จุดเน้ นการดาเนินงาน สพฐ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด 6 จุดเน้นกำรดำเนินงำน ปี งบประมำณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำรดังนี้
1. จุดเน้นด้ำนหลักสู ตรและกระบวนกำรเรี ยนรู ้
2. จุดเน้นด้ำนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำกำลังคนและงำนวิจยั ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5. จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. จุดเน้นด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
จุดเน้ นด้ านหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสู ตรและกระบวนกำรเรี ยนรู ้มีกำรปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรปรับปรุ งให้เหมำะสมกับผูเ้ รี ยน
1.2 โครงสร้ำงเวลำเรี ยนมีกำรปรับปรุ งให้เหมำะสมกับผูเ้ รี ยน
1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่ มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้
2.1 ผูเ้ รี ยนระดับก่อนประถมศึกษำมีพฒั นำกำรด้ำนร่ ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำที่
สมดุล เหมำะสมกับสังคม วัย และเรี ยนรู ้อย่ำงมีควำมสุ ข
2.2 ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้
2.3 ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษำปี ที่ 2 ขึ้นไป อ่ำนคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผล ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยนจำกกำรทดสอบระดับชำติข้ นั พื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่ งเสริ มให้มีแรงจูงใจสู่ อำชีพ ด้วยกำรแนะแนว และ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้ทกั ษะที่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนทำในอนำคต
2.7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในกำรสื่ อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวติ และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย
2.8 ผูเ้ รี ยนได้รับกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมตำมศักยภำพเป็ นรำยบุคคล
3. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด

3.1 ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษำ ใฝ่ เรี ยนรู ้ ใฝ่ ดี และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.2 ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทกั ษะกำรแก้ปัญหำ และอยูอ่ ย่ำงพอเพียง
3.3 ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรศึกษำและกำรทำงำน สำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับพหุ วฒั นธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย
4. ผูเ้ รี ยนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เป็ น
รำยบุคคล ได้แก่
4.1 ผูพ้ ิกำร
4.2 ผูด้ อ้ ยโอกำสและผูเ้ รี ยนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผูเ้ รี ยนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
4.4 ผูเ้ รี ยนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร และศูนย์กำรเรี ยน
4.5 ผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งกำรควำมคุม้ ครองและช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ
จุดเน้ นด้ านครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล และ
สถำนศึกษำ
1.1 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจดั กำรเรี ยนรู ้ที่ใช้ทกั ษะกระบวนกำรคิด
รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
1.2 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่ อสำรที่ทนั สมัย
1.3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิ เทศแบบกัลยำณมิตร จำกสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ และครู ทั้งในโรงเรี ยน ระหว่ำงโรงเรี ยน หรื อภำคส่ วนอื่น ๆ ตำม ควำม
พร้อมของโรงเรี ยน
1.4 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู ้ กำรมีส่วนร่ วมจำกผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภำคส่ วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรี ยนรู ้
1.5 ครู จดั กำรเรี ยนรู ้สู่ประชำคมอำเซี ยน
1.6 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็ นครู กำรเป็ นครู มืออำชีพ และยึดมัน่
ในจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริ หำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิ ทธิ ภำพ และเกิดประสิ ทธิผล
3. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน และมีผลกำรปฏิบตั ิงำนเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรี ยนและชุมชน

จุดเน้ นด้ านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ
1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรี ยนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่ วนกำรเรี ยนสำยสำมัญ
2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจยั ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้ นด้ านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผูเ้ รี ยนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผูเ้ รี ยน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่ำน หรื อซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6
3. ผูป้ ระเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผูป้ ระเมิน
จุดเน้ นด้ าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผูเ้ รี ยน
2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็ นฐำนเดียวกันในเรื่ องข้อมูลนักเรี ยน
ข้อมูลครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น ในกำรใช้
ข้อมูลร่ วมกันอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLTV DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผูเ้ รี ยน
4. ผูเ้ รี ยนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรี ยนรู ้
จุดเน้ นด้ านการบริ หารจัดการ
1. หน่วยงำนทุกระดับบริ หำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ กำรสร้ำงเครื อข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
1.1 สถำนศึกษำที่ไม่ผำ่ นกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่กำหนดได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ มีรูปแบบกำรบริ หำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
1.4 สถำนศึกษำบริ หำรจัดกำรร่ วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับตำบล
(Educational Maps)
1.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริ หำรร่ วมกันในรู ปแบบ cluster อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
1.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนสำนักงำน เขต
พื้นที่กำรศึกษำ

1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และควำม
ปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริ บทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ กำกับ ติดตำม และประเมินผล เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรที่มี
ประสิ ทธิ ภำพและต่อเนื่ อง
1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุ งระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และเกณฑ์กำรจัดสรรงบเงิน
อุดหนุ นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชู เกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำน
เชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่ งเสริ มให้มีกำรวิจยั เพื่อพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริ หำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่ งเสริ มให้ทุกภำคส่ วนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่ งเสริ มกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟั งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่ วน และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเพื่อปรับปรุ งพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

