
จุดเน้นการดําเนินงาน สพฐ. 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 6 จุดเนน้การดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ท่ีสอดคลอ้งกบั 6 ยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการดงัน้ี  

1. จุดเนน้ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2. จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนน้ดา้นพฒันากาํลงัคนและงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  
4. จุดเนน้ดา้นการทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเนน้ดา้น ICT เพื่อการศึกษา  
6. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ  
 

จุดเน้นด้านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี  

1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในแต่ละช่วงชั้น  
1.4 สถานศึกษาใช ้STEM Education BBL DLTV  

2. ผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีสาํคญัสู่มาตรฐานสากล ดงัต่อไปน้ี  
2.1 ผูเ้รียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาท่ี

สมดุล เหมาะสมกบัสงัคม วยั และเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
2.2 ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได ้ 
2.3 ผูเ้รียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถดา้นภาษา ดา้นคาํนวณ และดา้นเหตุผล ผา่น

เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดเพ่ิมข้ึน  
2.5 ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลกัเพิ่มข้ึน  
2.6 ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาไดรั้บการส่งเสริมใหมี้แรงจูงใจสู่อาชีพ ดว้ยการแนะแนว และ 

ไดรั้บการพฒันาความรู้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพ่ือการมีงานทาํในอนาคต  
2.7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะชีวิต และทกัษะการใช้

เทคโนโลย ีท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั  
2.8 ผูเ้รียนไดรั้บการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล  

3. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสาํนึกในการ 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และห่างไกลยาเสพติด  



3.1 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
3.2 ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีทกัษะการแกปั้ญหา และอยูอ่ยา่งพอเพียง  
3.3 ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาและการทาํงาน สามารถ 

ปรับตวัเขา้กบัพหุวฒันธรรม บนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย 
4. ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เป็น

รายบุคคล ไดแ้ก่  
4.1 ผูพ้ิการ  
4.2 ผูด้อ้ยโอกาสและผูเ้รียนในพื้นท่ีพิเศษ  
4.3 ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผูเ้รียนภายใตก้ารจดัการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยก์ารเรียน  
4.5 ผูเ้รียนท่ีตอ้งการความคุม้ครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ตรงตามความตอ้งการของบุคคล และ
สถานศึกษา  

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรั้บการพฒันาวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีใชท้กัษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั  

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการนิเทศแบบกลัยาณมิตร จากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตาม ความ
พร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
และทุกภาคส่วนใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยดึมัน่

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน และมีผลการปฏิบติังานเชิงประจกัษ ์ 
4. องคก์ร องคค์ณะบุคคล และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  วางแผนสรรหา ยา้ย โอน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน  
 



จุดเน้นด้านพฒันากาํลงัคนและงานวจัิยทีส่อดคล้องกบัความต้องการของประเทศ  
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ  เพื่อลดสดัส่วนการเรียนสายสามญั 
 2. หน่วยงานทุกระดบัมีการวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเ้รียนมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผา่น หรือซํ้าชั้น มีการพฒันาใหเ้หมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 3. ผูป้ระเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพฒันาตามมาตรฐานผูป้ระเมิน 

 
จุดเน้นด้าน ICT เพือ่การศึกษา  

 1. หน่วยงานทุกระดบัพฒันาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 2. หน่วยงานทุกระดบัพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นฐานเดียวกนัในเร่ืองขอ้มูลนกัเรียน  
ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอ้มูลสถานศึกษาและขอ้มูลขา้ราชการและบุคลากรอ่ืน  ในการใช้
ขอ้มูลร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดบัพฒันา DLTV  DLIT ใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 4. ผูเ้รียนมีคอมพิวเตอร์ใชใ้นการเรียนรู้ 
 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดบับริหารจดัการโดยมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจ การสร้างเครือข่าย และ 

รับผดิชอบต่อผลการดาํเนินงาน 
1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผา่นการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกาํหนดไดรั้บการแกไ้ข ช่วยเหลือ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเลก็ไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพการจดัการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอาํนาจ มีรูปแบบการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจดัการร่วมกนัโดยใชก้ารวางแผนพฒันาการศึกษาระดบัตาํบล 

(Educational Maps)  
1.5 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารร่วมกนัในรูปแบบ cluster อยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.6 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ โดยใชม้าตรฐานสาํนกังาน เขต

พื้นท่ีการศึกษา  



1.7 หน่วยงานทุกระดบัพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวสัดิการ สวสัดิภาพ และความ 
ปลอดภยัใหเ้หมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ  

1.8 หน่วยงานทุกระดบัพฒันาระบบ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล เพือ่การบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

1.9 หน่วยงานทุกระดบัปรับปรุงระบบการจดัสรรงบประมาณ และเกณฑก์ารจดัสรรงบเงิน 
อุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวั ใหมี้ความเหมาะสมและเพียงพอ  

1.10 หน่วยงานทุกระดบั ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องคค์ณะบุคคลและบุคลากรท่ีมีผลงาน
เชิงประจกัษ ์ 

1.11 หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและพฒันาการจดัการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

1.12 หน่วยงานทุกระดบั มีการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
2. หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

2.1 หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา  

2.2 หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจดัการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดบั รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียเพื่อปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษา 
 


