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9 จุดเน้น สพฐ.

จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุม่ผู้เรยีนทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 

โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้ นฟู

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 

Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลด

ความเครี่ยดและสุขภาพจิตของผู้เรียน



นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

จุดเน้นที ่2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล 
ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety 
Platform)
จุดเน้นที ่3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ปี 
และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ 
รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็ก
พิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา



นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
สมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร 
รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรูท้าง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้
เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัย ด้านการเงินและการออม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู



นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) 
มีการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิด
สมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 
จุดเน้นท่ี 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพัก
นอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร



นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่
เป็นฐานเพ่ือสรา้งความเขม้แข็ง โดยการ
จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block 
Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา



คณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการ

ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จังหวัดพิจิตร

1. นายปัญญา บุญคง ผู้อ านวยการโรงเรยีนโพธิธรรมสุวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2. นายบดินทร์ สินตั้ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธธิรรมสุวัฒน์ รองประธานกรรมการ 

3. นายปุณยวรี์ ยอดทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิบูลธรรมเวทวทิยา ที่ปรึกษา

4. นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 

5. นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม กรรมการ

5. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ

7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของทุกโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายฯ กรรมการ

8. นายชัยวุฒ ิแปงหล้า ศึกษานิเทศก์ สพม.พิจิตร กรรมการ

9. นางอษุณีย์ บุญคง ครูผู้เช่ียวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ

10. นายกฤษดา แสนยะ ครูผู้เช่ียวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ

11. นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา ครูผู้เช่ียวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ

12. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองค า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร



โครงสร้าง อ านาจหนา้ที่

1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ของโรงเรียนในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีรับผิดชอบให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส า นักงานเขตพ้ืน ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

3. จัดท ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ต่อส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร

ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร



โครงสร้าง อ านาจหนา้ที่

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครู 

นักเรียนในกลุ่มสาระการเ รียนรู้ ท่ี รับผิดชอบ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนงาน

โครงการท่ีได้รับอนุมัติ

5. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่

โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน 

ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ

ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร



โครงสร้าง อ านาจหนา้ที่

7. นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

8. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของ

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร 

9. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ท่ี รับผิดชอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มั ธยมศึกษาตอนปลาย ของโรง เรี ยน ใน เครื อข่ าย ส่ง เสริ ม 

ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารเครือข่ ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร และศูนย์วิชาการส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาพิจิตร

ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร



การจัดท าเว็บไซต์
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร



เว็บไซต์
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุม่สาระการ

เรียนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม จังหวัดพิจติร



ข้อมูลทั่วไป
• ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

• สถานท่ีตั้ง : 674 หมู่ 8 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

• ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : เป็นรูป ธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มีปรัชญา

โรงเรียนล้อมรอบธรรมจักร์ หมายถึง มรรค มีองค์ 8 สามารถจัด

หมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา

• สีประจ าโรงเรียน : ขาว – น ้าเงิน

• ปรัชญาของโรงเรียน : ปญฺญา นราน  รตน  (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)

• ค าขวัญประจ าโรงเรียน : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง



วิสัยทัศน์

ร่วมมือ พัฒนาการเรียนรู้ สู่วิถีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ

โรงเรียนในสังกัดสพม.พิจิตร เพ่ือพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและ

หน่วยงานอ่ืน ๆ

เป้าประสงค์

เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน

เขตจังหวัดพิจิตร



เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

เบียบวาระท่ี 4



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 



ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนัก
ถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การ
พัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น



การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัย
ผู้สูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์
ท่ีหลากหลาย และประเด็นอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง



หลักการตามนโยบาย

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 – 2565



หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเช่ือมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ี

จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้

• T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส

• R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ

• U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

• S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็น

เป้าหมายแห่งการพัฒนา

• T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี



2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE 

TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของ

กระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซ่ึงเป็นรูปแบบ

ในการท างานท่ีจะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา

ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความ

ไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็น

ส่วนเสริมในเร่ืองความโปร่งใส ท้ังในเชิงกระบวนการ

ท างาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ



3.สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตาม

ภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร

ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการ

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน

กลไกการรับฟงัความคิดเห็นมาประกอบการ

ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ



นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 – 2565





1.การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ

การศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่

เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์

ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ท้ังด้านการจัดการ

เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียน

การสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ

ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



3.การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะ

ดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูล

กลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารและการจัดการศึกษา

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



4.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและ

คล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้

จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ี

ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ

รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

สอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การ

บริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการ

บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



5.การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกัน

คุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น

ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสาย

วิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับ

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการ

ปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้

อย่างเหมาะสม

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



6.การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

จากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรร

ทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง

โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทาง

การศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



7.การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications 

Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)

สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอน

ประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐาน

อาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



8.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า

รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณา

การ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนา

เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า

เป็นระยะ

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



9.การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา

ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่

เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน

เวทีโลกได้

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



10.การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด

การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้

สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่าน

ระบบดิจิทัล

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



11.การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน

ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565



นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

12.การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม

โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ



นโยบายระยะเร่งด่วน
(Quick Win)





1.ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ

วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง

คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย

ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)



2.หลักสูตรฐานสมรรถนะ

มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายโดยยึดความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)



3.ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการ

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่

ซ ้าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม

การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน

สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)



4.ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

(Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงานของ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 

Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา

และตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ

ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)



5.พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้น

พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

6.การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ

ประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน

ในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมี

มาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็ก

จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)



นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

7.การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี

เกียรติ ศักด์ิศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม

สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศ


