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นโยบายการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จุดเน้น การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อเป็นกรอบการดาเนินการในการจัดทาแผนและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในทุกมิติ
๑. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๓. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๕. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

จุดเน้นที่ ๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.๑ การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
• จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
• พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต
๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยเน้นภาษาอังกฤษ (English for All )
• ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
• ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา
•พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะความรู้ แ ละความช านาญในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
และภาษาอังกฤษ
•พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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จุดเน้นที่ ๒ พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
» พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยน้อมนาเอายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการดาเนินการ
» เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษา
โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
» ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย
เป็ น สื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนในพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ภ าษาอย่ า งหลากหลายเพื่ อ พั ฒ นาการ
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สารส่ ง เสริ ม ใช้ ภ าษาที่ ส าม ในการต่ อ ยอดการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
» ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม
และเป็ น ผู้ มี ค วามพอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา โดยใช้ ก ระบวนการลู ก เสื อ
และยุวกาชาด

จุดเน้นที่ ๓ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
 สนับสนุนให้สถานศึกษา อาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและการบริหารของพื้นที่
 สนับสนุนให้สถานศึกษา อาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ จัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Analysis และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

จุดเน้นที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 พัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ. ศ. ๒๕๖๒
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จุดเน้นที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เสริ ม สร้ า งการรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจความตระหนั ก และส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถเป็ น
อาชีพและสร้างรายได้

จุดเน้นที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความซับซ้อน
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน
 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคน
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด
 ส่งเสริมโครงการ ๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ
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สรุปทุกเรื่อง “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” คืออะไร อาการเป็นอย่างไร
สถานการณ์ของโรคระบาดที่มีชื่ออยู่โลกออนไลน์ตลอดทุกวัน และยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นอย่าง “ไวรัสโคโรนา”
หรือ “โควิด-19” ทาให้ใครหลายคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดถึงจานวนผู้ติดเชื้อ อัตราการ
เสียชีวิต รวมไปถึงการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้ออันตรายนี้

ไวรัสโคโรนา หรือไควิด-19 คืออะไร
ไวัรสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่า
มาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6
สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กาลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึง
ถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19)
นั่นเอง ดังนั้น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 มาจากไหน
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 แรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อน โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติด
เชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้ คลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกที โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
โดยมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาดที่ค้าขายสัตว์ทะเล และสัตว์หายากเหล่านี้

อาการเมื่อติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19
ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่าอาการโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองมี 5 อาการหลัก ๆ
ด้วยกัน ดังนี้
1. มีไข้
2. เจ็บคอ
3. ไอแห้ง ๆ
4. น้ามูกไหล
5. หายใจเหนื่อยหอบ
บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ โดย ทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการ
เอกซ์เรย์ปอด แล้วพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากมีอาการหนักมาก ๆ (พบว่าติดเชื้อในระยะหลัง ๆ แล้ว) อาจ
อันตรายถึงอวัยวะภายในต่าง ๆ ล้มเหลว
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อันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19
แม้ว่าอาการโดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา แต่ที่กลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสาย
พันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรง การรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตาม
อาการเท่านั้น
นอกจากนี้ อันตรายที่ทาให้เสี่ยงถึงชีวิต จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานโรคของเราไม่แข็งแรง หรือเชื้อ
ไวรัสเข้าไปทาลายการทางานของปอดได้ จนทาให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากขึ้น รวดเร็วขึ้น

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19
• เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ)
• ผู้สูงอายุ
• คนที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง
• คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่
• คนที่มีน้าหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก)
• ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย
เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ
• ผู้ที่ต้องทางาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด
• ผู้ที่ทาอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจานวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสาย
การบินต่าง ๆ เป็นต้น

หากมีอาการโควิด 19 ควรทาอย่างไร
หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อทาการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อ
แพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค
อย่างถูกต้องมากที่สุด
หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน
เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว (ให้แน่ใจจริง ๆ ว่าไม่ติดเชื้อ)

หากสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ควรทาอย่างไร
หากตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีอาการของโรค หรือเพิ่งกลับจากประเทศที่เสี่ยงติดเชื้อมา
สามารถขอตรวจโรคกับทางโรงพยาบาลได้ มีทั้งแบบฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย
**หากไม่มีอาการใด ๆ เลย ไม่จาเป็นต้องเข้ารับการตรวจ
ตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี หากผู้เข้าตรวจตรงตามเกณฑ์เหล่านี้
1. เพิ่งกลับจากการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง
2. มีอาการผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ
3. มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
4. มีอาการไอ มีน้ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุ

6
5. มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เช่น คนในครอบครัวเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
6. ทาอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจานวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อ ลูกเรือสายการบิน เป็นต้น

สามารถเข้ารับการตรวจฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• โรงพยาบาลราชวิถี
• โรงพยาบาลศิริราช
และสามารถเช็กโรงพยาบาลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค โทร 1422
ทางกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การดารงอยู่ ของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่
มีโอกาสอยู่บนพื้นต่างๆ โดยได้อ้างอิงจาก นพ.พิเชษฐ บัญญติ แพทย์เวชศาสตร์ผ้องกัน รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า
เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อยู่ในละอองฝอยน้ามูก น้าเสมหะ น้าลาย น้าตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที
เชื้อไวรัสโควิด 19 มีชีวิตอยู่ในน้าได้นาน 4 วัน
เชื้อไวรัสโควิด 19 มีชีวิตอยู่ บริเวณ พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้นาน 7-8 ชั่วโมง
เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่ได้นาน 8-12 ชั่วโมง
เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมง
เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในอุณภูมิต่ากว่า 4 องศาเซลเซียส ได้นาน 1 เดือน

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
4. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง
เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้า ราวบันได ฯลฯ
เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ
5. ล้างมือให้สม่าเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ไม่ต่ากว่า 70% (ไม่ผสมน้า)
6. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
8. รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทาจากสัตว์หายาก
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19
โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

