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นโยบายและจุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1. การปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ใหท้นัสมยั และทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21
2. การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยใ์นระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาใหมี้สมรรถะ

ทางภาษาและดิจิทลั
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ดว้ยดิจิทลัผา่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ยดิจิทลัแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการ

ฝึกทกัษะดิจิทลัในชีวิตประจ าวนั
4. การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มคีวามเป็น

อสิระและคล่องตัว การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจ้งัหวดัเป็นฐาน 
5. การปรับระบบการประเมนิผลการศึกษาและการประกนัคุณภาพ พร้อมจดัทดสอบ วดัความรู้ และทกัษะท่ี

จ าเป็นในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวชิาชีพ 
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก

ความร่วมมือทุกภาคส่วน



นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

7. การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างองิอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
8. การพฒันาเดก็ปฐมวยัให้ได้รับการดูแลและพฒันาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพฒันา ร่างกาย จิตใจ วนัิย อารมณ์ 
สังคม และสตปัิญญาให้สมกบัวยั
9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
10. การพลกิโฉมระบบการศึกษาไทย ดว้ยการน านวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มาใชใ้นการจดัการศึกษา
ทุกระดบัการศึกษา 
11. การเพิม่โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทีม่คุีณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มคีวาม
ต้องการจําเป็นพเิศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย โดยยดึหลกัการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมส่ีวนร่วม
ของผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง



จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดย เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้ นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทัง้ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน

เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน 
ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทีมี่อายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และปอ้งกันการหลุดออกจากระบบ รวมทัง้ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ 
ทีค่้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา



จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4

5

6

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่น้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร 
รวมทัง้จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนทีเ่ป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนีสิ้นครู

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ 
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ทีห่ลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ
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ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนทีอ่ยู่ในพ้ืนทีสู่ง ห่างไกล และถิน่ทุรกันดาร

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนทีเ่ป็นฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา



ผลการด าเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ผลงานส าคัญด าเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ

EDUCATION WE CAN 

TRUST



EDUCATION WE CAN TRUST

❖ MOE SAFETY CENTER
❖ พาน้องกลับมาเรียน
❖ การจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการ และผู้มีความจ าเป็น
พิเศษ

❖ หลักสูตร Active Learning เพ่ือปฎริูปการศึกษา
❖ โรงเรียนคุณภาพ
❖ บ้านพักครู 
❖ เยียวยาครูชายแดนใต้
❖ หนีสิ้นครู
❖ การพัฒนาครูในยุคใหม่ New Normal



EDUCATION WE CAN TRUST

❖ ฉีดวัคซีน 
❖ เงินเยียวยา 2,000 บาท
❖ ครูพร้อม
❖ สร้างโอกาสทางการศึกษา 
❖ กระชับความสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาการศึกษา





การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

 มองความปลอดภยัในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องให้ความส าคญัท่ีต้องมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 
 ส่งเสริมสร้างความปลอดภยัสถานศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาปลอดภยั
 ด าเนินการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา 
 ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา



การจดัท าคู่มือการด าเนินงานการความปลอดภยัสถานศึกษา สพฐ.ศธ.

















การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา





ภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย

ระบุชื่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center

ประกอบไปด้วย

1. เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator)

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือตามความเหมาะสม

2.เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 



ภารกิจระดับสถานศึกษา

แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 

ระบุชื่อสถานศึกษา  ตามตัวอย่าง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ประกอบด้วย

๑) เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator)

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ ตามความเหมาะสม

๒)เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 



การก ากบัติดตาม
การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

สพฐ. สถานศึกษา

1) ศึกษาคู่มือการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
3) จดัท าแผนการก ากบั ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน            
ความปลอดภยัสถานศึกษา
4) จดัท าเคร่ืองมือในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล การ
ด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
ในการด าเนินงานความปลอดภยัของสถานศึกษา     
5) ก าหนดปฏิทิน และด าเนินการก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล  ในการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา 
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง
6) สรุปผลการด าเนินงานความปลอดภยัของสถานศึกษา ให้
ขอ้เสนอแนะประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น จุดควรพฒันา พร้อม
แนวทางในการพฒันา ในปีการศึกษาต่อไป และรายงาน
หน่วยงานตนัสังกดั
7) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศึกษา

1) จดัท าคู่มือการด าเนินการความปลอดภยัสถานศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายความปลอดภยั
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                     
ความปลอดภยัสถานศึกษาในสังกดั
3) บูรณาการการปฏิบติัการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัสถานศึกษา และช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา 
เยยีวยา
4) ก ากบั ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศึกษา
5) สรุปผลการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา
และรายงานหน่วยงานตนัสังกดั
6) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศึกษา
7) คดัเลือกสถานศึกษา และยกยอ่งเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผล
การด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์

1) ก าหนดนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ ความปลอดภยัสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมความปลอดภยันกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
2) จดัตั้ง “ศูนยค์วามปลอดภยั กระทรวงศึกษาธิการ” เรียกโดยยอ่วา่ “ศป.
ศธ.” เป็นหน่วยงานภายใน สังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความปลอดภยั กระทรวงศึกษาธิการ               
มีหนา้ท่ีและอ านาจก าหนดนโยบาย และ ก ากบั ติดตาม
ดา้นความปลอดภยั กระทรวงศึกษาธิการ 
๔) บูรณาการความปลอดภยัในสถานศึกษา ร่วมกบั กระทรวงต่าง ๆ  
เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภยั
สถานศึกษา และช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา เยยีวยา
๕) การก ากบั ติดตาม ความปลอดภยัสถานศึกษา ของหน่วยงานในสังกดั
๖) เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา
๗) คดัเลือกสถานศึกษา และยกยอ่งเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการ
ด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์

กระทรวงศึกษาธิการ



การสร้างความร่วมมือ
การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

 ความร่วมมือในการลงนามบนัทึกข้อตกลงโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภยั” จาก 8 กระทรวง และอีก 
2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงยติุธรรม และ
ส านักนายกรฐัมนตรี



รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา



Conceptual Skills





6 ทักษะด้านการบริหาร

 ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

 ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน



6 ทักษะด้านการบริหาร

 ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

ทักษะด้านการบริหารทีม

















“ทุกสิง่ทีเ่กิดขึน้แล้ว..ย่อมดีเสมอ”

สิง่ใดเกิดขึน้ สิง่นัน้ดีเสมอ คิดเป็นก็เห็นธรรม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

การมองโลกเชิงบวก หมายถึง การรู้จักมองหาแง่ดีแง่งาม 
แง่ทีเ่ป็นประโยชน์ของสิง่ต่าง ๆ 

ตามแนวทางทีว่่า "สิง่ใดเกิดขึน้ สิง่นัน้เป็นครูของเราได้เสมอ" 
- ท่าน ว.วชิรเมธี -







ทักษะขัน้สูงในการบริหารจัดการศึกษา









หลกัธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมของนกัปกครองนกับริหารท่ีดี 
(Good Governance) คือ

• หลักความถูกตอ้ง คือ มีการพิจารณาวินิจฉยัปัญหา การตดัสินใจ (Decision Making) และสั่งการ
(Command) ดว้ยความถกูตอ้งตามกฎหมายบา้นเมือง และกฎระเบียบขอ้บงัคบั ขององคก์รท่ีออกตาม
กฎหมาย ถกูตอ้งตามหลกัศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสงัคม ถกูตอ้ง ตามนโยบายของ
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยเหนือ และถกูตอ้งตรงประเดน็ตามหลกัวิชา และไดร้บัความพงึพอใจ จากชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทกุฝ่าย

4 หลกัการธรรมาภิบาล

1





หลกัความเหมาะสม คือ รู้จกัคิด พดู ท า กิจการงาน และปฏิบติังานได้
เหมาะสม ถูกกาละ เทศะ บุคคล สงัคม และสถานการณ์ (มีสปัปุริสธรรม)
สัปปุริสธรรม คือ คณุธรรมของสตับรุุษ คือคนดีมีศีลธรรม มี ๗ ประการ คือ

ธัมมัญญุตา รูจ้กัเหตุ ไดแ้ก่ ปัญญารูเ้หตแุหง่ทางเจรญิ และทางเสื่อม เป็นตน้

อัตถัญญุตา รูจ้กัผล ไดแ้ก่ ปัญญารูผ้ล ที่เป็นมาแตเ่หตุ หรอืปัจจยัใหเ้กิดผลต่างๆ ตามที่เป็นจรงิ

อัตตญัญุตา รูจ้กัตน คือ รูภ้มูิธรรม ภมูิปัญญา และฐานะของตน ตามที่เป็นจรงิ แลว้วางตนใหเ้หมาะสมแก่ฐานะ

มัตตัญญุตา รูจ้กัประมาณตน ปฏิบตัิตน วางตน ใหเ้หมาะสมแก่ฐานะ รูจ้กัประมาณในการบรโิภคใชส้อยทรพัยท์ี่มีอยู่
กาลัญญุตา รูจ้กักาล คือ รูจ้กัเวลา หรอืโอกาสที่ควร และไมค่วรพดู หรอืกระท า การตา่งๆ

ปริสัญญุตา รูจ้กัชมุชน ว่ามีอธัยาศยัใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมูช่นตา่งๆ เพื่อให้
รูจ้กัวางตวัใหเ้หมาะสม

ปุคลญัญุตา รูจ้กับคุคล วา่มีอธัยาศยัใจคอ มีภมูิธรรม ภมูิปัญญา และมีฐานะอย่างไร เพื่อปฏบิตัิตน หรอืวางตน ให้
เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา
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หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉยั สั่งการ กระท ากิจการงาน ดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ คือ 
ดว้ยเจตนา ความคดิอา่น ท่ีบรสิทุธ์ิ

3

หลักความยุตธิรรม คือ มีการวินิจฉยั สั่งการ และปฏิบตัิตอ่ผูอ้ยูใ่ตป้กครอง และบคุคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยความชอบธรรม บนพืน้ฐานแห่งหลกัธรรม หลกัการ เหตผุล และขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 
เช่ือถือได ้และตรงประเดน็ และดว้ยความเท่ียงธรรม คือ ไม่อคติ หรอืล าเอียงดว้ยความหลงรกั 
หลงชงั ดว้ยความกลวัเกรง และดว้ยความหลง ไม่รูจ้รงิ คือขาดขอ้มลูท่ีถกูตอ้งเช่ือถือได ้และ
สมบรูณ ์เป็นเครือ่ง ประกอบการวินิจฉยั ตดัสินใจ ใหค้วามเท่ียงธรรม
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Thank you for your attention


