หน่วยที่ 1
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้

1. หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่ นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยั งสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติป ระเด็ น อื่น ๆ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งกระบวนการจัดทางบประมาณที่ มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่ว มสนับสนุนการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21

2.จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลั กสูตรระดับท้องถิ่นและหลั กสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ

๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรั บ สั ง คมสู ง วัย หลั ก สู ต รการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต และหลั ก สู ต รการดูแลผู้ สู งวัย
หลั กสู ตร BUDDY โดยเน้นการมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาชุ มชน โรงเรียน และผู้ เรีย น
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็ บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
พั ฒ นาครู อ าชี ว ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในทางปฏิ บั ติ (Hands – on
Experience) เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการ โดยร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี
พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยน้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้ เรียนมีพัฒ นาการด้านการคิดวิเคราะห์

รวมทั้ ง มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและใช้ ภ าษาที่ ส ามในการต่ อ ยอดการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ล ะสถานศึกษาและตามบริบ ทของพื้น ที่ รวมทั้งสอดคล้ องกั บความต้ องการของ
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่ องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้ องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรีย นมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึก ษา
พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ปฏิ รู ป องค์ ก ารเพื่ อ ลดความทั บ ซ้ อ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความเป็ น เอกภาพของ
หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ใกล้ เคี ย งกั น เช่ น ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นต่ า งประเทศ ด้ า น
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ในการด าเนิ น งาน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาก าลั ง คนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริ เวณโรงเรี ยนให้ เ อื้ อ ต่ อ การเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริยธรรม และจิ ต
สาธารณะ

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึ ง ถึ ง มาตรการ 4 ข้ อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ใ ห้ แ นวทางในการบริ ห าร
งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด
งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้าซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อ นนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อ

รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณีมีปั ญหาในเชิ ง พื้น ที่ห รื อ ข้ อ ขัด ข้ องในการปฏิ บัติ งาน ให้ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อ มู ล และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
ตามลาดับ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลั กและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลั กษณะงานในเชิง หน้า ที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนเมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่
กาหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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