
ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน มุ่ง

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 



นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21” 

1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 
1. เปิดสำขำใหม่/สำขำขำดแคลน 
2. เพ่ิมห้องเรียน (วท./วอศ.) 
3. ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้ำสู่ระบบ 
4. แนะแนวสื่อสำรทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกพื้นที่ 
5. สร้ำงภำพลักษณ์ (Re-Branding) 
6. จัดสวัสดิกำรตำมบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
1. พัฒนำก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (10+2+1) (10 + 2 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย + 1 

โครงสร้ำง 
           พ้ืนฐำนของประเทศ) 

2. จัดกำรศึกษำรองรับกำรพัฒนำก ำลังคนในเขตพัฒนำพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
3. พัฒนำควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน 
4. พัฒนำทักษะทำงวิชำชีพและภำษำ (อังกฤษ จีน และภำษำในอำเซียน) 
5. อำชีวะฐำนวิทย์ฯ/มำตรฐำน KOSEN 

3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
1. ยกระดับศักยภำพและพัฒนำทักษะก ำลังคน (โดยวิทยำลัยสำรพัดช่ำงและวิทยำลัยกำรอำชีพทั่ว

ประเทศ) 
2. เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 
3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 
4. หลักสูตรฝึกอำชีพฐำนสมรรถนะ (Education To Employment) 
5. Startup/Business online 

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 
1. ปฏิรูปประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 
2. พัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพ ดิจิทัล และภำษำอังกฤษ 
3. แก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลทุกมิติ 
4. สร้ำงระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่ำตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิกำร/สวัสดิภำพ 

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
1. อำชีวศึกษำทวิภำคี 3 รูปแบบ 
2. บูรณำกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล และภำษำอังกฤษกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. Fix it Center/จิตอำสำอำชีวะ 
4. สร้ำงค่ำนิยม “กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ” 



ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

 ยึดหลักธรรมมำภิบำล                บริหำรงำนประจ ำ 
 น ำภำพลักษณ์ท่ีดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหำร 
 ประสำนเครือข่ำย                      ขยำยทวิภำคี 
 ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ ำเสมอทั่วหน้ำ    พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขในสังคม 
  
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
2. เสริมสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ 

1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และกำร
พัฒนำประเทศในอนำคต 

2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้

 
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2580) ในฐำนะหน่วยฃำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
และนโยบำนรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคน
ไทยทุกช่วงวัย นโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธสำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้ง
นโยบำยแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยงข้องโดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในกำร
เร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้กำร 
จัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนดนโยบำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่มปฏิรูปองค์กรเพ่ือหลอมรวมภำรกิจ
บุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย  

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผนงำน/
โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครับ 
ภำคเอกชน และนำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งข้ึน 

 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 



จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำร

จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
- ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำตำมควำม

ต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำหลำยตำมบริบทของพ้ืนที่ 
- พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง
ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองรวมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น 

- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและ
สร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อสุขภำพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ภำษำอังกฤษ (English For All)  
- ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่ เหมำะสมส ำหรับผู้ที่ เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพ  

ที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล 

- ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บ ชำยแดน และพ้ืนที่
เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 

- พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญำประดิษฐ์ 
และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

- พัฒนำครูอำชีวศึกษำที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของ
ประเทศจัดหลักสูตรกำรพัฒนำแบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 

- พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 



2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน 

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 
- เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด 

อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นรวมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภำษำ

อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรสื่อสำรและ
กำรใช้ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศของแต่

ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต 

- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียน 
กำรสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกำรวิเครำะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้  
- ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้

สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของระบบธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือลดควำม

เลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ 
และสร้ำงรำยได ้

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือลดควำมทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำน

ที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 



- สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data)  
- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้อง

กับกำรปฏิรูปองค์กำร 
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้

อย่ำงอิสระและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
- จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต

บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
- ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ

ภำยนอกบริเวรโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม และจิตสำธำรณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้นเป็นกรอบ

แนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยค ำนึงถึง
มำตรำกำร 4 ข้อ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงำนต่ำงประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษำธิกำร  
(2) ลดกำรจัดอบรมสัมมนำที่มีขนำดใหญ่และใช้งบประมำณมำก (3) ยกเลิกกำรจัดงำน Event และ  
(4) ทบทวนงบประมำณที่มีควำมซ้ ำซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำร
ปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนัก
ตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับ โดยมีบทบำท
และภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจั ดท ำรำยงำนเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 

3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
ตำมล ำดับ  

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกำศ ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 นั้น 
เนื่องจำก ในห้วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19) รัฐบำลจึง

ได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)  
ซึ่งท ำให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ำกับชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน



รูปแบบกำรด ำเนินกำรให้มีควำมปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ดังนั้น นโยบำย “กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 
เป็นกำรศึกษำท่ีเข้ำใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่ำว    

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่ำด้วยกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
“5. ด ำเนินกำรปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำมนโยบำย 

“กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) เป็นกำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อกกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมให้สำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็วรวมถึง  
กำรบริกำรกำรศึกษำของประเทศให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและศักยภำพให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนกำรพัฒนำครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพ
บุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู UP Skill และ Re – 
Skill ของตนเองได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อควำมรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภำพ  

- เปิดกว้ำง เสรีทำงกำรศึกษำให้ภำคเอกชนที่มีคุณภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ร่วมประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผ่ำนศูนย์พัฒนำศักภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จำกแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้คลอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือน ำไปสู่นักเรียนยกก ำลังสอง ที่เน้นเพ่ือเรียนรู้ พัฒนำทักษะเพ่ือท ำ ครูยกก ำลังสองที่เน้น
เพ่ิมคนเก่งมำเป็นครู พัฒนำครูในระบบ ห้องเรียนยกก ำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้ำน ถำมที่โรงเรียนหลักสูตรยก
ก ำลังสองที่เน้นลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สื่อกำรเรียนรู้ยกก ำลังสองที่เน้นเรียนผ่ำนสื่อผสมผสำนผ่ำนช่องทำง 
ที่หลำกหลำย ได้แก่ On – Site ที่โรงเรียน Online ออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็น 
เลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชน 
On – Air เรียนผ่ำนโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิเพ่ือกำรศึกษำผ่ำนดำวเทียมโดยเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็น
ภำคเอกชน และ On – Demand ซึ่งสำมำรถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลำ ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
โรงเรียนยกก ำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภำพในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
เพ่ือควำมเป็นเลิศทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนที่ เน้นคุณภำพของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ  
เพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญที่สำมำรถตอบโจทย์ทักษะและควำมรู้ที่เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในกำร
ปฏิบัติงำน 

 



จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
- พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ (Train The 

Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)   

- จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ำงให้
ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือกในกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำย และตลอดเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ เลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP)  

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำม
เป็นเลิศ (Excellence  Individual Development : EIDP)  

- จัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน” เพ่ือก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.deep.go.th/

