
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประกอบด้วย  
 

น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                              
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด  

1. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ ด าเนินการ 6 
ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม  

4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนว

ทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักใน
การด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมน าพระราชปณิธานและพระราช- 
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบัน พระมหากษัตริย์  

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  

 
 



1.2 การบริหารจัดการ  
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่
หลากหลาย  

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา ขาด
แคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขัน  
2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve  โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับ
โรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม่  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก  
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น

อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหาร
เพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  

2) หน่วยงานอื่น อาท ิกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้ง
กระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และ
โครงการยุวทูตความดี  

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  



3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ 

ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology 
เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน 
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการ รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM 
Education  
3.1.4 การวัดและประเมินผล  

1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน
สูงขึ้น  

2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้
สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป 
คณะท างานออกข้อสอบ  

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูอยู่
ในห้องเรียน  
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครู ด้วยระบบ TPEP Online  

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา  

 
 
 
 



4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตาม

แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออก
กลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ   

4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม  
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้  

6.1.1 กฎหมายหลัก  
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....  
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  

6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....  
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....  
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.3 การจัดตั งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  



6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่  
ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน นโยบาย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชงินโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบาย  

5.2.2 ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุม
ติดตาม รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report 
และการตรวจราชการ  

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้
ปรากฏผล โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นราย
ไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 

 
 


