
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 

จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

 
************* 

  ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  
ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 

1. น้อมน าแนวพระราชด าร ิ ส ืบสานพระราชปณิธานแล ะพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสม เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มีใจความส าคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย  
ที่ดีงาม (Character Education)" 

1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 

o “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) 

o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี 
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) 

o “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 
1.2.2 คร ู

o “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน 
ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล  
ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ  
ในสาขาที่ เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ  
 

/มีความรัก... 
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มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน 
ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 

o “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
( 6 มิ.ย. 2555) 

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์  เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน  
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ   
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 

o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”  
(5 ก.ค. 2555) 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา 
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความม่ันคง  
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 าเนินการสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย  

แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
       1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส 

ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 
/1.1.2 พัฒนา... 
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     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน 

1.2 การบริหารจัดการ 
      1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
      1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  โดยปี  2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  
การแข่งขัน 

2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา  
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน”  
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม ่

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  

(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ 
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี               
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 

/3.1.3 การพัฒนา... 
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3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 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) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน
ออกข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู  

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

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับเกณฑก์ารประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู

อยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

/4.2 เพ่ิมโอกาส... 
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4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา        
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ 
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ 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 เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ 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 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

/5. การขับเคลื่อน... 
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5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 

และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน า จุดเน้นเชิงนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงานตามนโยบาย 

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

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 

 
 

********************  
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการด าเนินงานและโครงการหลักท่ีกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และจุดเน้นเชิงนโยบาย 6 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

1. ด้านความ
ม่ันคง 

1. จุดเน้นด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก 
1.1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน 
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 
 

 
 

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
 

 1.2 การบริหารจัดการ 

1.๓ การยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
และพื นที่พิเศษ  
 
 
 

2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้และพื นทีช่ายขอบ / ชายแดน 
 โครงการพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนใต้ 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
พ้ืนที่พิเศษ 

 โครงการจัดการศึกษาส าหรับคนต่างด้าว 

3. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย 

: การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย /

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 1.๔ การพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบ
การดูแลและป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 

 

 

 

 

4. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา 
ทักษะชีวิตเพื่อความม่ันคง 
 โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย 
 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต 
 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 การสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็น

พลเมือง (Civic Education) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. จุดเน้นด้านการผลิต 
พัฒนาก าลังคนและสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

 แนวทางหลัก 
2.1. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน                  
มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
 
 
 

 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญ /เป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
 โครงการอาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
 โครงการอาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN  
 อาชีวศึกษาสู่สากล  
 มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรีในสายวิชาชีพ 
 โครงการ Echo English Vocational 
 โครงการอบรม Boot Camp ระดับอาชีวศึกษา 
 โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

อาชีวะที่จบไปแล้ว 
 โครงการพัฒนาวิชาภาษาจีน 
 โครงการ Education Hub 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตก าลังคนด้านอาชีวะ 
1. การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพ ช่างเทคนิคและ

บัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) 
2. การให้ทุนกู้ยืมในสาขาท่ีขาดแคลน 
3. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
4. การส่งเสริมอาชีวะจิตอาสา 

3. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 
1. ทวิศึกษา  
2. ทวิภาคี  
3. สหกิจศึกษา/Work-integrated Learning 

(WiL) 
4. การสานพลังประชารัฐ 
5. การปรับโรงงานเป็นโรงเรียน 

4. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 การจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรง

กับความต้องการของตลาดงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 โครงการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
Start Up / Spin Off 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

 โครงการจัดการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการท า
ธุรกิจพอเพียง 

 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ระดับ ม.
ปลาย สู่ Thailand 4.0  

 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 โครงการพิเศษ EP/MEP และ EBE 
 โครงการพัฒนา Application ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร 
 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ภาษาท่ีสอง 
 พัฒนาครูแกนน าด้าน การจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
 โครงการพัฒนาสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือสนับสนุนการผลิตก าลังคน โดย 
 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 โรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 
 ยกระดับคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของครู 

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้เรียน 

 2.2 การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา เพื่อสร้างองค์
ความรู้ และน วัตกรรมที่
ส ร้ า ง ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
 

6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 โครงการอุดมศึกษาเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 โครงการปรับปรุงงานวิจัยเข้าสู่ตลาด 
 โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการพัฒนาความสามารถในด้านวิจัย 

ให้แก่ผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี
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ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

3. จุดเน้นด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

 แนวทางหลัก 
3.1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน 
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
 โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ Application 

Website 
 โครงการพัฒนาหนังสือเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน 

2. การปรับเพิ่ม 3 วิชา : ภมิูศาสตร์ / ICT / Design 
and Technology 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระพ้ืนฐาน (สังคมศึกษา) การพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ 

3. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัย / 

ก่อนประถมศึกษา 
 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

4. การเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning 
 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 การใช้กระบวนการ BBL 

5. การส่งเสริมและสร้างคนดี 
 โรงเรียนคุณธรรม 
 โครงการพัฒนาจิตส านึกเยาวชนไทย 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะ
ที่พึงประสงค์  

 การรณรงค์ “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา 
 การสร้างวินัย หน้าที่ และความเป็นพลเมือง 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

7. การขับเคลื่อน STEM Education 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 

8. การยกระดับผลคะแนน PISA 

9. การวัดและประเมินผล 
 การวางแผนประเมินผล O-Net วิชา สังคม

ศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 การประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น ป.3 ป.6  

และ ม.3 
 การพัฒนาแบบทดสอบการศึกษา 
 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการทดสอบและ

ประเมินผล 
 การปรับเครื่องมือ ระบบและวิธีการประเมิน/

ประกันคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวใน

สถานศึกษา 
 3.2. การผลิตและพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 

10. โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพ
ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา 
 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลิตครูระบบปิด 
 ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) 
 สนับสนุนทุนเรียนครูระดับ อุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 

 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะตามความ 
ต้องการของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ  
กับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 

 Training for trainers / Boot Camp 
 การพัฒนาระบบนิเทศ 

 สร้าง Trainers ด้านการประเมินคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย DLTV / TPEP online 
 การพัฒนาครูเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 
 โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 การปรับหลักเกณฑ์การโอน/ย้าย 
 การสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน 
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

วิทยฐานะแนวใหม่ 
 การปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูสาย

วิชาชีพ 
 การปรับกฎ ระเบียบเรื่องใบประกอบวิชาชีพ  

12. ปรับปรุงมาตรการในการแก้ปัญหาหนี สินครู 

13. เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 
 

 3.3 การส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย 
มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

14. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้
ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 

 3.4 การส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
สื่อวีดีทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
 
16. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท 
 
17. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านผลผลิตและการบริการ และทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนวัยท างานและผู้สูงวัย 
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20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

4. ด้านการสร้าง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4. จุดเน้นด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 
 

 

 แนวทางหลัก 
4.1 ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.2 การเพิ่มโอกาสและ
ความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

 
1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อโอกาสและ 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน  
(ICU) 

 การคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 
(Admission) ผ่านระบบ Clearing-House 

 บริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส 

 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ 

 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิเศษ 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะกับแรงงาน
นอกระบบแต่ละกลุ่มอาชีพ  

 การจัดการศึกษานอกระบบส าหรับเด็กตกหล่น 
 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

อาชีวศึกษา 
 No Child Left Behind 
 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา 

(Pre.Voc.Ed 
 โครงการ DLTV / DLIT / ETV 

2. การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคส าหรับเด็ก

พิการและเด็กด้อยโอกาส 
 โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าของเด็ก

พิการและเด็กด้อยโอกาส 
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับเด็ก

พิการตั้งแต่แรกเกิด 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

 โครงการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

 โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิด
วิเคราะห์ส าหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ 

 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน
ในโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 โครงการการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 โครงการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการศึกษา ส าหรับคน
พิการ 

3. โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยงข้องกับ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ /  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการทุนพระราชทาน 

4. การพัฒนาการศึกษาในพื นที่พิเศษและเพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของโรงเรียนสู่และ

ผู้เรียนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชมเข้มแข็ง 
 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

พ้ืนที่พิเศษ 
 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานหารายได้

ระหว่างปิดภาคเรียน 
 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์สู่สากล 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

 4.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและส าหรับคน
ทุกช่วงวัย 
4.4 การพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้ 
 

5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เพื่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การศึกษา 
 บูรณาการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

เครือข่าย  
 พัฒนาระบบช่วยเหลือกลาง 
 การจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก/

สื่ออุปกรณ์และการบริการที่จ าเป็นเฉพาะ
บุคคล 

 การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 การจัดตั้ งสถานีโทรทัศน์ เ พ่ือการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 บูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้ 
 การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรม

การเรียนรู้ 
 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค IT การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ทุกประเภท 

 จัดการเรียนรู้ / จัดท าสื่อส าหรับ  
ปชช. ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
การพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ 

 จัดท า CD Tutor 
 พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง

สร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย / MOOCs 

 บูรณาการงบประมาณ ICT 
 บูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา 

 การบูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น 

 บูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

 พัฒนาระบบ Credit Bank 

 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 พัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติ
ผู้เรียนและบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษา 

 
5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

5. จุดเน้นด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

 แนวทางหลัก 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม    
 

 
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 โครงการธนาคารขยะ 
 โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
 โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการ

ขยะ น้ าเสีย ในโรงเรียน ชุมชน และลดพลังงาน
ในโรงเรียน 

 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน 
(Green Office) 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุน

การสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
สิ่งแวดล้อมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 โครงการปลูกจิตส านึก/นิสัยอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โครงการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัด

การพลังงาน ขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

 5.3 พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 

และเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6. จุดเน้นด้านการพัฒนา
ระบบและการบริหาร
จัดการ 

 

 
แนวทางหลัก 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้าง
และการบริหารจัดการ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค  
 ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค  
 จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ (ศธภ.และ

ศธจ.) 
 โครงการปฏิบัติการกระจายอ านาจแบบ Cluster 

2. การปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา สถาบันการศึกษามีความคล่องตัว  
 

 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่าง
เร่งด่วน (ICU) 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและความพร้อมรองรับการปรับ
บทบาทการบริหารและจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
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จุดเน้นเชิงนโยบายรมว.
ศธ. / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน/โครงการหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล “โรงเรียนสุจริต” 

 โครงการโรงเรียนดรุณธรรม (คุณธรรม) 
 การป้องกันและลดปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา 

 โครงการระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 6.3 ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
 โครงการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริม

การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
การศึกษาในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ อาทิ 
สมัชชาการศึกษาหรือสภาการศึกษาจังหวัด 
หรือสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 

 6.4 ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อ
การศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
 

5. ปรับระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
 โครงการระบบคูปองเพื่อการศึกษา 
 โครงการจัดสรรงบประมาณโดย พิจารณาจาก

การด าเนินงานที่เป็นไป ตามกรอบการปฏิรูป
การศึกษา 

 
 6.5 พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริต 
 

 

 

 

 


