จุดเน้นนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
*************
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ซึ่งในวัน ที่ 20 ธัน วาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิล ป์ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ได้มอบนโยบายและจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1
1. น้อ มน าแนวพระราชด าริ สืบ สานพระราชปณิธ านและพระบรมราโชบายด้า นการศึก ษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสาคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย
ที่ดีงาม (Character Education)"
1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
1.2.1 นักเรียน
o “ครู ต้ อ งสอนให้ เ ด็ ก นั ก เรีย นมี น้ าใจ เช่ น คนเรีย นเก่ ง ช่ ว ยติ ว เพื่ อ นที่ เรี ย นล้ า หลั ง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
o “ครูไม่จาเป็น ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝั งความดีให้ นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
o “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
1.2.2 ครู
o “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่
พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลื อกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผ ล
ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึก
โดยใช้ป รั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่ าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิช าการ
ในสาขาที่ เ หมาะสมที่ จ ะสอน ต้ อ งอบรมวิ ธี ก ารสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเป็ น ครู ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ
/มีความรัก...

-2มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน
ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
o “ต้องปรับปรุงครู .ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ างจริงจัง”
( 6 มิ.ย.2555)
o “ปั ญ หาปั จ จุ บั น คื อ ครู มุ่ ง เขี ย นงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เขี ย นต าราส่ ง ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ ไ ด้
ตาแหน่ งและเงินเดือนสู งขึ้น แล้ วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่ วนครูที่มุ่งการสอนหนังสื อกลั บไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธ รรม เราต้อ งเปลี่ย นระเบีย บตรงจุด นี้ การสอน หนัง สือ ต้อ งถือ ว่า เป็น ความดีค วามชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิ ชา ก็ ต้ องเสี ยเงิ นไปสมั ครเรี ยนพิ เศษกั บครู ท่านนั้ น จะเป็ นการสอนในโรงเรี ยนหรื อส่ วนตั วก็ ตาม”
(5 ก.ค.2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็น จุดเน้น ด้านการศึกษา
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560
3.4 ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร
ปี พ.ศ. 2560 - 2561
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นนโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึก ษาธิการโดยยึ ดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
: เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ
Active Learning
/2. ด้านการผลิต...

-32. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 พัฒ นาวิช าภาษาอั งกฤษในสถานศึกษาสั งกั ด ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ขยายการพัฒนาวิช าภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สั งกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp
2.1.3 พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานฑูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิ ดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอด
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
/3) การออกข้อสอบ...

-43) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางาน
ออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครู เพื่ อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครู ให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ วิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
: ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโรงเรียน ICU โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
: การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก ในการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
และสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรี ย มความพร้ อมเกี่ ย วกับกฎหมายการศึ กษา เพื่อรองรับ ร่างรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ..........
จานวน 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 วิทยาฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
/5) พ.ร.บ. ...

-55) 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. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .........
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ........
6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
6.2.1 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.2.2 การดาเนินการต่อเนื่องเรื่อง admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ
Clearing-House
6.3 การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้ ส านั กงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่ อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การขับเคลื่อน กากับและการติดตามการนาจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
5.2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกาหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
5.2.1 จั ด ตั้ งคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการนานโยบายรั ฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่ การปฏิบั ติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนและติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย
5.2.2 ติ ด ตามการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย การประชุ ม ติ ด ตามรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ
5.2.3 จัดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
5.2.4 จั ด ท ารายงานและสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายทุ ก นโยบายเป็ น รายไตรมาส
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การดาเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป
********************
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แนวทางการดาเนินงานและโครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และจุดเน้นนโยบาย 6 ด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ
จุดเน้น รมว. ศธ.
แนวทางหลัก
1.ยุทธศาสตร์ด้านความ 1.ด้านความมั่นคง 1.พัฒนาหลักสูตร
มั่นคง
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล
2.การบริหารจัดการ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

2.ด้านการผลิต
พัฒนากาลังคน
และสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การผลิต พัฒนา
กาลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

การดาเนินงาน/โครงการหลัก
1.การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์
2.การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ

1.สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2.การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพ
TTS
3.ทวิศึกษา
4.มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี
ในสายวิชาชีพ
5.อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub
ASEAN
6.ทวิภาคี
7.สหกิจศึกษา
8.อาขีวศึกษาสู่สากล สถาบัน
อาชีวศึกษาไทยจีน ไทยญี่ปุ่น
ไทยเกาหลี/MOU
9.การสานพลังประชารัฐ
10.ปรับเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุครูสายวิชาชีพ
11.อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
12.อุดมศึกษาเป็นเลิศ
13.ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาด
แคลน
14.สอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาอาชีวะที่จบไปแล้ว
15.ปรับปรุงงานวิจัยเข้าสู่
ตลาด
การผลิตและพัฒนาครู 1.ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณาจารย์และบุคลากร 2.สนับสนุนทุนเรียนครู
ทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
3.ผลิตครูระบบปิด
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แนวทางหลัก

พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล

การดาเนินงาน/โครงการหลัก
4.พัฒนาระบบนิเทศ
5.ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู)
6.มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
7.โครงการ DLTV/TPEP
online
8.ปรับกฎ ระเบียบเรื่องใบ
ประกอบวิชาชีพ
9.ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย
10.โครงการจ้างครูผู้
ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ)
11.กาหนดให้พัฒนาครูเฉพาะ
ช่วงปิดภาคเรียน
12.ปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินวิทยฐานะ
13.สร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน
14.มาตรการในการแก้ปัญหา
หนี้สินครู
15.เร่งปรับปรุงบ้านพักครู
16.การเรียนการสอน รูปแบบ
Active Learning
17.ค.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
18.โครงการ DLTV
19.โรงเรียนคุณธรรม
20.โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา
21.โครงการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
22.จัดการศึกษาปฐมวัย
23.STEM Education
24.ใช้กระบวนการ BBL
25.สื่อสร้างความตระหนัก
26.Training for
trainers/Boot camp
27.ปรับระบบAdmission
28.การประเมินผ่านหรือซ้า
ชั้นในชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
29.พัฒนาแบบทดสอบ
การศึกษา
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความ
เหลื่อมลาทางสังคม

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา

แนวทางหลัก

การดาเนินงาน/โครงการหลัก
30.พัฒนาระบบICTเพื่อการ
ทดสอบและประเมินผล
31.ปรับเครื่องมือ ระบบและ
วิธีการประเมิน/ประกัน
คุณภาพ
32.สร้างTrainersด้านการ
ประเมินคุณภาพ
1.การเข้าถึงโอกาส
1.โครงการบูรณาการ
ทางการศึกษาและการ ฐานข้อมูลเด็กตกหล่น
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.จัดการศึกษานอกระบบ
ตลอดชีวิต
สาหรับเด็กตกหล่น
2.เทคโนโลยีเพื่อ
3.ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา
การศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
4.บริหารจัดการ รร.ขยาย
โอกาส
5.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ที่เหมาะกับแรงงานนอกระบบ
แต่ละกลุ่มอาชีพ
6.สร้างแรงจูงใจ เพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการเข้าถึงการศึกษา
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
นอกระบบ
7.จัดการเรียนรู้/จัดทาสื่อ
สาหรับ ปชช.ในเรื่ององค์
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐ
8.จัดทาหลักสูตรระยะสั้น
ที่จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในยุค IT
9.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ทุกประเภท
10.จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
11.จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
12.มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
13.บูรณาการงบประมาณ
ICT
14. โครงการ DLTV / DLIT
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แนวทางหลัก

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

5.ด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ 6.ด้านการพัฒนา
ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบและการ
ระบบการบริหารจัดการ บริหารจัดการ
ภาครัฐ

การบริหารจัดการ

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

การดาเนินงาน/โครงการหลัก
/ ETV
1.การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม
2.โครงการธนาคารขยะ
3.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1.ระบบคูปองเพื่อการศึกษา
2.จัดสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากการดาเนินงานที่
เป็นไปตามกรรอบการปฏิรูป
การศึกษา
3.ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา
4.ปรับโครงสร้าง
5.จัดตั้งกรมวิชาการ
6.จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
7.จัดกลุ่ม Cluster
8.ปรับปรุงระเบียบในการเข้า
สู่ตาแหน่ง และความก้าวหน้า
ในตาแหน่งของผู้บริหารในพื้น

