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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 

 
 ความนํา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งต้ังรัฐมนตรี  
ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแต่งต้ังให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  

 
 ทัศนคติในการทาํงาน 

เหตุผลและความจําเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องช่วยกัน 
ยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคง
ย่ังยืนในการปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา 
ให้มี ชี วิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากน้ี ต้องขอทุกคนสละเวลามากข้ึน 
เพราะมีงานเร่งด่วนที่ ต้องทําต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึก 
ขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกท่าน 
 
 แนวคิดในการทํางานของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการต้ังแต่ระดับพ้ืนที่ ต้องดําเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติมีการศึกษาวิเคราะห์ 
และปรับกลยุทธ์การทํางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ทราบถึง 
ผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เน่ืองจากมีช่วงเวลาจํากัด 
จึงต้องการความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการทํางานให้รวดเร็วและทํางานร่วมกันได้คล่องตัวมากขึ้น 
โดยมีแผนการดําเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังน้ี 

๑) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 
๒) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย  
๓) งานที่ดําเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 

(๑) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ  
(๒) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดําเนินการ 
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แนวทางในการขบัเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
 แนวทางปฏิบัติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังน้ี 
 1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีนํ้าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า 
ช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
 3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เก่ียวข้อง น้อมนํากระแสพระราชดํารัส
มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัส 
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังน้ี 

1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา สามารถเข้าทํางานในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community :AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงาน 
และปัญหาสังคมได้ 

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10. การเรียนไม่ใช่เพ่ือการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปญัหา 
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง 

และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนต้ังแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก

และทันต่อสถานการณ์เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน 
ในแต่ละสาขาวิชา  
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1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนซึ่งผลการวิเคราะห์ 
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากขึ้น 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆซึ่งบางคร้ังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหน่ึงวิธีเดียว 

3. ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง 

หรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  

หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการหรือให้การสนับสนุน ต้องสามารถ
อธิบายที่มา เหตุผลและความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด 
ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เก่ียวข้อง
โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผล
ต่อไปได้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลักของชาติ 
4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
    4.1 งบลงทุน 

1) ให้เตรียมการดําเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพ่ือให้เกิด 

การกระจายงบประมาณในพ้ืนที่ 
4.2 งบกลาง 

1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น 
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     4.3 การใช้งบประมาณในการดําเนินงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง 
และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคตร.เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใส 
และถูกต้อง 

4.4 งานบางโครงการที่ ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการน้ัน ให้มีการบูรณาการ 
งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน

อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น 
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรอง

และหน่วยปฏิบัติได้ทันทีรวดเร็วและทั่วถึง 
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 
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5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรคือ การสร้างความเข้าใจ 

ภายในองค์กร หน่วยงาน 
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กรคือ การสร้างความเข้าใจกับ

ประชาชน 
6. อํานวยการเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหารการประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ  โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เก่ียวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบ้ืองต้น 
ต้องมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาว 
๓) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับช้ันอย่างรวดเร็ว  

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร 

เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษา และการรับเข้า
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

8. ให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
8.1  ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 
8.2  กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3  กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 

9. ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการ ทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานทั่วไป 
โดยดําเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 

9.1 ระดับวิศวกร (Engineer) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และควบคุมการผลิต 
9.2  ระดับเจ้าหน้าทีเ่ทคนิค (Technician) ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะด้านในการซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัร  

 เป็นผู้ช่วยวิศวกร 
9.3 ระดับแรงงานทั่วไป 

10. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง๕ องค์กรหลักหน่วยงานในกํากับ  
และสถานศึกษา ให้ทุกส่วนมีการปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือมุ่งหวังให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

11. การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการสื่อสาร
ภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา 

11.1 จัดให้มี CEO ด้าน ICT บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง 
(เสมาสนเทศ) และบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป (ประชาสนเทศ) 
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11.2 ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ 
เข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

12. ใหค้วามสําคญักบัเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

จัดการเรียนการสอนการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีดีทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 
 13. การดแูลรักษาสภาพแวดล้อม 

13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริ เวณพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาทุกระดับ 
 13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา 

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปัญหา 
ภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ 

14. พฒันาครูเปน็มืออาชพีอย่างเพียงพอ โดยการผลติและจ้างครูทีเ่กษียณ 
14.1 พัฒนากระบวนการผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
14.2 การจ้างครูที่ เกษียณเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา เน่ืองจากเป็นผู้ที่สั่งสมความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์อย่างสูง 
15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ให้จัดระบบการประเมินผลงานความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอน

ให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิต 
16 ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุข 

16.1  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
16.2  ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้น่าอยู่ ร่มรื่น เพ่ือการเรียนรู้

และมีความปลอดภัย 
16.3  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา 
16.4 จัดโครงการเย่ียมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจรติ 

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย 
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาดหากพบข้อมูล 
1) ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

  2) ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบน้ัน ๆ และทําการแก้ไข 
   3) ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 

1.3 ดําเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามลําดับช้ัน
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว  

2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
2.1 การสอบบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่าน้ัน เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2.3 เรื่องหน้ีสินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสํานึกรู้จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ

เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพ่ิมมากขึ้น 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกจิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. นโยบายด้านการดแูลรักษาสิ่งปลกูสร้าง ครุภณัฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ 

- ใหใ้ช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเป็นของหน่วยงาน 
4.2 ระบบการซ่อมบํารุง 

 - ใหจ้ัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน 
กําหนดผู้รับผดิชอบให้ชัดเจนมีการเช่ือมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบํารุง 

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ 
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรม

อย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
 



๗ 

 

 
นโยบายเฉพาะ 

1. การศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
    1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning: BBL) 

 2) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ัน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
  ๑) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
  2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเน่ือง 

หรือออกไปทํางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  

  1) ลดเวลาเรียนต่อวันลดการบ้านนักเรียนนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม 
เพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 

  2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  

  3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจําเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 

1.4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  - โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance 

Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุน 
โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

1.5 การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television: DLTV) 

และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน  
- ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น 

ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่ 
จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 

2. การอาชีวศกึษา  
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การเรียน

สายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
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2.3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

2.4 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนนักศึกษา 

1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง 
2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการประกอบอาชีพ 

การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา

ด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมีการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 
2.6 จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอน

หลักสูตรเก่ียวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเก่ียวกับการบิน เป็นต้น 
2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับ 

กลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก 
เยอรมัน เป็นต้น 

3. การอุดมศึกษา 
3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 

เพ่ือลดความซ้ําซ้อน 
3.2 กําหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ           

มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
3.3 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.1 จัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู้ 
ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือนําความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

2) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา 
เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท 

4.2 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  - จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน. 

เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 

4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
  - เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้านภาษา  

การเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ 
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4.4 ดําเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
  - เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป
ถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง 

4.5 กําหนดให้ กศน. ตําบล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการเช่ือมประสานระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน 

  - เพ่ือเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
กศน. ตําบลในวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสหรือผู้นําทางศาสนา ผู้นําท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน  

4.6 พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ 

ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  
2)ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้ 

และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหา 
การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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การมอบหมายการดําเนนิงานตามจดุเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(นายธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์) 

ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํา

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. การแปลงกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

   

2. การปฏิรูปการศึกษา    
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต     
4. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา    
5. การจัดการศกึษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรยีน (ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3)     
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร    
8. การสร้างค่านยิมอาชีวศึกษา     
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ     
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา     
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน     
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล     
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน    
14. การกําหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 

 จากทรัพยากรในท้องถ่ิน 
   

15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถ่ินโดยมี 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

   

16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”     
17. การพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.     
18. การส่งเสริม กศน. ตําบล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระหว่าง 

 บ้าน วัด โรงเรียน 
    

19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึก 

 ตามกระแสสังคม 
   

21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 
 และนักเรียน 

   

22. การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิ 
 ของผู้เรียน 

   

23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
24. การขับเคล่ือนโครงการอบรม/สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    
25. การบรูณาการงบประมาณด้าน ICT ของกระทรวง    
26. การอํานวยการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน    
27. การบูรณาการการดําเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 

 กับหน่วยงานอ่ืน 
   

 
 
 



๑๑ 

 

การขับเคลื่อนและกํากับงานตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางดําเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

Hit The Point : งานทุกเรื่องต้องตีโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนและทําให้ตรงประเด็น 
Dynamic : มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปด้วยกันทั้งระบบอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในองค์กร 
    และองค์กรภายนอก 
Lively : ทํางานด้วยชีวิตจิตใจที่ดี เข้าใจเน้ืองานตรงกัน เห็นประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ขัดแย้งกัน 
   และทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 
 
 

พลเอก 
(ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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