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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
ความนํา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ประกาศแต่งตั้งรั ฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วั นที่ 19 สิ งหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแต่งตั้ งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รั ตนสุ วรรณ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลและของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม


 ทัศนคติในการทํางาน

เหตุผลและความจําเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องช่วยกัน
ยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคง
ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา
ให้ มี ชี วิ ต ที่ ส ดใสและสามารถแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศได้ ต่ อ จากนี้ ต้ อ งขอทุ ก คนสละเวลามากขึ้ น
เพราะมี ง านเร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งทํ า ต้ อ งการผลลั พ ธ์ ม ากขึ้ น เร็ ว ขึ้ น และต้ อ งสื่ อ สารกั น เพื่ อ ลดความรู้ สึ ก
ขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกท่าน
 แนวคิดในการทํางานของส่วนราชการ

ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ ต้องดําเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามภารกิ จ งานในขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์
และปรั บกลยุ ทธ์ การทํ างานปั จจุ บั นให้ สอดคล้ องกั บแนวนโยบายให้ เห็ นผลเป็ นรู ปธรรม เพื่ อให้ ทราบถึ ง
ผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจํากัด
จึงต้องการความคิ ดเห็นเพื่ อการหลอมรวมวิ ธีการทํางานให้รวดเร็วและทํางานร่วมกั นได้ คล่ องตัวมากขึ้ น
โดยมีแผนการดําเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
๑) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
๒) งานที่ดําเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
๓) งานที่ดําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
(๑) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ
(๒) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดําเนินการ

๒

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนํากระแสพระราชดํารัส
มาเป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งานการสอนของครู แ ละจั ดกิ จกรรมโดยการถ่ ายทอดพระราชดํ ารั ส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป


 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 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 เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง
และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก
และทั น ต่อ สถานการณ์ เ ช่ น จะผลิ ตนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต้ อ งรู้ ค วามต้อ งการจ้า งงานของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาวิชา

๓
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา
แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการหรือให้การสนับสนุน ต้องสามารถ
อธิ บ ายที่ ม า เหตุ ผ ลและความสํ า คั ญ ของโครงการให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษารู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การแนวคิ ด
ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผล
ต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลักของชาติ
4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดําเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2) การใช้ ง บประมาณ เมื่ อ ได้ รั บ แล้ ว ต้ อ งเร่ ง ดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํ า หนดเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้ ง บประมาณในการดํ า เนิ น งานต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
ซึ่ งรั ฐ บาลจะแต่ งตั้ง คณะกรรมการติด ตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครั ฐ (คตร.) ทุ ก ระทรวง
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคตร.เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และช่ ว ยการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ ความโปร่ ง ใส
และถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ ต้ องมี การบู รณาการตามแผนงบประมาณบู รณาการนั้ น ให้ มี การบู รณาการ
งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันทีรวดเร็วและทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
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5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็ น การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รคื อ การสร้ า งความเข้ า ใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กรคือ การสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน
6. อํานวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหารการประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้น
ต้องมีรายละเอียดดังนี้
๑) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาว
๓) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับชั้นอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษา และการรับเข้า
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
8. ให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการ ทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานทั่วไป
โดยดําเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ
9.1 ระดับวิศวกร (Engineer) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และควบคุมการผลิต
9.2 ระดับเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิค (Technician) ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะด้านในการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
เป็นผู้ช่วยวิศวกร
9.3 ระดับแรงงานทั่วไป
10. ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ ทั้ ง ๕ องค์ ก รหลั ก หน่ ว ยงานในกํ า กั บ
และสถานศึกษา ให้ทุกส่วนมีการปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อมุ่งหวังให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
11. การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการสื่อสาร
ภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา
11.1 จัดให้มี CEO ด้าน ICT บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง
(เสมาสนเทศ) และบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป (ประชาสนเทศ)
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11.2 ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ
เข้ากับสถานีวิทยุ เพื่ อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
12. ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
ส่งเสริ ม ให้ ค รู ผู้ สอนพั ฒนาหรื อต่ อยอดนวัต กรรมการเรียนการสอน การใช้ สื่อ เทคโนโลยี ต่าง ๆ
จัดการเรียนการสอนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
13.2 ดู แ ลความสวยงามและความสะอาด บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน
และสถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรั ก ษาความปลอดภั ย ของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา ต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนรั ก ษา
ความปลอดภั ย ให้ ชั ด เจน อาทิ แผนเผชิ ญ เหตุ อั ค คี ภั ย อุ ท กภั ย จั ดลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และสภาพปั ญ หา
ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ
14. พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูทเี่ กษียณ
14.1 พัฒนากระบวนการผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ
14.2 การจ้ างครู ที่ เกษี ยณเพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในสถานศึ กษา เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ สั่ งสมความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อย่างสูง
15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงานความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอน
ให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิต
16 ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุข
16.1 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนระหว่างครูกับลูกศิษย์
16.2 ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้น่าอยู่ ร่มรื่น เพื่อการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย
16.3 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา
16.4 จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาดหากพบข้อมูล
1) ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดําเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามลําดับชั้น
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2ให้ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวั สดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่ อ งหนี้ สิ น ของครู ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี จิ ต สํ า นึ ก รู้ จั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกจิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภณ
ั ฑ์
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบํารุง
- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน
กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนมีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบํารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรม
อย่างต่อเนื่อง
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นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning: BBL)
2) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
๑) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง
หรือออกไปทํางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ
1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่ อวันลดการบ้านนักเรียนนักเรียนเรียนอย่างมีความสุ ข ไม่ มีกิจกรรม
เพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจําเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
1.4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรี ยนที่ มี ค รู ส อนไม่ ครบชั้ น เรียน ให้ จั ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance
Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
1.5 การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television: DLTV)
และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
- ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น
ตลอดจนปรั บ ปรุ ง การคั ด สรรครู ผู้ บ ริ ห าร การประเมิ น วิ ท ยฐานะให้ เ หมาะสม จั ด รถโมบายเคลื่ อ นที่
จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
2. การอาชีวศึกษา
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การเรียน
สายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
2.2 ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนแบบทวิ ศึ ก ษา โดยร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
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2.3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
2.4 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนนักศึกษา
1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการประกอบอาชีพ
การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมีการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น
2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ เปิดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น
2.7 จั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาสู่ ม าตรฐานสากล จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาอาเซี ย น โดยร่ ว มมื อ กั บ
กลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก
เยอรมัน เป็นต้น
3. การอุดมศึกษา
3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
เพื่อลดความซ้ําซ้อน
3.2 กํ า หนดผลลั พ ธ์ (Outcome) ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เช่ น เป็ น ศู น ย์ วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3.3 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
1) ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
4.2 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน.
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้านภาษา
การเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ
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4.4 ดําเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
- เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป
ถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง
4.5 กําหนดให้ กศน. ตําบล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน วัด
โรงเรียน
- เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
กศน. ตําบลในวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสหรือผู้นําทางศาสนา ผู้นําท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน
4.6 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
2)ปรับกระบวนการเรี ยนรู้และหลักสู ตรให้เชื่ อมโยงกั บภูมิสังคม โดยบู รณาการความรู้
และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหา
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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การมอบหมายการดําเนินงานตามจุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
14. การกําหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
จากทรัพยากรในท้องถิ่น
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ตําบล เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึก
ตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
24. การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
25. การบรูณาการงบประมาณด้าน ICT ของกระทรวง
26. การอํานวยการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
27. การบูรณาการการดําเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
กับหน่วยงานอื่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

(นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์)

ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ







































๑๑

การขับเคลื่อนและกํากับงานตามนโยบาย

แนวทางดําเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Hit The Point : งานทุกเรื่องต้องตีโจทย์ปัญหาให้ชัดเจนและทําให้ตรงประเด็น
Dynamic
: มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปด้วยกันทั้งระบบอย่างต่อเนื่องทั้งภายในองค์กร
และองค์กรภายนอก
Lively
: ทํางานด้วยชีวิตจิตใจที่ดี เข้าใจเนื้องานตรงกัน เห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่ขัดแย้งกัน
และทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข

พลเอก
(ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

