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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
ความนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วัน ที่ 19 สิ ง หาคม พุท ธศัก ราช 2558 โดยแต่ง ตั้ง ให้ พลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม


 ทัศนคติในการทางาน

เหตุผลและความจาเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่า เป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้ านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคง
ยั่ ง ยื น ในการปฏิ รู ป ประเทศ ต้ อ งใช้ เ วลานานและต้ อ งมี แ ผนปฏิ รู ป ทั้ ง ระยะเร่ ง ด่ ว น ระยะปานกลาง
และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือ
ลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลา
มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องทา ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกัน เพื่อลดความรู้สึก
ขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกท่าน
 แนวคิดในการทางานของส่วนราชการ

ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ ต้องดาเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับ
กลยุทธ์การทางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน
และความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจากัด จึงต้องการ
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ การหลอมรวมวิ ธี ก ารท างานให้ ร วดเร็ ว และท างานร่ ว มกั น ได้ ค ล่ อ งตั ว มากขึ้ น โดยมี
แผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
๑) งานที่ดาเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
๒) งานที่ดาเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
๓) งานที่ดาเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
(๑) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
(๒) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ

๒

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนากระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแสพระราชดารัส
มาเป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งานการสอนของครู และจั ดกิ จกรรมโดยการถ่ ายทอดพระราชด ารั ส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป


 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทีท่ าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทาแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้ อ งมองภาพงานในอนาคตได้ อ ย่ า งชั ด เจนสามารถก าหนดรายละเอี ย ดของงานหลั ก
งานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก
และทัน ต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิ ตนั กศึกษาอาชีว ศึ กษาต้องรู้ ความต้ องการจ้างงานของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาวิชา

๓
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2. การปรั บปรุ งแผนงาน/โครงการเดิมที่ไ ม่สัมฤทธิ์ ผล ให้ ค้น หาสาเหตุ ปั ญหาการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหา
อยู่ทคี่ รู ปัญหาอยู่ทพี่ ่อแม่ ปัญหาอยู่ทสี่ ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
3.1 ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
หรือพระบรมวงศานุว งศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ หรือให้ การสนับสนุน ต้องสามารถ
อธิ บ ายที่ ม า เหตุ ผ ล และความส าคั ญ ของโครงการให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษารู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การแนวคิ ด
ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผล
ต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2) การใช้ ง บประมาณ เมื่ อ ได้ รั บ แล้ ว ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จาเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น งาน ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
ซึ่งรั ฐ บาลจะแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้ง บประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง
และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใส
และถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณาการ
งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยี การสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานทีร่ วดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ

๔
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน
6. อานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้น
ต้องมีรายละเอียดดังนี้
๑) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
๓) สารวจระบบที่มอี ยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับชั้นอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลังศึกษา และการรับ
เข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งทีย่ ังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้ เร่ ง ยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่ มเป้าหมายหลั กนักเรียน นักศึกษา ให้ มีความรู้
และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
11. ให้มีการนา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ
เข้ากับ สถานี วิทยุ เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ
ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
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12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
จั ดการเรี ย นการสอน การสร้ างความรู้ ค วามเข้า ใจที่ดี ทาให้ เ ด็ก เกิดความสนใจเรีย นรู้ แ ละมี ผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
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 ญเหตุ อัค คี ภัย อุ ทกภั ย จัด ล าดั บความส าคัญ และสภาพปัญ หา
ภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
14.1 ให้น้อมนากระแสพระราชดารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนานักเรียน และครูออกนอกห้องเรียน
ไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกีย่ วกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ
15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้ จั ด ระบบการประเมิ น ผลงาน ความก้า วหน้ า และการปรับ เพิ่ ม วิ ท ยฐานะและภาระงาน
ของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ เ ร่ ง รั ด การด าเนิ น โครงการขั บ เคลื่ อ นตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
และสนับสนุนการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬา
สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มกี ารซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทาการแก้ไข
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3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ตามลาดับชั้น
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้ สานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่ อ งหนี้ สิ น ของครู ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี จิ ต ส านึ ก รู้ จั ก การด าเนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึก
แก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและความจาเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบารุง
- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน
กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้
ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็น ผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป. ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
๑) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือ
ออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ
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1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่ม
ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
1.4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรีย นที่มีครูส อนไม่ครบชั้นเรียน ให้ จัด การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
1.5 การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV)
และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology: ICT) ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
- ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัด รถโมบายเคลื่อนที่จาก
ส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
2. การอาชีวศึกษา
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความสาคัญและเข้าสู่การเรียน
สายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
2.2 ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนแบบทวิ ศึ ก ษา โดยร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
2.3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
2.4 แก้ ไ ขปั ญ หาการทะเลาะวิ ว าทของนั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย
ให้กับนักเรียนนักศึกษา
1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
2) เปิ ด โอกาสนั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ฝึ ก งานในสถานประกอบการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งนิ สั ย
รักการประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น
2.6 จั ดหลั กสู ตรเพื่อรองรั บการพัฒ นาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ เปิดสอน
หลักสูตรเกีย่ วกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น
2.7 จัดการศึกษาอาชีว ศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน
เป็นต้น
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3. การอุดมศึกษา
3.1 กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศ ของแต่ล ะ
สถาบันเพื่อลดความซ้าซ้อน
3.2 ก าหนดผลลั 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 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
1) ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู้
ด้ว ยตนเองอย่ างกว้างขวางและต่อเนื่ อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธ ยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนาความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
4.2 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสานักงาน กศน.
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- เพื่อให้ คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้านภาษา
การเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ
4.4 ดาเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
- เพื่อให้นักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนาไป
ถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง
4.5 กาหนดให้ กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน วัด
โรงเรียน
- เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
กศน. ตาบลในวัด ประกอบด้ว ย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสหรือผู้นาทางศาสนา ผู้นาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายในชุมชน
4.6 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
2) ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อ มโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้
และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหา
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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การมอบหมายการดาเนินงานตามจุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
2 การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ
สถาบัน
14. การกาหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรในท้องถิน่
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน
19.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรูส้ ึก
ตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
24. การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
25. การนา ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
26. การอานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
27. การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ
หน่วยงานอื่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์
ชัยวงศ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์)

ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจา
กระทรวงศึกษาธิการ
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การขับเคลื่อนและกากับงานตามนโยบาย

แนวทางดาเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Hit The Point : งานทุกเรื่องต้องตีโจทย์ปัญหาให้ชัดเจน และทาให้ตรงประเด็น
Dynamic
: มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานไปด้วยกันทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในองค์กร
และองค์กรภายนอก
Lively
: ทางานด้วยชีวิตจิตใจที่ดี เข้าใจเนื้องานตรงกัน เห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่ขัดแย้งกัน
และทางานร่วมกันอย่างมีความสุข

พลเอก
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑

