จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การบริหารงาน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน มากกว่า
จานวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต ซึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เกี่ยวข้องกับ
บุค ลากรและผู้เรียนจานวน หลายล้านคน ประกอบกั บ ผลสรุป ของการศึก ษาไทยที่ ผ่านมา
คือ ใช้เวลาเรียนมาก เรียนรู้ได้น้อย มีความเครียด และคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาต่า ดังนั้น
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารงาน
ของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเน้นย้าให้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทางานให้
เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านอื่นด้วย รวมทั้งมุ่งเน้น
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น งานให้ ม ากขึ้ น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ
และขั บ เคลื่ อ นการท างานอย่ า งจริ ง จั ง ส าหรั บ นโยบายที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ
และขับเคลื่อนการทางาน มีดังนี้
๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศ้ กึ ษา
๑.๑ การปฏิรูป หลัก สูตรการศึกษาทุกระดับ โดยให้มีการทบทวนเนื้อหา
สาระในหลักสูตรที่เด็กและเยาวชนต้องเรียนเพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน และการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เท่ าทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก นอกจากนั้ น ควรเน้ นเรื่อ งพื้ นฐานคณิ ต ศาสตร์
เพื่อต่อยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการ
ใช้ภาษาไทย เพราะการใช้ภาษาอั งกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การย่อ
ความ ยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของเด็กไทย รวมทั้ง การสร้างจิตสานึกและค่านิยม ที่ถูกต้อง
ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็ก
อย่างเหมาะสมกับวัยด้วย
๑.๒ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนให้ ต รงกั บ อุ ป สงค์ ทั้ งภายในประเทศ
และระดั บสากล โดย การผลิตและพัฒ นากาลังคนต้องเน้นในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความ
จาเป็นต่อการพั ฒ นาประเทศ เช่น บุคลากรด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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และพยาบาล เป็ น ต้น ควรเน้น พั ฒ นาคนไทยให้ มี ค วามรู้ความสามารถ ด้ านภาษาอั งกฤษ
มีศักยภาพเพีย งพอไปท างานในต่างประเทศได้ และต้องมีการเตรียมคนไทย ให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้วย โดยครูอาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นัก เรียนนักศึกษาสนใจ
เรียนในสาขาที่ขาดแคลนตั้งแต่ต้น เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี
ทั้ ง นี้ นายกรั ฐ มนตรี เ น้ น ย้ าให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเร่ ง ผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมยานยนต์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
๑.๓ การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกประชาธิป ไตย โดยให้ดาเนินการ
เรื่องการปฏิบัติธรรมของนัก เรีย นนัก ศึก ษาอย่ างต่อเนื่อง เน้นการปลูก ฝังเรื่องความมีวินั ย
การแบ่งหน้าที่การทางาน จิตอาสา การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความ
เสมอภาคหญิ ง - ชาย ตั้งแต่เล็ ก ๆ นอกจากนั้น ให้ดาเนินการนาโครงการโรงเรีย นวิถีพุท ธ
โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสาหรับ ผู้บริหารมาดาเนินการต่อเนื่อง
รวมทั้ง ควรนาเรื่องหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตร การเรียนการสอน
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
มุ่งเน้นครูสาขา ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหม่ต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ การนา ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครู ช่วยสอน โดยเร่งรัดแก้ปัญ หาให้คนที่มีความรู้
ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาช่วยสอนในโรงเรียนได้ เช่น
ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอานวยการ
ให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเน้นการสร้างขวัญ กาลังใจและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีกาลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการ
เรียนการสอนมากขึ้น เช่น เรื่องเงินเดือนครู การเลื่อนวิท ยฐานะ ปัญ หาหนี้สินครู เป็นต้น
๑.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้นาโรงเรีย นต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพื่อ
โรงเรียนอื่นนาไปปรับใช้เพิ่มขึ้นต่อไป
๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
๒.๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ทุ พ พลภาพ โดยให้ มี ก ารขยายการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลกลุ่ ม ดั ง กล่ า วอย่ า งทั่ ว ถึ ง
เช่น โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน การดาเนินโครงการระยะแรกเน้นให้โอกาสแก่คนที่ย ากไร้เป็น
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เป้ า หมายหลั ก ระยะต่ อ มาเปิ ด โอกาสให้ มี การสอบแข่ ง ขั น ผู้ เรี ย นดี จึ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น
(ทุนสาหรับเด็กเก่ง) ดังนั้น ต่อไปต้องพิจารณาทุนสาหรับผู้ยากไร้เพิ่มเติม เพื่อให้คนยากไร้มี
โอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเสมอภาค
๒.๒ การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษา ตามอัธยาศัย เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยทางานได้
ยกระดั บ การศึก ษา และได้ รับ การพั ฒ นา เพื่ อการประกอบอาชีพ และรองรับ กั บ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผู้สูงอายุให้มี
ความรู้ การประกอบอาชี พ เพื่ อ ให้ ก ลั บ มาเป็ น ก าลั ง การผลิ ต ของสั งคมได้ นอกจากนั้ น
ควรส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินโครงการพระราชดาริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ
ศิลปาชีพ และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพื่อการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของ
ประเทศ เพื่อนบ้าน การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาว
ต่างประเทศ และศูนย์ การเรียนรู้สาหรับคนไทยในต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจที่ดตี ่อกัน
๓. การน าสั น ติ สุ ข สู่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นายกรั ฐ มนตรี เ น้ น ให้
กระทรวงศึกษาธิการต้องมีบทบาทในการใช้การศึกษาแก้ไขปัญหาความไม่สงบสุขใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง โดยให้ประสานงานการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอานวยการรัก ษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น สาหรับการพัฒ นาการศึก ษา ต้องให้ความสาคัญ
กั บ การดู แลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิ น และการให้ สิท ธิพิ เศษเรื่องความก้าวหน้ า
และเงินเดือนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษ และเน้นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้ถูกต้อง
๔. การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติด มุ่งเน้น ให้ ทุ ก สถานศึก ษาต้อ งไม่มี ย าเสพติ ด
เช่นเดียวกับโครงการ "โรงเรียนสีขาว" ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพิ่มเติมการดาเนินงานในเรื่อง
ความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิด และต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับโทษ
ภัย ของยาเสพติ ด และมี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ กฎหมาย และการได้ รับ โทษ เมื่ อ กระท าความผิ ด
นอกจากนั้น ควรเร่งรัดให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและ
เยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวั ยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็กติด
เกม ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรับโทษ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้
ความรุนแรง ของนักเรียนนักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับ
อาชีวศึกษา เป็นต้น
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๕. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดหาแท็บเล็ต
สาหรับ นัก เรียน ชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องดูแลให้มีก ารแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้ง เน้นการพัฒนาเนือ้ หาสาระเพื่อบรรจุในแท็บเล็ตให้มีความ
น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
๖. การวิจัยและพัฒนา การวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อภาคการผลิต หรือภาคอื่นๆ ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึน้ โดยแนวทางการ
ดาเนินงานข้อแรก ให้สารวจ และนางานวิจัยที่ทาไว้แล้วที่สามารถนามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มา
ปรับ ปรุ ง ต่ อ ยอดเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ป ระโยชน์ จ ริง ข้อ ที่ ส อง ในการท าวิจัย ควรให้ ค นที่ จะใช้
ผลงานวิจัยเข้ามาร่วมทาการวิจัยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแล้ว
ภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยมาก
ขึ้นช่วยประหยัด งบประมาณเพื่อการวิจัย ของภาครัฐลง ทั้งนี้ ในการวิจัย นอกจากการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหนึ่งแล้ว ควรเน้นการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
หรือประยุกต์ใช้ได้จริง
๗. กองทุนตั้งตัวได้ การดาเนินงานโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มีความพร้อม
พอสมควร และผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อม สามารถดาเนินการตาม
นโยบายดั ง กล่ า วได้ โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการใหม่ ๆ ควรมี ร ะบบช่ ว ยสนั บ สนุ น โดยให้
ด าเนิ น การในส่ ว นที่ ช านาญ ส าหรั บ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ช านาญ อาจจั ด หาระบบหรื อ จ้ า งผู้ อื่ น
ดาเนินการให้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้านการผลิต อาจจัดหาระบบหรือผู้รับจ้างมา
ดาเนินการเรื่องการทาบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น
๘ . การผลั ก ดั น การปฏิรูป การเมือ งเพื่ อ ให้ มี รัฐ ธรรมนูญ ของประชาชน ให้
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ทาความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
๙. งบประมาณ ให้เร่งรัดดาเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะ
งบลงทุน ให้เริ่มดาเนินการโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เงินลงไปช่วยกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศด้วย และการจัดซื้อ จัดจ้างให้ดาเนินการตามระบบปกติ เพื่ อให้เกิด
ความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส หากไม่จาเป็น ไม่ควรใช้วธิ ีกรณีพเิ ศษ
๑๐.การบริหารจัดการ
๑๐.๑ การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการซื้อขายตาแหน่ง เพราะการซื้อขาย
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ตาแหน่ง จะท าให้ มีก ารทุ จริต คอร์รัป ชั่น ตามมา ส่ งผลกระทบให้ คนที่ท างานอย่างเข้ม แข็ง
ตรงไปตรงมา ทางานอย่างทุ่มเท หมดกาลังใจ
๑๐.๒ การดูแลเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ถือเป็น
เรื่องสาคัญ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์
กับนักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วย
๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไป
เรีย นยั งโรงเรีย นที่ มีคุ ณ ภาพดีก ว่า โดยผู้ ป กครองไม่เสีย ค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม ขึ้น ช่วยให้เด็ ก ได้รับ
การศึกษาที่ดีขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินงานต้องคานึงถึง
ปัญหาของมวลชนด้วย เช่น ผูป้ กครองยินยอม เป็นต้น
๑๐.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผล
การดาเนินงานแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุง
การดาเนินงานให้ดีข้นึ เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑๑. การบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อน
นโยบายรั ฐ บาล ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาล นอกจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะ
รับ ผิด ชอบขับ เคลื่อนนโยบายที่เกี่ ย วข้องกั บ ด้านการศึก ษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน
และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการ
ขับ เคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้
เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) การสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชานาญ และความคิด
สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยได้ (นโยบายด้านเศรษฐกิจ) การเพิ่ม
บทบาทในการดาเนินงานกองทุนพั ฒ นาบทบาทสตรี และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ย ว
(นโยบายเร่งด่วน) เป็นต้น รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการขับ เคลื่อน โดยบูรณาการการทางานร่วมกั บ กระทรวงหลัก และกระทรวงที่เกี่ย วข้อง
ต่อไป

จัดทาโดย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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