
 

จุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใตการบริหารงาน นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาและการแขงขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

ในยุคปจจุบันการแขงขันของประเทศข้ึนอยูกับความรูความสามารถของคน มากกวาจํานวนคนและทรัพยากร
เชนในอดีต ซ่ึงในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เ ก่ียวของกับบุคลากรและผู เรียนจํานวน 
หลายลานคน ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยท่ีผานมา คือ ใชเวลาเรียนมาก เรียนรูไดนอย  
มีความเครียด และคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาต่ํา ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการบริหารงานของ นายพงศ เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเนนย้ําใหดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานใหเหมาะสม และตองมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 
ดานอ่ืนดวย รวมท้ังมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากข้ึน ผูบริหารตองให
ความสําคัญ และขับเคลื่อนการทํางานอยางจริงจัง สําหรับนโยบายท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญและ
ขับเคล่ือนการทํางาน มีดังนี ้

๑. เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษา 
๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  โดยใหมีการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตรท่ีเด็กและ

เยาวชนตองเรียนเพ่ือใหมีความรู พ้ืนฐาน และการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
นอกจากนั้น ควรเนนเรื่องพ้ืนฐานคณิตศาสตร เพ่ือตอยอดในการผลิตนักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และเรื่องการใชภาษาอังกฤษ และการใชภาษาไทย เพราะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอาน  
การคิดวิเคราะห การยอความ ยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญของเด็กไทย รวมท้ัง การสรางจิตสํานึกและคานิยม 
ท่ีถูกตองใหแกเด็กและเยาวชน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพและภาวะโภชนาการใหเด็ก 
อยางเหมาะสมกับวัยดวย 

๑.๒ การผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับอุปสงคท้ังภายในประเทศและระดับสากล  โดย 
การผลิตและพัฒนากําลังคนตองเนนในสาขาท่ีขาดแคลนหรือมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน 
บุคลากรดานการแพทย วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และพยาบาล เปนตน ควรเนนพัฒนาคนไทยใหมีความรู
ความสามารถ ดานภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไปทํางานในตางประเทศได และตองมีการเตรียมคนไทย 
ใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดวย โดยครูอาจารยจะตองแนะแนวการศึกษาใหนักเรียนนักศึกษาสนใจเรียน
ในสาขาท่ีขาดแคลนตั้งแตตน เม่ือเปดประชาคมอาเซียนทําใหมีงานรองรับและมีรายไดดี ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรี
เนนย้ําใหกระทรวงศึกษาธิการเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาดานคอมพิวเตอรและวิศวกรรมยานยนต 
ใหเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมยานยนต  
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๑.๓ การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกประชาธิปไตย  โดยใหดําเนินการเรื่องการปฏิบัติธรรม

ของนักเรียนนักศึกษาอยางตอเนื่อง เนนการปลูกฝงเรื่องความมีวินัย การแบงหนาท่ีการทํางาน จิตอาสา  
การชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง - ชาย ตั้งแตเล็กๆ นอกจากนั้น  
ใหดําเนินการนําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับ
ผูบริหารมาดําเนินการตอเนื่อง รวมท้ัง ควรนําเรื่องหนาท่ีพลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตร 
การเรียนการสอน  

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมุงเนนครูสาขา 
ท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะครูท่ีสอนไมตรงตามวุฒิ และครูบรรจุใหมตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ การนํา 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และบุคลากรจากภาคสวนตางๆ ท่ีมีความรูความสามารถเขามาเปนคร ู
ชวยสอน โดยเรงรัดแกปญหาใหคนท่ีมีความรูในสาขาท่ีขาดแคลนหรือชาวตางชาติ ท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพครู
มาชวยสอนในโรงเรียนได เชน ภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ควรเนนการพัฒนาครูใหสามารถสงเสริม สรางทักษะและอํานวยการ
ใหเด็กคิดไดอยางถูกตอง สรางสรรค และเนนการสรางขวัญ กําลังใจและสิทธิประโยชนเก้ือกูลใหกับครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูมีกําลังใจทุมเทใหกับการพัฒนาการเรียนการสอนมากข้ึน เชน  
เรื่องเงินเดือนครู การเลื่อนวิทยฐานะ ปญหาหนี้สินครู เปนตน 

๑.๕ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหนํา
โรงเรียนตนแบบหรือโรงเรียนตัวอยางท่ีสามารถจัดระบบการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดี มาเปนตัวอยาง เพ่ือโรงเรียนอ่ืนนําไปปรับใชเพ่ิมข้ึนตอไป 

๒. การสรางโอกาสทางการศึกษา   
๒.๑ สรางโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ 

โดยใหมีการขยายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลกลุมดังกลาวอยางท่ัวถึง เชน โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน  
การดําเนินโครงการระยะแรกเนนใหโอกาสแกคนท่ียากไรเปนเปาหมายหลัก ระยะตอมาเปดโอกาสใหมี 
การสอบแขงขัน ผูเรียนดีจึงเปนผูไดรับทุน (ทุนสําหรับเด็กเกง)  ดังนั้น ตอไปตองพิจารณาทุนสําหรับผูยากไร
เพ่ิมเติม เพ่ือใหคนยากไรมีโอกาสไปศึกษาตอตางประเทศอยางเสมอภาค 

๒.๒ การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ควรสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย เชน การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน เพ่ือใหผูท่ีอยูในวัยทํางานไดยกระดับการศึกษา และไดรับ 
การพัฒนา เพ่ือการประกอบอาชีพและรองรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะควรใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสูงอายุใหมีความรู การประกอบอาชีพ เพ่ือใหกลับมาเปนกําลังการผลิตของสังคม
ได นอกจากนั้น ควรสงเสริม สนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม โครงการ 
ศิลปาชีพ และการพัฒนาตอยอดสินคา OTOP เพ่ือการสงออกตางประเทศ การเรียนภาษาของประเทศ 
เพ่ือนบาน การเปดศูนยการเรียนรูในตางประเทศ ท้ังศูนยสอนภาษาไทยใหกับชาวตางประเทศ และศูนย 
การเรียนรูสําหรับคนไทยในตางประเทศ เพ่ือการสื่อสารและสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน 
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๓. การนําสันติสุขสู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต   นายกรัฐมนตรีเนนใหกระทรวงศึกษาธิการตองมี

บทบาทในการใชการศึกษาแกไขปญหาความไมสงบสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางจริงจัง โดยให
ประสานงานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนตน สําหรับการพัฒนา
การศึกษา ตองใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการใหสิทธิพิเศษเรื่อง
ความกาวหนาและเงินเดือนแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปน
กรณีพิเศษ และเนนการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายู) เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  
ความเขาใจ สามารถสื่อสารภาษาไดถูกตอง  

๔. การแกไขปญหายาเสพติด มุงเนนใหทุกสถานศึกษาตองไมมียาเสพติด เชนเดียวกับโครงการ 
"โรงเรียนสีขาว"  ในอดีตท่ีผานมา โดยใหเพ่ิมเติมการดําเนินงานในเรื่องความเขมแข็ง การติดตามอยางใกลชิด 
และตองสอนใหเด็กมีภูมิคุมกัน มีความรูเก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย และการ
ไดรับโทษ เม่ือกระทําความผิด นอกจากนั้น ควรเรงรัดใหความสําคัญกับการแกปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคของเด็กและเยาวชนอ่ืนดวย เชน เด็กทองกอนวัยเรียน ตองใหความรูเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตอง เด็ก
ติดเกม ตองสอนใหเด็กมีภูมิคุมกัน มีความรูเก่ียวกับการรับโทษ  ปญหาการทะเลาะวิวาทและใชความรุนแรง 
ของนักเรียนนักศึกษา ตองเรงแกปญหาและสรางภาพลักษณท่ีดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เปนตน 

๕. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต)  ในการจัดหาแท็บเล็ตสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ตองดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม และโปรงใส  รวมท้ัง 
เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระเพ่ือบรรจใุนแท็บเล็ตใหมีความนาสนใจ และสงเสริมการเรียนรูของเด็ก  

๖. การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยใหมุงเนนงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอภาคการผลิต หรือ
ภาคอ่ืนๆ ไดจริง ซ่ึงจะสงผลใหไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยแนวทางการดําเนินงานขอแรก ใหสํารวจ 
และนํางานวิจัยท่ีทําไวแลวท่ีสามารถนํามาปรับใชประโยชนได มาปรับปรุง ตอยอดเพ่ือประยุกตใชประโยชนจริง 
ขอท่ีสอง ในการทําวิจัย ควรใหคนท่ีจะใชผลงานวิจัยเขามารวมทําการวิจัยหรือเขามามีสวนรวมดวย เชน  
ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแลวภาคธุรกิจเห็นวาไดประโยชนจริง ภาคธุรกิจยอมใหการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการวิจัยมากข้ึนชวยประหยัดงบประมาณเพ่ือการวิจัยของภาครัฐลง ท้ังนี้ ในการวิจัย นอกจากการวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรแทๆ สวนหนึ่งแลว ควรเนนการวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใช
ไดจริง  

๗ .  กองทุนตั้ งตั ว ได   การดํ า เนินงานโครงการกองทุนตั้ งตั ว ได  มีความพรอมพอสมควร  
และผูประกอบการหรือผู เขารวมโครงการก็มีความพรอม สามารถดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
ได โดยเฉพาะผูประกอบการใหมๆ ควรมีระบบชวยสนับสนุน โดยใหดําเนินการในสวนท่ีชํานาญ สําหรับในสวน
ท่ีไมชํานาญ อาจจัดหาระบบหรือจางผูอ่ืนดําเนินการให เชน ผูประกอบการบางรายเกงในดานการผลิต  
อาจจัดหาระบบหรือผูรับจางมาดําเนินการเรื่องการทําบัญชี การบริหารตางๆ เปนตน 

 
 
 
  



-๔- 
 
๘ .  การผลักดันการปฏิ รูปการเมืองเ พ่ือให มี รั ฐธรรมนูญของประชาชน  ใหบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีสวนรวมในการรณรงค ทําความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

๙. งบประมาณ ใหเรงรัดดําเนินการใหมีการเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ใหเริ่มดําเนินการ
โครงการตั้งแตตนปงบประมาณ เพ่ือใหเงินลงไปชวยกระตุนระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย และการจัดซ้ือ 
จัดจางใหดําเนินการตามระบบปกติ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส หากไมจําเปน 
ไมควรใชวิธีกรณีพิเศษ 

๑๐. การบริหารจัดการ   
๑๐.๑ การบริหารใหยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะเรื่องความโปรงใส 

ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการซ้ือขายตําแหนง เพราะการซ้ือขายตําแหนง จะทําใหมีการทุจริต
คอรรัปชั่นตามมา สงผลกระทบใหคนท่ีทํางานอยางเขมแข็ง ตรงไปตรงมา ทํางานอยางทุมเท หมดกําลังใจ  

๑๐.๒ การดูแลเรื่องการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอยางจริงจัง ถือเปนเรื่องสําคัญ 
โดยเฉพาะการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหวางครูกับนักเรียน อาจารยกับนักศึกษา รวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาดวย  

๑๐.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา ใหมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับสงเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กดอยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
ดีกวา  โดยผูปกครองไมเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ชวยใหเด็กไดรับการศึกษาท่ีดีข้ึน และเปนการประหยัดงบประมาณ
ดวย ท้ังนี้ ในการดําเนินงานตองคํานึงถึงปญหาของมวลชนดวย เชน ผูปกครองยินยอม เปนตน 

๑๐.๔ การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน เร็วข้ึน
อยางตอเนื่อง 

๑๑. การบูรณาการการทํางานรวมกับกระทรวง/หนวยงานอ่ืนในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล   
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายท่ีเก่ียวของ
กับดานการศึกษาโดยตรง ไดแก นโยบายเรงดวน และนโยบายท่ีเก่ียวกับดานการศึกษา แลว ยังตองมีบทบาท
เขาไปมีสวนรวมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานอ่ืนดวย เชน การเรงผลิตบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขใหเพียงพอ (นโยบายดานสาธารณสุข) การสรางคนท่ีมีฐานความรู ความชํานาญ และความคิด
สรางสรรคตอยอดความรู สรางนวัตกรรมจากงานวิจัยได (นโยบายดานเศรษฐกิจ) การเพ่ิมบทบาทในการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว (นโยบายเรงดวน) เปนตน รวมท้ัง
นโยบายอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธกิารจะตองเขาไปมีสวนรวมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานรวมกับ
กระทรวงหลักและกระทรวงท่ีเก่ียวของตอไป 

 
       

จัดทําโดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.  


