
	 ๑.๒		การผลติและพฒันาก�าลงัคนให้ตรงกับอปุสงค์ทัง้ภายในประเทศและระดบัสากล 

โดยการผลติและพฒันาก�าลงัคนต้องเน้นในสาขาทีข่าดแคลนหรอืมคีวามจ�าเป็นต่อการพฒันา

ประเทศ เช่น บุคลากรด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพยาบาล เป็นต้น 

ควรเน้นพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอไป

ท�างานในต่างประเทศได้ และต้องมีการเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 

โดยครูอาจารย์จะต้องแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาสนใจเรียนในสาขาที่ขาดแคลน 

ตั้งแต่ต้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนท�าให้มีงานรองรับและมีรายได้ดี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี 

เน้นย�้าให้กระทรวงศึกษาธิการเร ่งผลิตก�าลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และ 

วิศวกรรมยานยนตใ์ห้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ๑.๓	 การปลกูฝังคณุธรรมและจิตส�านกึประชาธปิไตย โดยให้ด�าเนนิการเรือ่งการปฏบัิติ

ธรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เน้นการปลูกฝังเรื่องความมีวินัย การแบ่งหน้าท่ี 

การท�างาน จติอาสา การช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ความเสยีสละ ความเสมอภาคหญงิ - ชาย 

ตั้งแต่เล็กๆ นอกจากน้ัน ให้ด�าเนินการน�าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอน 

ศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมส�าหรับผู้บริหารมาด�าเนินการต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรน�าเรื่อง

หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 การศกึษาเป็นหวัใจของการพฒันาและการแข่งขนัของทกุประเทศ	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในยคุปัจจบุนัการแข่งขนัของประเทศขึน้อยูก่บัความรู้ความสามารถของคน	

มากกว่าจ�านวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต	ซึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของ

ประเทศ	เกีย่วข้องกบับคุลากรและผูเ้รยีนจ�านวนหลายล้านคน	ประกอบกบัผลสรปุ

ของการศึกษาไทยทีผ่่านมา	คือ	ใช้เวลาเรียนมาก	เรียนรู้ได้น้อย	มคีวามเครียด	และ

คุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษาต�่า	ดังนั้น	การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ	ภายใต้การบริหารงานของ	นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จึงเน้นย�้าให้ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

รฐับาลด้านการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง	ปรบัเปลีย่นแนวทางวธิกีารท�างานให้เหมาะสม 

และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย	รวมทั้ง 

มุง่เน้นให้ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานให้มากขึน้	ผูบ้รหิารต้องให้ 

ความส�าคัญ	และขับเคลื่อนการท�างานอย่างจริงจัง	ส�าหรับนโยบายที่ผู้บริหาร 

ต้องให้ความส�าคัญและขับเคลื่อนการท�างาน	มีดังนี้

๑.	 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
 ๑.๑	 การปฏรูิปหลกัสตูรการศึกษาทกุระดบั โดยให้มกีารทบทวนเน้ือหาสาระในหลกัสตูร 

ทีเ่ดก็และเยาวชนต้องเรยีนเพือ่ให้มคีวามรูพ้ืน้ฐาน และการเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง เท่าทนัการ

เปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนั้น ควรเน้นเรื่องพื้นฐานคณิตศาสตร์ เพื่อต่อยอดในการผลิต 

นักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย 

เพราะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การย่อความ ยังคง

เป็นปัญหาที่ส�าคัญของเด็กไทย รวมทั้ง การสร้างจิตส�านึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและ

เยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เด็กอย่างเหมาะสม

กับวัยด้วย

	 ๑๐.๔	การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ให้มีการประเมินผลการ 

ด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดทุก ๓ เดือน และปรับปรุง 

การด�าเนินงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑๑. การบูรณาการการท�างานร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอื่นในการ 
	 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	
 ในการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาล นอกจากกระทรวงศกึษาธกิารจะรบัผดิชอบขบัเคลือ่น

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาโดยตรง ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวกับ 

ด้านการศึกษา แล้ว ยังต้องมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย 

เช่น การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้านสาธารณสุข) 

การสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช�านาญ และความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรม 

จากงานวจิยัได้ (นโยบายด้านเศรษฐกจิ) การเพ่ิมบทบาทในการด�าเนนิงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบายเร่งด่วน) เป็นต้น รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ที่กระทรวง

ศกึษาธกิารจะต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น โดยบรูณาการการท�างานร่วมกบักระทรวงหลกั 

และกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
แหล่งที่มาข้อมูล	:	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์		ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แปลและจัดพิมพ์เผยแพร่	โดย	 ส�านักความสมัพันธต์า่งประเทศ		ส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	ถนนราชด�าเนินนอก	ดุสิต	กรุทเทพฯ	๑๐๓๐๐
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 ๑.๔	 การพัฒนาคุณภาพครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มุ่งเน้นครูสาขา 

ทีข่าดแคลน โดยเฉพาะครทูีส่อนไมต่รงตามวฒุ ิและครบูรรจใุหมต่อ้งไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุภาพ 

การน�าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น และบคุลากรจากภาคสว่นตา่งๆ ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ

เข้ามาเป็นครูช่วยสอน โดยเร่งรัดแก้ปัญหาให้คนที่มีความรู้ในสาขาที่ขาดแคลนหรือชาวต่างชาติ  

ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาช่วยสอนในโรงเรียนได้ เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น 

ควรเน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอ�านวยการให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้อง 

สร้างสรรค์ และเน้นการสร้างขวัญ ก�าลังใจและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้กับครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูมีก�าลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น 

เรื่องเงินเดือนครูการเลื่อนวิทยฐานะ ปัญหาหนี้สินครู เป็นต้น

	 ๑.๕	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให้น�าโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถจัดระบบการศึกษาโดยน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดี มาเป็นตัวอย่าง เพื่อโรงเรียนอื่น

น�าไปปรับใช้เพิ่มขึ้นต่อไป

๒.	 การสร้างโอกาสทางการศึกษา	
	 ๒.๑	 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้	ผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการทุพพลภาพ

โดยให้มกีารขยายการจดัการศกึษาส�าหรบับคุคลกลุม่ดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ เช่น โครงการ ๑ อ�าเภอ 

๑ ทุน การด�าเนินโครงการระยะแรกเน้นให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้เป็นเป้าหมายหลัก ระยะต่อมา

เปิดโอกาสให้มีการสอบแข่งขัน ผู้เรียนดีจึงเป็นผู้ได้รับทุน (ทุนส�าหรับเด็กเก่ง) ดังนั้น ต่อไป 

ต้องพิจารณาทุนส�าหรับผู ้ยากไร้เพิ่มเติม เพื่อให้คนยากไร้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

อย่างเสมอภาค

	 ๒.๒	 การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ควรส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยท�างานได้ยกระดับการศึกษา 

และได้รบัการพฒันา เพือ่การประกอบอาชพีและรองรบักบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะ

ควรให้ความส�าคญักบัการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาผูส้งูอายใุห้มคีวามรู ้การประกอบอาชพี เพือ่ให้

กลับมาเป็นก�าลังการผลิตของสังคมได้ นอกจากนั้น ควรส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินโครงการ

พระราชด�าริ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการศิลปาชีพ และการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP 

เพื่อการส่งออกต่างประเทศ การเรียนภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน การเปิดศูนย์การเรียนรู ้

ในต่างประเทศ ทั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ และศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับคนไทย 

ในต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

๓.		การน�าสันติสุขสู่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้
 นายกรัฐมนตรีเน ้นให้กระทรวงศึกษาธิการต้องมีบทบาทในการใช้การศึกษาแก้ไข 

ปัญหาความไม่สงบสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย ่างจริงจัง โดยให้ประสานงาน 

การด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ เช่น ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นต้น ส�าหรับการพัฒนา 

การศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ 

สิทธิพิเศษเรื่องความก้าวหน้าและเงินเดือนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป ็นกรณีพิเศษ และเน้นการจัดการเรียนการสอนสองภาษา 

(ภาษาไทยและภาษามลายู) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาได้ถูกต้อง 

๔.		การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 มุ ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด เช่นเดียวกับโครงการ “โรงเรียนสีขาว” 

 ในอดตีทีผ่่านมา โดยให้เพิม่เตมิการด�าเนนิงานในเรือ่งความเข้มแขง็ การตดิตามอย่างใกล้ชดิ และ

ต้องสอนให้เดก็มภีมูคิุม้กนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัโทษภยัของยาเสพตดิ และมคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย 

และการได้รับโทษ เมื่อกระท�าความผิด นอกจากนั้น ควรเร่งรัดให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหา

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให ้

ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็กติดเกม ต้องสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับ 

การรับโทษ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง ของนักเรียนนักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหา 

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น

๕.		การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	(แท็บเล็ต)
 ในการจัดหาแท็บเล็ตส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ต้องดแูลให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ เน้นการพฒันาเนือ้หาสาระเพือ่บรรจุ

ในแท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

๖.		การวิจัยและพัฒนา
 การวิจัยให้มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิต หรือภาคอื่นๆ ได้จริง 

ซ่ึงจะส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึน้ โดยแนวทางการด�าเนนิงานข้อแรก ให้ส�ารวจและน�างานวจิยั

ที่ท�าไว้แล้วที่สามารถน�ามาปรับใช้ประโยชน์ได้ มาปรับปรุง ต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จริง 

ข้อทีส่อง ในการท�าวจิยั ควรให้คนทีจ่ะใช้ผลงานวจิยัเข้ามาร่วมท�าการวจิยัหรอืเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย 

เช่น ภาคธุรกิจ เพราะหากวิจัยแล้วภาคธุรกิจเห็นว่าได้ประโยชน์จริง ภาคธุรกิจย่อมให้ 

การสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการวจิยัมากขึน้ช่วยประหยดังบประมาณเพือ่การวจิยัของภาครฐัลง 

ทั้งนี้ในการวิจัย นอกจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แท้ๆ ส่วนหนึ่งแล้ว 

ควรเน้นการวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้จริง 

๗.	 กองทุนตั้งตัวได้	
 การด�าเนินงานโครงการกองทุนตั้งตัวได้ มีความพร้อมพอสมควร และผู ้ประกอบการ 

หรือผู้เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อม สามารถด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ 

ผูป้ระกอบการใหม่ๆ ควรมรีะบบช่วยสนบัสนนุ โดยให้ด�าเนนิการในส่วนทีช่�านาญ ส�าหรบัในส่วน

ที่ไม่ช�านาญ อาจจัดหาระบบหรือจ้างผู้อื่นด�าเนินการให้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายเก่งในด้าน

การผลิต อาจจัดหาระบบหรือผู้รับจ้างมาด�าเนินการเรื่องการท�าบัญชี การบริหารต่างๆ เป็นต้น

๘.		การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน  

 ให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ท�าความเข้าใจ และ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

๙.	 งบประมาณ
 ให้เร่งรัดด�าเนินการให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เริ่มด�าเนินการ

โครงการตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ เพือ่ให้เงนิลงไปช่วยกระตุน้ระบบเศรษฐกจิของประเทศด้วย และ

การจดัซือ้จดัจ้างให้ด�าเนินการตามระบบปกต ิเพือ่ให้เกิดความโปร่งใส มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส หากไม่จ�าเป็น ไม่ควรใช้วิธีกรณีพิเศษ

๑๐.	การบริหารจัดการ	
 ๑๐.๑	การบริหารให้ยึดหลกัการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีโดยเฉพาะเรือ่งความโปร่งใส 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการซื้อขายต�าแหน่ง เพราะการซื้อขายต�าแหน่ง จะท�าให้มี

การทุจริตคอร์รัปชั่นตามมา ส่งผลกระทบให้คนที่ท�างานอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา ท�างานอย่าง

ทุ่มเท หมดก�าลังใจ 

 ๑๐.๒	การดแูลเรือ่งการล่วงละเมดิทางเพศในสถานศกึษาอย่างจรงิจงั	ถอืเป็นเรือ่งส�าคญั 

โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน อาจารย์กับนักศึกษา 

รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วย 

 ๑๐.๓	การพฒันาประสทิธภิาพสถานศกึษา ให้มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดระบบรับส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยังโรงเรียน

ที่มีคุณภาพดีกว่า โดยผู ้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีข้ึน 

และเป็นการประหยดังบประมาณด้วย ทัง้นี ้ในการด�าเนนิงานต้องค�านงึถงึปัญหาของมวลชนด้วย 

เช่น ผู้ปกครองยินยอม เป็นต้น


