นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิ การ (นพ.ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ )
นพ.ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่ งอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม
2559 รวมทัง้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รว่ มแถลงนโยบายให้คณะผูบ้ ริหารและข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ รมว.ศึกษาธิการ แถลงนโยบาย
แนวทางทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าต่อไป โดยมีนโยบายสาคัญ ดังนี้
การน้ อมนาแนวพระราชกระแสฯ
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรางกูร มาปรับใช้กบั นโยบายด้านการศึกษา
จากการทีไ่ ด้เข้าเฝ้ าทูลละอองธุลพี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าทีร่ ฐั มนตรีนนั ้
กระทรวงศึกษาธิการจะได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ โดยมีใจความสาคัญว่า
"การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผ้เู รียนใน 2 ด้าน คือ 1)
ส่งเสริ มให้นักเรียนมีทศั นคติ ที่ถกู ต้ อง 2)
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิ สยั ที่มนคงเข้
ั่
มแข็ง อาทิ
การสร้างบุคลิ กและอุปนิ สยั ที่ดีงาม (Character of Education)"

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิ การจะได้น้อมนาแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้กบั นโยบายด้านการศึกษาด้วย
ซึง่ พระองค์ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ มากมาย เกีย่ วกับนักเรียน ครู

สิง่ ทีส่ าคัญทีพ่ ระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท คือ การให้ครูร้จู กั อบรมเด็กทัง้ ด้านศีลธรรม
จรรยา และวัฒนธรรม และได้ทรงเน้ นยา้ เสมอว่า "การสอน" ต่ างกับ "การอบรม"

สิง่ สาคัญอีกประการ คือ "ความรู้" กับ "คุณธรรม" จะต้องเป็ นเรือ่ งเดียวกัน และ
"ประเทศชาติ ของเราจะเจริ ญหรือเสื่อมลงนัน้
ย่อมขึ้นอยู่กบั การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็ นสาคัญ
ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเป็ นเครื่องกาหนดอนาคตของชาติ ในวันข้างหน้ า"

การดาเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ประเทศมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ซึง่ ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
โดยมียทุ ธศาสตร์ด้านการศึกษาที่ จะดาเนิ นการ 6 ด้าน คือ 1) ความมันคง
่ 2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4)
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 5)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 6)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1) ความมันคง
่
ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพืน้ ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ
กากับดูแลและลงพืน้ ทีอ่ ย่างสม่าเสมอ
หากในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ งู จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ)
ซึง่ ทีผ่ ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน
ทัง้ การให้ความสาคัญกับภาษาทีใ่ ช้ในพืน้ ที่ หรือสิง่ ทีเ่ รียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนัน้
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคงจึ
่ งมีความสาคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็ นอย่างมาก
2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มคี นไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนาน
าประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ

หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ทม่ี คี วามร่วมมือกับภาคเอกชน
ซึง่ จะทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึน้
ก็ถอื เป็ นตัวอย่างกิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ดา้ นนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school
เป็ นสิง่ สาคัญมาก เพราะเป็ นการลงทุนทีไ่ ด้ผลมากทีส่ ุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง การพัฒนาครูดว้ ย
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม อาทิ
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA
ซึง่ คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยูใ่ นระดับทีน่ ่ าพอใจ
แต่หากดูคะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา
พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ทไ่ี ด้อนั ดับหนึ่งจากการประเมินผล
PISA แต่การทีค่ ะแนนเฉลีย่ PISA ของเด็กไทยได้อนั ดับต่า
เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน
รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ซึง่ หลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่าด้วย จึงทาให้ค่าเฉลีย่ ของประเทศต่าลง
ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าเป็ นตัวอย่างของความเหลื่อมล้าทางการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมกับโรงเรียนในชนบททีย่ งั ขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนัน้
เราต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านัน้ ยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกค่ี น มีครูครบชัน้ หรือไม่
ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็ นต้น เพื่อทาการสนับสนุ นและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
5) การสร้างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
มีหลากหลายโครงการทีส่ าคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็ นต้น
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ เช่น การดาเนินการด้านต่าง
ๆ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็ นต้น
ประกาศว่า ศธ.ยุคนี้ จะโปร่งใสที่สดุ ในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption
กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรือ่ งความโปร่งใส และ Anti-Corruption
ซึง่ จะเป็ นยุคทีก่ ระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัตศิ าสตร์ จะไม่มใี ต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน
ตามน้ าใด ๆ ทัง้ สิน้
และยืนยันว่าไม่มกี ารนาชื่อหรือทีมงานทัง้ สามท่านไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทัง้ สิน้
สิง่ ทีส่ าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิ การต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง
หรือเติ บโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ
และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา"

เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทัวประเทศ
่
ตามแนวทาง School Improvement Project
ในระยะเวลาการทางานทีเ่ หลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการทางานที่
เป็ น "รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการทีส่ าคัญคือ จะให้
สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนทีม่ สี ภาพแย่ทส่ี ุดหรือตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ ่างไกล ทีเ่ ป็ น ICU
ในทุกภูมภิ าคและทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง
เพราะโรงเรียนเหล่านัน้ ได้รบั การสนับสนุ นแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อต้องการให้โรงเรียน ICU
เหล่านี้ได้รบั ความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามทีโ่ รงเรียนเหล่านัน้ ขาดแคลน ซึง่ คาดว่าภายใน 5
ปี โรงเรียน ICU เหล่านี้จะได้รบั การพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้าน อีกทัง้ นโยบายนี้จะทาให้รวู้ ่าโรงเรียน
ICU นัน้ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่ กศจ.
จะได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด
ยา้ ไม่ทิ้งนโยบายเดิ ม แต่จะปรับปรุงให้ดีและทันสมัยมากขึ้น
ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิ การมีแนวทางที่จะสานต่ อนโยบายเดิ มที่ดาเนิ นการไว้ดีอยู่แล้ว
อาทิ นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ แต่จะปรับปรุงให้มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้
หรือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึง่ จะจัดทาแผนงานและโครงการต่าง ๆ
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดว้ ย
นอกจากนี้ จะทาให้กระทรวงศึกษาธิการมีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบนั หรือ Modernise MOE
ภายใต้คาขวัญที่ว่า "Work hard, be nice" อีกทัง้ จะไม่ใช้ One size fits all
หรือการตัดเสือ้ ขนาดเดียวแล้วนามาใช้กบั ทุกคน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบริบททีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้
แนวทางการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559 ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
จะมีการตัง้ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการดูแลกองทุนตามร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่าว
ตามมาตรา 54 วรรคหก และดาเนินการปฏิรปู การศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ตามมาตรา 258 ต่อไป

นอกจากนี้ จะลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มสถานศึกษาต่าง ๆ ให้มากขึน้ โดยอาจไม่แจ้งล่วงหน้า
และหน่วยงานหรือสถานศึกษาไม่จาเป็ นต้องจัดทาป้ ายต้อนรับ
หรือให้นกั เรียนและครูทง้ิ ห้องเรียนเพื่อมาเข้าแถวต้อนรับ
โดยย้าว่ากระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางดาเนินงานทีจ่ ะทาให้เด็กอยากไปโรงเรียน
อยากเรียนหนังสือ และครูอยากจะสอน รวมถึงการมีหอ้ งสมุดทีด่ ี และมีตาราเรียนทีม่ าตรฐานอีกด้วย.
มอบหมายภารกิ จและหน่ วยงานในความรับผิดชอบของ รมช.ศึกษาธิ การ

ในการมอบหมายภารกิจและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้กบั รมช.ศึกษาธิการ
จะแบ่งงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยคานึงถึงความถนัดของ รมช.ศึกษาธิการ
ดังนี้
1) นพ.ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ รมว.ศึกษาธิการ จะรับผิดชอบและดูแลงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.),
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.), สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สานักงาน กคศ.),
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.),
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.),
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(องค์การมหาชน)
2) พล.อ.สุรเชษฐ์
ชัยวงศ์ รับผิดชอบเรือ่ งความมันคงทางการศึ
่
กษาและยุทธศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องในพืน้ ที่ เช่น
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขตของไทย
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลีย่ ม มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น" ใน 3 เมือง ทีส่ ุไหงโกลก เบตง และหนองจิก รวมทัง้ โรงเรียนในบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดน หรือชายขอบ
และมอบหมายภารกิจให้ดแู ลหน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.)
3) ม.ล.ปนัดดา
ดิ ศกุล รับผิดชอบเกีย่ วกับการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
รวมทัง้ ศึกษาธิการภาค, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนตามโครงการในพระราชดาริ,
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) (ITD), งานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และมอบหมายภารกิจให้ดแู ลหน่วยงานสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
4) ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิ การ รับผิดชอบบางเรือ่ งใน สกอ. เช่น การ
Reprofile สถาบันอุดมศึกษา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จะตัง้ ใจทางานทุกอย่างตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จ
โดยส่วนตัวมีหลักคิดประจาใจเพื่อใช้ในการทางานต่าง ๆ คือ "ภารกิ จเหนื อสิ่ งใด" และ
"การยึดมันในหลั
่
กธรรมาภิ บาล"

ม.ล.ปนัดดา ดิ ศกุล มีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีใ่ นฐานะข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยพร้อมจะนาประสบการณ์การทางานในภูมภิ าคตลอด 37 ปี ทผ่ี ่านมา
ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การดูแลกิจการลูกเสือเนตรนารี,
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศให้ยงยื
ั ่ นกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา
(องค์การมหาชน), การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมภิ าค
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือศึกษาธิการภาค
ตลอดจนการดาเนินงานของโรงเรียนหลวง หรือโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ โรงเรียนคุณธรรม
เป็ นต้น โดยจะน้อมนาและยึดมันในหลั
่
กคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มาใช้ในการทางาน เช่น หลัก "บวร" (บ้าน-วัด-โรงเรียน)
ทีจ่ ะใช้ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในการบริหารการศึกษา
รวมทัง้ จะพยายามบูรณาการและเชื่อมโยงงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายกับงานของรัฐมนตรี
ทัง้ สองท่านอย่างเหมาะสมต่อไป
ทัง้ นี้ มีความรูส้ กึ ยินดีกบั งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และพร้อมจะทางานอย่างเต็มที่
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
โดยขณะนี้เตรียมทีจ่ ะผลักดันให้เกิด Idol ในวงการศึกษา เช่นเดียวกับในอดีตทีต่ นมีหม่อมหลวงปิ่ น
มาลากุล เป็ น Idol หรือเด็กคนอื่น ๆ อาจมีครู พ่อแม่ หรือผูป้ กครองเป็ นแบบอย่าง โดยจะสร้าง Idol
ด้านการศึกษา เพื่อเป็ นตัวอย่างให้กบั เด็กและเยาวชน ทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ น ตาบล อาเภอ
และจังหวัดให้ครบทัง้ 76 จังหวัด พร้อมจะจัดทา Model เพื่อพัฒนาครูอย่างยังยื
่ นด้วย
ทีม่ า ; ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 515/2559

