วาระประชุมผู้อานวยการโรงเรียน จากกลุ่มนโยบายและแผน
ประจาเดือนมกราคม 2560
…………………….

1.คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา Super Board ด้านการศึกษา
ทาเนียบรัฐบาล - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีโอกาสนาเสนอการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 2 ปี ที่ รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งขาติ (คสช.)
เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) ได้รับทราบว่า
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินนโยบายอะไรบ้าง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ




การกลับไปพิจารณาการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ในอดีตเคยเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี
ว่าครูที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยครู ถือว่า "สุดยอด" กล่าวคือ เป็นครูที่มีคุณภาพ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ควรมีแนวทางดาเนินการให้ครูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน กลับมามีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับแบบในอดีตได้ ซึ่งข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีจุดเด่นของตนเอง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
ความสามารถในการผลิตบัณฑิตจบออกมาเป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นต้น
การดาเนินนโยบายแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ
อยู่แล้ว แต่ให้ระบุรายละเอียดความร่วมมือมากกว่าเดิม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในด้านใดได้บ้าง เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและรู้ว่าต้องดาเนินการอะไร

อีกหนึ่งประเด็นสาคัญ คือ กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดทาแผนและผลการดาเนินงาน โดยระบุว่าภายในปี
2560 จะดาเนินนโยบายอะไรให้แล้วเสร็จบ้าง หากนโยบายใดที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ระบุว่าดาเนินการไป
แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เช่น นโยบายการผลิตและพัฒนาครู, ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ,
การแก้ปัญหาการทุจริต เป็นต้น
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงการผลิตครูในระบบปิด หรือการให้โควตาผลิตครูกับสถาบันอุดมศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตซึ่งจบออกมาเป็นครูและมีงานรองรับ ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ ขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการมีการผลิตครูในระบบปิด ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นครูจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพราะเด็กที่
สอบผ่านและจบการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพครูได้อย่างแน่นอน ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่รับเด็กในโครงการเข้า
ศึกษาจะได้เงินสนับสนุนเท่าจานวนรายหัวของเด็ก จึงต้องทาให้เด็กจบออกมาเป็นครูอย่างมีคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม การผลิตและพัฒนาครูนั้นต้องเริ่มจากการปรับหลักสูตรครูให้ได้ก่อน อีกทั้งการผลิตครูในระบบปิด
ต้องคานึงถึงปัจจัยหลายด้าน เนื่องจากต้องจัดสรรจานวนตาแหน่งหรืออัตราให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนครู แต่มาเรียน
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ป.บัณฑิต เพื่อให้ได้รับวุฒิครู เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเช่นกัน

2. ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ภายหลังกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวังจันทร์เกษมแล้ว นายแพทย์ ธีระเกียรติ พลเอก สุรเชษฐ์
และ หม่อมหลวงปนัดดา ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง ศธ. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
ย้าว่า เมื่อเข้ามารับตาแหน่งแล้วขอสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และรับสนองพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
เน้นย้าให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง ทรงพระปรีชาอย่างยิ่งด้านการส่งเสริม
การศึกษา โดยเฉพาะการสร้างบุคลิกภาพอุปนิสัยที่ดีงามแก่เด็กรุ่นใหม่ (Caracter Education) คือ ปรับทัศนคติ
และปรับพื้นฐานชีวิตด้านอุปนิสัยให้มีคุณธรรม อบรมเด็กให้เป็นคนดีมีศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม และสานึก
รับผิดชอบ
สาหรับแนวทางขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ นั้น มีความสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
๑) ความมั่นคง
๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
๔) การลดความเหลื่อมล้า
๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นอกจากนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ ได้มอบหมายหน้าที่และแบ่งงานแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒ ท่าน ประกอบด้วย ๑. พลเอก สุรเชษฐ์ กากับดูแลสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหลัก
และ ๒. หม่อมหลวงปนัดดา กากับดูแล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) สานักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) หรือ ITD โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามแนวทางพระราชดาริ พร้อมกับกากับงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ ศธ. ทั้งระบบ
ขณะที่ นายแพทย์ ธีระเกียรติ กากับดูแลสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สานักงานเลขาธิการคุรุสภา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.
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3.รมว.ศธ.”นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.), ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะกับ ผอ.สพป./สพม.
ทั้ง 225 เขตในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มอบนโยบายเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
โดยมีนโยบายหลักที่เป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
น้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด
จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม
เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะน้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงาน
ในสังกัดต่อไป
สาหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร มีใจความสาคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม
(Character Education)”
ในส่วนของการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชนั้น ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงเฝ้ามองการศึกษาไทย พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้
ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา และเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ต่อการพัฒนา
การศึกษาไทย ดังนี้
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1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะ
แข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง”
(11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคีรู้จักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
ในบรรดานโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด มีนโยบายเพียงส่วนน้อยที่จะคิดถึงเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้ความสาคัญกับเด็กนักเรียนอย่างมาก โดยต้องการเห็นเด็กตื่นขึ้นมาอยากไปโรงเรียน สนุกกับการเรียน เด็กอยาก
เรียน และครูอยากสอน อีกทั้งมุ่งเน้นให้เด็กทากิจกรรมกลุ่มหรือเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring) ตัวอย่างเช่น
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่สามารถให้มุ่งเน้นการทากิจกรรมกลุ่มได้ หรือหากครูสอนไม่ทันในชั่วโมงเรียน
สามารถนาเนื้อหามาสอนเสริมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้
แต่ขอให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องเรียน โดยต้องกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียน
(Active Learn) และครูกระตือรือร้นที่จะสอน (Active Teach)
2) ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่พอและครูย้าย
บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้อง
คัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรม
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มี
ความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู…ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่ง
และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค.2555)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ
แล้ว ผู้บริหารต้องคิดว่าจะทาอย่างไรไม่ให้ครูย้ายบ่อย เพราะจากงานวิจัยพบว่าการย้ายของครูเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาร้าย
เด็กนักเรียนดังนั้น สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สานักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย
นอกจากนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนวิทยฐานะของครู เนื่องจากที่ผ่านมามีครูที่
สอนดีและอยู่กับเด็ก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะไม่ได้ทาผลงานทางวิชาการ โดยโรงเรียนจะใช้เกณฑ์การทา
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วิทยานิพนธ์หรือทาวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะให้ความสาคัญกับปริมาณการสอนของครู กล่าวคือ ครูที่สอนมากควร
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะจากการทาผลงานเหมือนวิทยานิพนธ์ที่ทาให้เกิดกรณีจ้าง
คนอื่นทา อีกทั้งครูที่ขยันสอนควรได้รับรางวัลด้วยการประเมิน
เชิงคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก และการประเมินเชิงปริมาณคือ การนับจานวนชั่วโมงสอนของครู
ซึ่งครูอาจจะสอนเพิ่ม สอนเสริม หรือไปช่วยสอนในวิชาอื่นก็ได้ แต่ผู้ที่ได้รับวิทยฐานะไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล เพราะจะไม่
ยกเลิกวิทยฐานะ เพียงแต่ปรับหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น นั่นคือ “คนสอนดี สอนมีคุณภาพ ควรได้รับ
รางวัล แต่หากคนที่สอนดีได้รับวิทยาฐานะแล้ว กลับไม่ขยันสอนหนังสือเช่นเดิม ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร”
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นอกจากการน้อมนาแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ใส่เกล้าฯ และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสยั ทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ เป็นเรื่องสาคัญ ประเทศชาติจะมั่นคง
ได้ต้องสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประเทศ
ไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งการสร้างความสามารถทางการแข่งขันนั้นต้องมีพื้นฐานมาจาก การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์แล้วอาจจะทาให้
เกิด ความเหลื่อมล้า ระหว่างคนเก่งและคนไม่เก่ง ทาให้ต้องคานึงถึงการลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศด้วย
และเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นการเติบโตนั้นอาจกระทบกับ สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องคานึงถึงการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการที่สาคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการในลักษณะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีทุกท่านมีภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี โดยคานึงถึงความถนัด ดังนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ 3 การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความ
มั่นคง
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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จากนี้ไปแนวทางการดาเนินโครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ทุกโครงการต้องเน้นความโปร่งใส และ
Anti-Corruption
ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption
“…ท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตขึ้น แล้วท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ ถ้า
ทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง แช่งให้มีอันเป็น พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไปถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมี
ความตั้งใจในธรรม ขอให้ต่ออายุได้ถึงร้อยปี หรือถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง ประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก”
พระราชดารัสโอวาทพระราชทานแด่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ
(8 ต.ค. 2546)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การคอร์รัปชัน (Corruption) มีมานานแล้ว แต่กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้
จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการนา
ชื่อหรือทีมงานของรัฐมนตรีทั้งสามท่านไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีใครแอบอ้างก็ขอให้
ส่งข้อมูลมาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ทันที
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา
เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้
ผู้ใหญ่กลัวความผิดจากการโกง และให้เด็กเล็กเกลียดการโกง จะได้ไม่กระทาการสิ่งใด
ที่เป็นการทุจริตเตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project
ในระยะเวลาการทางานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการปฏิรูปห้องเรียนและพร้อม
ทางานที่เป็น “รูปธรรม” อย่างแท้จริง โดยโครงการที่สาคัญคือ จะให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้
โรงเรียน ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่านั้นขาดแคลน อีกทั้งนโยบายนี้จะ
ทาให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่ กศจ. จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรง
จุด
สาหรับการคัดเลือกโรงเรียน ICU นั้น ในจานวนโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่าโรงเรียน
10,000 แห่ง เป็นห้องเรียนที่ดีอยู่แล้ว เช่น เป็นโรงเรียนระดับ World Class, โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น โรงเรียนอีก
10,000 แห่ง เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับกลาง ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีก 10,000
แห่ง เป็นโรงเรียน ICU และอยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า เด็กติดยาเสพติด เด็กออก
กลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้ การศึกษาชาติจะตกต่าลงไปเรื่อย ๆ
ในเบื้องต้นจะทาการคัดเลือกโรงเรียน ICU จานวน 3,000 แห่ง โดยจะพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจก่อน โดย สพฐ. ต้องร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ด้วยในกรณีที่โรงเรียนนั้นมีสภาพที่
เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมีโรงพยาบาลที่มี
เตียง ICU จานวน 3,000 เตียง โดย สพฐ. จะทาหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาล
เมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของ
โรงเรียน จากนั้นจัดทาแผนการรักษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา
โรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมีแผนแล้วจะระดมแก้ปัญหาภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนาจนพ้นจาก
โรงเรียน ICU แล้วก็สามารถออกจากเตียง ICU ได้ โดยผู้อานวยการสถานศึกษาที่สามารถนาโรงเรียนออกจาก
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เตียง ICU ได้ จะได้รับการเลื่อนขั้นตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณา
ความก้าวหน้าในสายงานอีกอันหนึ่งด้วย
ที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้ เพราะเรานาหลักเกณฑ์เดียวมาใช้กับโรงเรียนทุกแห่ง (One
Size Fits All) รวมทั้งผู้บริหารไม่ได้ลงไปดูอย่างจริงจัง และในกรณีของโรงเรียน ICU จะได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งนโยบายนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมอย่างแท้จริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงมีความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง ถึงเวลาแล้วที่จะหันมาให้ความสนใจกับคนที่ยากจน โดยการลงพื้นที่สารวจปัญหา
อย่างจริงจัง เพื่อทาการสอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของการยุบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชนด้วย เพราะเราสามารถระบุปัญหาของโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าทาไมต้อง
ทาการยุบรวม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการพยายามทาให้นโยบายต่าง ๆ เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง ตื่นเช้าขึ้นมาให้คิดว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง สาหรับคนที่ดีอยู่แล้ว
เราจะไม่เข้าไปยุ่ง แต่เราต้องการดูแลคนที่มีปัญหาจริง ๆ ทั้งยังขอยืนยันว่าจะขอเป็นรัฐมนตรีที่มีอานาจมากที่สุด
คนสุดท้าย เพราะจะเน้นการกระจายอานาจไปยังพื้นที่ให้มากที่สุด และในนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ICU
นี้ จะเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ไขปัญหาสถานศึกษาของอาชีวศึกษาด้วย โดยเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้เช่นกันด้วย

4.คนไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21
โดย ลม เปลี่ยนทิศ 26 ธ.ค. 2559 05:01 (หมายเหตุประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/820989
วันนี้ วันจันทร์สุดท้ายของปี 2559 สัปดาห์สุดท้ายของปี 2559 ผมจึงขอนาแต่เรื่องดีๆมาเล่าสู่กัน
ฟัง เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ปีใหม่อย่างมีพลังและกาลังใจ ไม่ว่าโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไร ชีวิตก็ต้องดาเนินต่อไป จนกว่า
จะสิ้นลมหายใจ แต่การใช้ชีวิตในโลกอนาคตจากนี้ไป ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ แต่การใช้ชีวิตใน
โลกอนาคตจากนี้ไป ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ไลฟ์สไตล์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้ไม่สมัครใจก็ถูกบังคับจาก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
วันก่อน ผมมีโอกาสนั่งคุยกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีสานักนายกฯ ที่ไปช่วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ในปีหน้าอย่างจริงจัง ก็คุยกันมากมาย ผมจะทยอยเล่าสู่กัน
ฟังวันนี้คุยกันเรื่อง โมเดลการพัฒนาคนไทย ไปสู่ “คนไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21” กันก่อนนะครับ ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี “จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไวข้างหลัง เพราะ “คนไทยในโลก 4.0” จะเป็น มนุษย์พันธุ์
ใหม่ ที่แตกต่างไปจากคนไทยในยุคปัจจุบัน ผมก็ไม่รู้ว่า “ระบบการศึกษาที่ล้มเหลว”
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลจะสามารถไปถึงฝั่งฝันใน 5 ปีข้างหน้าตามแผนได้หรือไม่ ไปดูกันเสียหน่อยนะครับ
คนไทย 4.0 ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
1. ไอคิว เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ภายใน 5 ปี
2. เด็กไทยร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานภายใน 5 ปี
3. คะแนน PISA ขยับจากอันดับที่ 47 ใน 76 ประเทศ ขึ้นไปเป็น 1 ใน 10 ประเทศแรกภายใน 20 ปี
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(สะท้อนถึงระบบการศึกษาที่ล้าหลังอย่างรุนแรงของไทย)
4. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) เพิ่มจาก 0.722 (ในปี 2556) ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 89 เป็น 0.80
(กลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงมาก) หรือ 50 อันดับแรกภายใน 10 ปี
5. ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศจานวน
500,000 คน ภายใน 5 ปี
6. มหาวิทยาลัยไทย ติด 100 อันดับแรกของโลก จานวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ปี
7. นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้รับรางวัล Nobel Prize อย่างน้อย 1 คน ภายใน 20 ปี
ในแผน “ไทยแลนด์ 4.0” ได้นิยาม คนไทยในศตวรรษที่ 21 ว่า “คือคนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม
มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม” เรียกว่าปฏิรูปและปฏิวัติคนไทยตั้งแต่หัวจดเท้าไปถึงก้นบึ้ง
ของหัวใจกันเลยทีเดียว
การเตรียมคนไทยจาก คนไทยในระบบอุปถัมภ์ คนไทยที่เฉื่อยชา คนไทยที่ขี้เกียจ คนไทยที่ขี้อิจฉา
คนไทยที่ขี้โกง ฯลฯ สารพัดที่อ้างชื่อ ต่างชาตินินทาคนไทยในไลน์ไปสู่ “คนไทย 4.0 ที่ดีงาม” รัฐบาลจะต้อง เตรียมตัว
ปรับเปลี่ยนคนไทยปัจจุบันใน 4 มิติ ดังนี้
1. เปลี่ยนคนไทยจากแบบ Thai–Thai เป็นแบบ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
แต่มีกรอบความคิดที่เป็นสากล เพราะโลกกาลังเปลี่ยนจาก One Country One Destiny เป็น One World One
Destiny
2. คนไทยต้องเปลี่ยนจาก Analog Thai เป็น Digital Thai เพื่อให้สามารถดารงชีวิตเรียนรู้ ทางาน และ
ประกอบธุรกิจได้ ทั้งใน โลกจริง และ โลกเสมือนเพราะโลกกาลังปรับเปลี่ยนจาก Analog Society
เป็น Digital Society
3. คนไทยต้องเปลี่ยนจาก คนไทยที่มีความรู้และทักษะต่า เป็น คนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง
มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital Platform
4. คนไทยต้องเปลี่ยนจาก การเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็น คนมี จิตสาธารณะเกื้อกูล แบ่งปัน และ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งหมดนี้คือ คุณสมบัติคนไทยยุค 4.0 เมื่อ ประเทศไทย กลายเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษ
ที่ 21 ก็ในศตวรรษนี้แหละ 5–20 ปีข้างหน้า อยากให้ไปถึงจริงๆ.
“ลม เปลี่ยนทิศ”
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/820989
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