
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายมอบนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายมอบนโยบาย



. กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกบัการปฏริปูการศึกษา
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักคร”ู

๑. ทัศนคติในการทํางาน

“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักคร”ู
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง 

           ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
“ให้ครูจดักิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคณุค่าของความสามัคคี

กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกบัการปฏริปูการศึกษา

ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง 
ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
ให้ครูจดักิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคณุค่าของความสามัคค”ี



. นโยบายนายกรัฐมนตรี
1) ทําให้เร็ว มีผลสมัฤทธิ์ภายใน ก.ย.๕๙ ให้มากที่สุด ที่เหลอืส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
๓) ปรบั ลดภาระงานที่ไม่จําเปน็ของ ศธ. ลง 
๔) เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แตล่ะกลุ่มให้เหมาะสม การพิ
๕) ผลติคนให้ทันกับความตอ้งการของประเทศ จบแลว้ต้องมีงานทํา เข้าทํางาน ๕) ผลติคนให้ทันกับความตอ้งการของประเทศ จบแลว้ต้องมีงานทํา เข้าทํางาน 

 ใหท้ันปีนี้  ช่วยแก้ไขปญัหาว่างงาน  และปญัหาสังคมได้
๖) ปรบัหลักสูตรทาํให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
๗) ใชส้ือ่การสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
๘) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถงึ เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๙) นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
๑๐) เรยีนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ไดท้ักษะชีวิต อยูใ่นยุคโลกไร้พรมแดน

ให้มากที่สุด ที่เหลอืส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ

ลง 
ตํารา แตล่ะกลุ่มให้เหมาะสม การพมิพ์ตํารา ต้องคุ้มราคา

ผลติคนให้ทันกับความตอ้งการของประเทศ จบแลว้ต้องมีงานทํา เข้าทํางาน AECผลติคนให้ทันกับความตอ้งการของประเทศ จบแลว้ต้องมีงานทํา เข้าทํางาน AEC
ใหท้ันปีนี้  ช่วยแก้ไขปญัหาว่างงาน  และปญัหาสังคมได้
ปรบัหลักสูตรทาํให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
ใชส้ือ่การสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถงึ เท่าเทียม และมีคุณภาพ

เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
เรยีนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ไดท้ักษะชีวิต อยูใ่นยุคโลกไร้พรมแดน



�� ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทําเพื่ออะไร ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทําเพื่ออะไร 

11. . การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม่การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม่

นโยบายทั่วไปนโยบายทั่วไป

�� ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทําเพื่ออะไร ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทําเพื่ออะไร 
�� ต้องวาดภาพงาน ลงในรายละเอียดให้เต้องวาดภาพงาน ลงในรายละเอียดให้เ

อะไรบ้างที่ต้องทําเพื่อใหบ้รรลุงานหลักอะไรบ้างที่ต้องทําเพื่อใหบ้รรลุงานหลัก
�� ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนัก

สาขาอะไรบ้างแต่ละสาขา ต้องการกีค่นสาขาอะไรบ้างแต่ละสาขา ต้องการกีค่น
          แม่นยาํแม่นยาํ

การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม่การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม่

นโยบายทั่วไปนโยบายทั่วไป

ดให้เห็นว่าอะไรคืองานหลักแลว้มีงานรองดให้เห็นว่าอะไรคืองานหลักแลว้มีงานรอง
หลัก อะไรที่ต้องทําก่อน อะไรที่ต้องทําที่หลังหลัก อะไรที่ต้องทําก่อน อะไรที่ต้องทําที่หลัง
ิตนักศกึษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการิตนักศกึษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการ
รกีค่น ฐานข้อมูลที่ดีจะทําให้การวิเคราะห์รกีค่น ฐานข้อมูลที่ดีจะทําให้การวิเคราะห์



22. . การปรับปรุงแผนงานการปรับปรุงแผนงาน//โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผลโครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

�� หาปญัหาที่ผ่านมาทําไมทาํไม่สําเร็จ เช่น ปหาปญัหาที่ผ่านมาทําไมทาํไม่สําเร็จ เช่น ป
ปัญหาอยูท่ีพ่่อแม่ ปัญหาอยู่ทีส่ภาวะแวดลปัญหาอยูท่ีพ่่อแม่ ปัญหาอยู่ทีส่ภาวะแวดล
ใดวิธีเดียวใดวิธีเดียวใดวิธีเดียวใดวิธีเดียว

โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผลโครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

ช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ทีค่ร ูช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ทีค่ร ู
แวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธี



33. . แผนงานแผนงาน//โครงการพระราชดําริ โครงการพระราชดําริ 

� โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาเกี่ยวข้องหรือรบัผิดชอบโดยตรง
� โครงการไหน เป็นดําริของพระองค์ใด ทําแล้ว และกระทรวงศึกษาให้การสนับสนุน

อย่างไรอย่างไร

โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาเกี่ยวข้องหรือรบัผิดชอบโดยตรง
โครงการไหน เป็นดําริของพระองค์ใด ทําแล้ว และกระทรวงศึกษาให้การสนับสนุน



44. . งบประมาณงบประมาณ

๑)๑)  โดยเฉพาะงบลงทุน ใหว้างแผนโครงการในงบลงทุนในโดยเฉพาะงบลงทุน ใหว้างแผนโครงการในงบลงทุนใน
๒)๒)  การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น 
�� การทําแผนงานโครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รบัการทําแผนงานโครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รบั
���� ใช้การปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ ใช้การปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 

33. . โปร่งใส ตรวจสอบได้โปร่งใส ตรวจสอบได้
44. . ในงานบางโครงการต้องมีการบูรในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาณาการการ

  งบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาบูรณาการการ
        กับสํานักงบประมาณกับสํานักงบประมาณ

โดยเฉพาะงบลงทุน ใหว้างแผนโครงการในงบลงทุนในโดยเฉพาะงบลงทุน ใหว้างแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสไตรมาสแรกมาเลยแรกมาเลย
การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น 

การทําแผนงานโครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รบัการทําแผนงานโครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รบั
ใช้การปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ ใช้การปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์   



55. . เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

๑๑) ) จัดให้มีชอ่งทางการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ นาํ เทคโนโลยเีข้ามาช่วย จัดให้มีชอ่งทางการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ นาํ เทคโนโลยเีข้ามาช่วย 
        ((การประชุมทางไกล โปรแกรม การประชุมทางไกล โปรแกรม ไลน์ไลน ์ ฯลฯฯลฯ) ) 
�� สร้างความเข้าใจในองค์กรสร้างความเข้าใจในองค์กร
�� สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
�� การรายงานเหตุการณ์ ไดอ้ย่างรวดเร็วการรายงานเหตุการณ์ ไดอ้ย่างรวดเร็ว

๒๒) ) ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ 
�� เสมาสนเทศเสมาสนเทศ
�� ประชาสนเทศประชาสนเทศ

เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

จัดให้มีชอ่งทางการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ นาํ เทคโนโลยเีข้ามาช่วย จัดให้มีชอ่งทางการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ นาํ เทคโนโลยเีข้ามาช่วย 
) ) เพือ่ใชใ้นการเพือ่ใชใ้นการ

สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
การรายงานเหตุการณ์ ไดอ้ย่างรวดเร็วการรายงานเหตุการณ์ ไดอ้ย่างรวดเร็ว

ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ 



66. . อํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เช่น การเกิดอุบัติเหตใุนโรงเรียน/ นอกโรงเรียน
กันต่อต้านผู้อํานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดทอ้งอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วาง
ระเบิด  เกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุ้กหน่วยไปกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติ

(อาจจะมีอยูแ่ล้วให้ไปปรบัปรุง หรือ ทําการซักซ้อม(อาจจะมีอยูแ่ล้วให้ไปปรบัปรุง หรือ ทําการซักซ้อม
- ใครต้อง Take Action 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวทําอย่างไร   
- การรายงานด่วน ฯลฯ

นอกโรงเรียน, ผู้บรหิารถูกกล่าวหา, การรวมตัว
กันต่อต้านผู้อํานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดทอ้งอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วาง

ภัย ฯลฯ ใหทุ้กหน่วยไปกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติ
อาจจะมีอยูแ่ล้วให้ไปปรบัปรุง หรือ ทําการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดอาจจะมีอยูแ่ล้วให้ไปปรบัปรุง หรือ ทําการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวทําอย่างไร   



77. . การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

� ให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกําหนดหลักสูตร
      การรับนักเรียนเข้าไปทํางานขณะที่ยังศึก
      เข้าทํางาน      เข้าทํางาน

การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

ให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกําหนดหลักสูตร
ี่ยังศึกษาอยู่ การรับนกัเรียนเมื่อจบการศึกษา



88..  จะให้ความสําคัญ กับการบริหารงานส่วนจะให้ความสําคัญ กับการบริหารงานส่วน

� ทบทวนบทบาทหน้าที่
� สิ่งใดที่ต้องรู ้และยังไม่รู้ 
� สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรอืไม่ � สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรอืไม่ 

ส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง

สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรอืไม่ สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรอืไม่ 



99. . โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้  ใครควรเข้าร่วมการ สัมมนา โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้  ใครควรเข้าร่วมการ สัมมนา 
                      ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เนื้อหาตอ้งสัมพันธ์กับเวลา ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เนื้อหาตอ้งสัมพันธ์กับเวลา 

11๐๐. . ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร

โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้  ใครควรเข้าร่วมการ สัมมนา โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้  ใครควรเข้าร่วมการ สัมมนา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เนื้อหาตอ้งสัมพันธ์กับเวลา ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เนื้อหาตอ้งสัมพันธ์กับเวลา 

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร





1111. . ให้มีการนํา ให้มีการนํา ICT ICT   เข้ามาใชใ้นการบริหาเข้ามาใชใ้นการบริหา

� ปัจจบุันได้ดาํเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล  
วิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อ

๑)ใชใ้นการจัดการศึกษา
๒)ใชใ้นการเสมาสนเทศ
๓)ใชใ้นการประชาสนเทศ

ริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง เช่น ริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง เช่น 

ปัจจบุันได้ดาํเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล  (DL ไทยแลนด)์ ใหบู้รณาการเข้ากับสถานี
วิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ( ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้



1212. . ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมายให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย

�  ให้ความสําคัญกับธงชาติ
�  ความสะอาดในพื้นทีร่ับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่

1313. . ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมายให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย

�  ความสะอาดในพื้นทีร่ับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
�  การรักษาความปลอดภัย
�  แผนเผชิญเหตุ

ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมายให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย

ความสะอาดในพื้นทีร่ับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่

ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมายให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย

ความสะอาดในพื้นทีร่ับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่



1414. . ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนกาให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนกา
เรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจังเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง

1515. . การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดการประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอด
คุณลักษณะและทักษะชีวิตคุณลักษณะและทักษะชีวิต

1616. . การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น 
            -- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน             -- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน 

จชตจชต..

1717. . ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนกาให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนกา
ห้องเรียน ห้องเรียน --  Ok  Ok  ถ้าเป็นการถ้าเป็นการทัศนทัศนศึกษา หรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น รําอวยพร ศึกษา หรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น รําอวยพร 

    การแสดง การแสดง 
--  ไม่ ไม่ Ok Ok ถ้าไปยืนต้อนรบัผู้บรหิาร ถ้าไปยืนต้อนรบัผู้บรหิาร 

ียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับกาียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับกา

งสอดคลอ้งกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และงสอดคลอ้งกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และ

การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น 
โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน จชตจชต. . โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬา โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬา โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผน จชตจชต. . โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬา โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬา 

ียนการสอน  การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอกียนการสอน  การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอก
ศึกษา หรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น รําอวยพร ศึกษา หรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น รําอวยพร 

ถ้าไปยืนต้อนรบัผู้บรหิาร ถ้าไปยืนต้อนรบัผู้บรหิาร 



11. . ห้ามการซื้อขายตําแหน่ง หรือเสียเงินเพื่อการย้ายที่อยู่ห้ามการซื้อขายตําแหน่ง หรือเสียเงินเพื่อการย้ายที่อยู่

นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต

๒๒. . หน่วยงานที่มีรายได้ ขอให้ไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่  หน่วยงานที่มีรายได้ ขอให้ไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่  

�� ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้�� ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
�� ตรวจสอบชอ่งว่างที่ทําให้เกิดความทุจริตที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไขตรวจสอบชอ่งว่างที่ทําให้เกิดความทุจริตที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไข
�� ปรับปรุงระบบปรับปรุงระบบ//ระเบยีบ รวมถึงมาตรการมาควบคุมเพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นอีกระเบยีบ รวมถึงมาตรการมาควบคุมเพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นอีก

33. . หลังจากเดือน ธหลังจากเดือน ธ..คค. . จะเริ่มมกีารสุ่มตจะเริ่มมกีารสุ่มต
                        ต้องรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยต้องรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลย

ห้ามการซื้อขายตําแหน่ง หรือเสียเงินเพื่อการย้ายที่อยู่ห้ามการซื้อขายตําแหน่ง หรือเสียเงินเพื่อการย้ายที่อยู่

นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานที่มีรายได้ ขอให้ไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่  หน่วยงานที่มีรายได้ ขอให้ไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่  หากพบหากพบ

ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ดําเนินการสอบสวนหาผูก้ระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ตรวจสอบชอ่งว่างที่ทําให้เกิดความทุจริตที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไขตรวจสอบชอ่งว่างที่ทําให้เกิดความทุจริตที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไข

ระเบยีบ รวมถึงมาตรการมาควบคุมเพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นอีกระเบยีบ รวมถึงมาตรการมาควบคุมเพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นอีก

สุ่มตรวจ หากพบการทุจริต ผูบ้งัคับบญัชาสุ่มตรวจ หากพบการทุจริต ผูบ้งัคับบญัชา
ต้องรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยต้องรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลย



สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น
- ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้

- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เปน็การจัดการศกึษาระหว่างสถานประกอบการและ- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เปน็การจัดการศกึษาระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศกึษาแล้ว สามารถประกอบ
อาชพีได้ทันที 

- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
- ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการรัก 

    การประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น
เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จบแล้ว  
ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้

เปน็การจัดการศกึษาระหว่างสถานประกอบการและเปน็การจัดการศกึษาระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศกึษาแล้ว สามารถประกอบ

การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย

ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการรัก 
ดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า



การทําให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี  

การทอ่งเทีย่ว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การทอ่งเทีย่ว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์  

การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้าน

หลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซอ่มแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน

จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล การจัดการอาช

รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก ่องักฤษ  เดนมาร์ค เยอรมัน 

การทําให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ((ต่อต่อ))

ศด้านสาธารณูปโภค และอื่น ๆ เช่น การเปิดสอน

หลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซอ่มแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน

รอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซีย

รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก ่องักฤษ  เดนมาร์ค เยอรมัน 



1. กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหช้ัดเจน ต
สถาบันเพื่อลดความซ้ําซ้อน

2. Outcome ที่ สถานบันอุดมศึกษา ควรมี เช่น การวิจัยพฒันาจนเกิดเป็นนวัตกรรม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. Outcome ที่ สถานบันอุดมศึกษา ควรมี เช่น การวิจัยพฒันาจนเกิดเป็นนวัตกรรม
    ที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ

3. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นทีท่ําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น

จน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ

ที่ สถานบันอุดมศึกษา ควรมี เช่น การวิจัยพฒันาจนเกิดเป็นนวัตกรรม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ สถานบันอุดมศึกษา ควรมี เช่น การวิจัยพฒันาจนเกิดเป็นนวัตกรรม
ที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นทีท่ําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น



๑๑. . การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

- ปรับปรุ งวิ ธี ก าร เ รี ยนการสอนที่ เห็ นผลสั มฤท ธิ์ชั ด เจน 
เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
- กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป
ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง

การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ปรับปรุ งวิ ธี ก าร เ รี ยนการสอนที่ เห็ นผลสั มฤท ธิ์ชั ด เจน 
เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้

(BBL) (BBL) 
กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ 

ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง



๒๒. . การดูแลเด็กออกกลางคนัการดูแลเด็กออกกลางคนั

• การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รบัการศึกษาภ
เด็กออกไปที่ไหนต้องตามดูแล  เด็กไปทํางานที่ไหนต้องมีการให้มีเรียนต่อ กศน

การดูแลเด็กออกกลางคนัการดูแลเด็กออกกลางคนั

ษาภาคบังคับ เช่น  ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้  
เด็กออกไปที่ไหนต้องตามดูแล  เด็กไปทํางานที่ไหนต้องมีการให้มีเรียนต่อ กศน.



๓๓. . ปรบัปรงุหลักสูตรปรบัปรงุหลักสูตร

• การลดเวลาเรียน  ลดการบ้านนักเรียน  ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข          
แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแลว้ไปจัดกิจกรรม เพิ่มภาระให้นักเรียน

• ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลก       • ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลก       
ไร้พรมแดน

• ให้นักเรียนคิด / ปฏิบัติ มากกว่าท่องจํา

ปรบัปรงุหลักสูตรปรบัปรงุหลักสูตร

การลดเวลาเรียน  ลดการบ้านนักเรียน  ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข          
แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแลว้ไปจัดกิจกรรม เพิ่มภาระให้นักเรียน
ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลก       ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลก       



๔๔. . การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

• การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
• ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางทีม่ีคุณภาพส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางทีม่ีคุณภาพ

การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
(DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ       

ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางทีม่ีคุณภาพส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางทีม่ีคุณภาพ



๕๕. . การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

• ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT



๖๖. . การประเมิน ครู การประเมิน ครู / / 

• การประเมินครู / นักเรียน / โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคมุคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรบัปรงุการคัดสรรครู  
ผู้บรหิาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม  อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง
เพื่อลดภาระครู  หรือนําเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เพื่อลดภาระครู  หรือนําเทคโนโลยีเขา้มาช่วย 

/ / นักเรียน นักเรียน / / โรงเรียนโรงเรียน

โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคมุคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรบัปรงุการคัดสรรครู  

ฐานะให้เหมาะสม  อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง
เพื่อลดภาระครู  หรือนําเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เพื่อลดภาระครู  หรือนําเทคโนโลยีเขา้มาช่วย 



สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(สาํนักงาน กศน.)

สาํนักงาน กศน.ดาํเนินการในภารกจิ ดังนี �

1. จดัการศกึษาเพือขยายโอกาสทางการศกึษาและสง่เสริมให้ประชาชนทีพลาดโอกาสทางการศกึษา
ในระบบโรงเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและตอ่เนือง โดยจดัการศกึษาทั )งใน
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษาตอนปลาย เพือนําความรู้ไปประกอบอาชีพ
หรือเป็นพื )นฐานในการศกึษาตอ่ในระดบัทีสงูขึ )น และจดักิจกรรมทีเสริมสร้างโอกาสทางการศกึษา ลด
ความเหลือมลํ )า โดยจดัโครงการตวิเข้มเตมิเตม็ความรู้ความเหลือมลํ )า โดยจดัโครงการตวิเข้มเตมิเตม็ความรู้
การศกึษาให้เกิดความเท่าเทียมกนัทั )งในเมืองและชนบท

2. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาโดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของสํานักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร

สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ดาํเนินการในภารกจิ ดังนี �

จดัการศกึษาเพือขยายโอกาสทางการศกึษาและสง่เสริมให้ประชาชนทีพลาดโอกาสทางการศกึษา
ในระบบโรงเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและตอ่เนือง โดยจดัการศกึษาทั )งใน
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษาตอนปลาย เพือนําความรู้ไปประกอบอาชีพ
หรือเป็นพื )นฐานในการศกึษาตอ่ในระดบัทีสงูขึ )น และจดักิจกรรมทีเสริมสร้างโอกาสทางการศกึษา ลด

เข้มเตมิเตม็ความรู้ เพือเสริมสร้าง เพิมและกระจายโอกาสทางเข้มเตมิเตม็ความรู้ เพือเสริมสร้าง เพิมและกระจายโอกาสทาง
การศกึษาให้เกิดความเท่าเทียมกนัทั )งในเมืองและชนบท

เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาโดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร



สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(สาํนักงาน กศน.)

สาํนักงาน กศน.ดาํเนินการในภารกจิ ดังนี �

3. จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ เพือให้คนทกุช่วงวยั ได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างทัวถึงและมี
คณุภาพทั )งด้านภาษา การเปิดโลกทศัน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสมัพนัธ์ การฝึกอาชีพ การพฒันา
ศกัยภาพครู พนกังานราชการ และบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนติดตามและประสานแผนการ
ดําเนิน งานให้บรรลผุลสําเร็จ

4. ดําเนินการปลกูฝังและสร้างอดุมการณ์ให้นกัศกึษา  
เป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์รวมจิตใจ และความ
รักความสามคัคีของประชาชนในชาติ สามารถนําไปถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง

สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ เพือให้คนทกุช่วงวยั ได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างทัวถึงและมี
คณุภาพทั )งด้านภาษา การเปิดโลกทศัน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสมัพนัธ์ การฝึกอาชีพ การพฒันา
ศกัยภาพครู พนกังานราชการ และบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนติดตามและประสานแผนการ

ดําเนินการปลกูฝังและสร้างอดุมการณ์ให้นกัศกึษา  กศน. และประชาชน มีความตระหนกัในความ
เป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์รวมจิตใจ และความ
รักความสามคัคีของประชาชนในชาติ สามารถนําไปถ่ายทอดและขยายผลในวงกว้าง



สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(สาํนักงาน กศน.)

สาํนักงาน กศน.ดาํเนินการในภารกจิ ดังนี �

5. กําหนดให้ กศน. ตําบล เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือนการเชือมประสานระหวา่ง บ้าน วดั 
โรงเรียน เพือเพิมแหลง่เรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื )นที โดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
ตําบลในวดั ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถานศกึษา เจ้าอาวาสหรือผู้ นําทางศาสนา ผู้ นําท้องถิน 
ภมูิปัญญาท้องถิน เครือข่ายในชมุชน

6. พฒันาคนทกุช่วงวยัโดยสง่เสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือให้สามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ที
สามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลกัสตูร ให้เชือมโยงกบัภมูิสงัคม โดยบรูณาการความรู้และคณุธรรมเข้าด้วยกนัเพือให้เอื )อตอ่ 
การพฒันาผู้ เรียนรู้ทั )งในด้านความรู้ทกัษะการใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้ อืนการมี
คณุธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหวา่งผู้ ทีเกียวข้องทั )งในและนอก
โรงเรียน

สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ตําบล เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือนการเชือมประสานระหวา่ง บ้าน วดั 
โรงเรียน เพือเพิมแหลง่เรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื )นที โดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ กศน. 
ตําบลในวดั ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถานศกึษา เจ้าอาวาสหรือผู้ นําทางศาสนา ผู้ นําท้องถิน 

พฒันาคนทกุช่วงวยัโดยสง่เสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือให้สามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ที
สามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้

การความรู้และคณุธรรมเข้าด้วยกนัเพือให้เอื )อตอ่ 
การพฒันาผู้ เรียนรู้ทั )งในด้านความรู้ทกัษะการใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้ อืนการมี
คณุธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหวา่งผู้ ทีเกียวข้องทั )งในและนอก


