นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2562
(26 พฤศจิกายน 2561) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด นานโยบายและจุดเน้น
ไปพิจารณาดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส าหรั บ นโยบายและจุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.) ได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
น้อมนำพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้เด็ก
เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่ องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพื้นฐำนชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้ำง
ควำมรู้ ทักษะเพื่อให้มีอำชีพ มีงำนทำ และได้นำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำร
เสริ มสร้ ำงศักยภำพและทรั พยำกรมนุ ษย์ ที่มุ่งให้ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิ ถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่กำหนดหลักกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กเล็ก (ปฐมวัย)
ที่สาคัญได้ยึดวัต ถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้า นการศึกษา ใน
ประเด็นสาคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
หลักการ

1. ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับกำรศึกษำในระบบต่ำง ๆ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เด็ก เยำวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐำนชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภำพ และอุปนิสัย)
3. จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จุดเน้นการจัดการศึกษา
ระดั บ ก่ อ นอนุ บ าล ระดั บ อนุ บ าล ระดั บ ประถมศึ ก ษา/มั ธ ยมศึ ก ษา ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี
1. ระดั บก่ อนอนุ บาล เน้ น ประสำนหน่ว ยงำนอื่ น ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ เรียนในด้ำ นสุ ขภำพและ
โภชนำกำร
2. ระดับอนุบาล เน้นควำมร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในกำรจัดศึกษำระดับอนุบำล
โดยมีจุดเน้น
- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม
- จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เน้นกำรเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และสร้ำงกิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน และจัดกำรเรียนรู้แบบ
องค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อกำรสื่อสำร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชำอื่น
- เรียนภำษำอังกฤษ เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
- เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เน้นพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์
จริง สถำนกำรณ์จำลอง กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกปัญหำและกำรลงมือปฏิบัติ สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ และ
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
- ส่งเสริมกำรเรียนวิทยำศำสตร์เพื่อสร้ำงนวัตกรรม
- จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำ
- พัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ (คูปองครู)
- จัดให้มีโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และควำมต้องกำรของ
สังคม ทั้งภำคอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม บริกำร และเป็นผู้ประกอบกำรเอง โดยมีจุดเน้น
- จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในอำชีพเฉพำะด้ำน เรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์จำลอง และเรียนรู้จำกกิจกรรม
- เรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และใช้เพื่อกำรประกอบอำชีพ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
- จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค
5. ระดับอุดมศึกษา เน้นกำรวิจัยและค้นหำแนวทำงกำรพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
ใหม่และมีกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และมีทักษะภำษำในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ และเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงควำมรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
- ผู้เรียนมีศักยภำพและมีองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ ดังนี
1. ใช้กระบวนกำรพัฒนำคุณธรรม บูรณำกำรในทุกกระบวนกำรเรียนรู้
2. สอดแทรกเรื่องควำมโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันกำรทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งกำรเรียนกำรสอน กำร
นิเทศ และกำรบริหำร
3. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบำยขององค์กรสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติขององค์กร
4. เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดั บ ทุกประเภท สู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำใน
กำรรับกำรศึกษำที่มีคุณภำพในทุกหน่วยงำน
5. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด นำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด จัดทำแผนและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติใน
กำรจัดกำรศึกษำในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ และเครื่องมือในกำรบริหำร
7. ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเชื่อมโยง ทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ
8. ให้สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นหน่วยงำนประสำนงำน ดูแลเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษใน
ทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถเรียนรู้ และพึ่งพำตนเองได้
9. ให้สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นหน่วยงำนหลัก และประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ
10. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทและหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม
ประเมินผลทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ
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