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สรุปผลการรับฟังนโยบายการศึกษา 
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
วันท่ี 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เวลา 09.00-09.45 น. 

ท่ีมาของการประชุม 
 เนื่องจาก ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รมว.ศธ.คนใหม่ เดินทางเข้าท างานที่กระทรวงศึกษาธิการวันแรก จึงมี
การจัดแถลงนโยบายของ รมว.ศธ.ขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมวลชนเข้ารับฟัง 

ผลการรบัฟงันโยบาย 
 ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รมว.ศธ.ได้แถลงนโยบายในการท างาน ดังนี้ 
1. จะไม่ท า 2 เรื่องคือ (1) ไม่ท าร้ายประชาชน (2) ไม่โกงประชาชน 
2. กรอบนโยบายมี 2 มิติคือ (1) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคน (เน้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน)         

(2) ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ (เน้นที่อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 
3. สิ่งที่ได้ฝากเน้นย้ าผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
 จะต้องดูแลประชาชนเหมือนญาติในครอบครัว 
 ไม่คอรัปชั่น อาทิ การสอบเข้าสู่อาชีพครู, การเลื่อนวิทยฐานะ 
 ไม่ให้มีการบังคับขู่เข็ญครู เช่น การเกณฑ์ครูและนักเรียนต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ 
 ไม่ให้ยาเสพติดกระจายสู่สถานศึกษา 
 ลดกฎระเบียบที่กดลงบนบ่าครูอาจารย์ เช่น จะให้เหลือ 1 ใน 3 ส่วนจากเดิมได้หรือไม่, ลดเวลาในการตรวจ

ผลงานทางวิชาการ (เช่น ผศ., รศ., ศ.), การเลื่อนวิทยฐานะครูใช้ระบบที่เปิดเผยได้หรือไม่ หรือให้มาถกเถียง เหมือน
ระบบการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท/ป.เอก ได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ในเดือนหน้าจะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนี้  
 ไม่อยากให้มีการเรียกร้องเงินทองจากครู 
 ไม่อยากให้มีการใช้ระบบดุลพินิจมากเกินไปในการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะครู อยากให้ตรงไปตรงมา แสดงผล

ผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเปิดเผย 
 ควรลดการชักจูงให้ครูเป็นหนี้ 

4. สิ่งที่จะด าเนินการ 
 แก้ปัญหาหนี้สินครู โดยมาตรการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ในการลดรายจ่ายจะให้มีการท า

บัญชีรายรับ-จ่าย, ให้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเพื่อปรับความคิดครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการเพิ่ม
รายได้ของครู จะให้ประชาชนที่ไม่จบ ม.6 เข้าเรียนให้จบ ม.6 ที่โรงเรียนและให้ครูมีรายได้เพิ่มจากการสอน ส าหรับ
การขยายโอกาสจะหาแหล่งเงินที่อัตราดอกเบี้ยถูกลงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน เช่น รัฐบาลอาจช่วยในกรณีมีหนี้สิน
ไม่เกินวงเงิน 5 แสนบาท 
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 ขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน (1) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร (2) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน (3) 
โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ และ(4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ลดจ านวนโรงเรียน สพฐ.จาก 30,000 โรงเรียน ให้เหลือ 20,000 โรงเรียน โดยจะจัดรถรับส่ง จัดหอพักให้

ส าหรับนักเรียนอยู่ไกลโรงเรียน ให้ท้องถิ่นช่วยดูแลภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการสัก 3 ปี ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีมากกว่าจ านวนโรงเรียน อาจจะให้ผู้ที่อาวุโสเป็น ผอ .ร.ร. ส่วนผู้ที่อายุ
น้อยเป็นรอง ผอ.ร.ร. เป็นต้น 
 โครงการ One Tablet per Child จะด าเนินการแบบ Government to Government (G to G) กับ

ประเทศจีน จะใส่สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรเข้าไป จะมีการเชื่อมต่อ Internet ไดใ้นพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดกว้าง
ในการเรียนรู้ เพื่อความเสมอภาค เสรีภาค และภารดรภาพ  
 การจัดสอบ O-NET จะจัดสอบให้มากกว่า 1 ครั้ง (ได้หรือไม่) เหมือนเช่นการสอบ TOEFL ที่สามารถสอบได้

ทุกเดือน โดยจ่ายเงินค่าสอบ และเมื่อสอบเสร็จก็มีผลการสอบ print ให้ทันที และเห็นว่าไม่เกิดปัญหาระหว่างผู้สอบ
และผู้จัดสอบ ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับแนวคิดของ รมว.ศธ.ที่ไม่อยากให้มีการใช้ดุลพินิจของคนในการตัดสินมากนัก 
 การประเมินผลงานครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ จะให้ผู้เกี่ยวข้อง  (มีส่วนได้ส่วนเสีย) เป็นผู้ประเมิน อาทิ 

ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา นักเรียน (ให้เฉพาะเด็กที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นผู้ประเมิน) ซึ่งจะท าให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
ป้องกันไม่ให้ผู้มีอ านาจ/ ผู้มีอิทธิพลตั้งตัวเป็นผู้ประเมิน 
 ต าราเรียน จะส่งเสริมให้ใช้ e-book และ e-learning มากขึ้น และน าไปสู่ knowledge-based society ซึ่ง

จะประสานกับกระทรวง ICT ในการติดตั้ง Internet ให้ทั่ว  
 แหล่งเรียนรู้ Internet ประจ าต าบลให้ทั่วถึง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และวัยผู้ใหญ่ 
 จัดให้มีสถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กวัยเรียน ซึ่งปรับค ามาจากสถานที่มั่วสุมอย่างสร้างสรรค์  
 พลิกโฉมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ให้มีกรรมการโรงเรียน (school board) เข้ามาพิจารณาวิธีการพัฒนา 

โรงเรียน เช่นเดียวกับต่างประเทศ  
 การรับเงินบริจาค หรือภาษาทั่วไปเรียก แป๊ะเจี๊ยะ สามารถด าเนินการได้ ถ้าโรงเรียนมีโครงการที่ดีในการ

พัฒนา เช่น น าไปจ้างครูภาษาอังกฤษที่เป็น Native Speakerมาสอนเด็ก โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการ
โรงเรียน  ที่ส าคัญคือ ต้องอยู่บนฐานของความปรารถนาดี มีความโปร่งใส ไม่คอรัปชั่น ซึ่งต้องแยกเรื่อง “การรับ
บริจาค” และ “การคอรัปชั่น” ออกจากกัน 
  พัฒนาโรงเรียนตัวอย่างทุกอ าเภอ  จะขยายเป็นทุกต าบลต่อไป และอยากให้มีโรงเรียนชื่อดัง 30-40 ชื่อ 

กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการเข้าเรียนของนักเรียนและผู้ปกครอง ขณะนี้ได้ประสานกับผูอ้ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงให้ช่วยพัฒนาโรงเรียนตัวอย่าง  
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 งบประมาณที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียน จะได้มาจากการลดป้ายโฆษณาผลงาน รมว .ศธ.ในที่ต่างๆ              
ลดงบประมาณการจัดงาน event ต่างๆ  
 จัดทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ ในโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน โดยขยายจ านวนผู้ที่จะ

ไดร้ับทุนให้มากขึ้น โดยส่งไปประเทศเป้าหมายที่มีความเจริญก้าวหน้า 
 กองทุนตั้งตัวได้ จะให้ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ มาช่วยดูโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนทุน/ร่วมลงทุนต่อยอดผลงาน

นักศึกษาอาชีวะ โดยจะมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา ต่อไปอาจมีเด็กเยาวชนไทยเป็นอย่างสตีฟจ๊อบบ้าง จะให้
โอกาสได้เพิ่มพูนทักษะ และอยากให้มีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนเด็กที่จบอาชีวะ เช่น จากปัจจุบัน 7,000 บาท 
อาจปรับเป็น 12,000 บาท 
 ศูนย์ Fix It Center อยากให้พิจารณาในเชิงธุรกิจด้วย 
 โครงการอัจฉริยะสร้างได้ จะให้ สพฐ.เปิดรับสมัครเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และส่งเรียนเฉพาะทาง ก็

อาจจะมีโมสาร์ท (Mozart) เมืองไทยขึ้นมา หรือได้นักกีฬาที่เก่ง 
 ปรับปรุงหลักสูตร ไม่เน้นการท่องจ า เน้นที่การเรียนรู้ 

--------------------------------------------- 


