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นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

๕ นโยบายทัว่ไป 

๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ และความต้องการของทุก
ภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังเป็นไป
ตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความม่ันคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย 
 

๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดย
การน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้
โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 

๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการ
ยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิต
สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และ
ความเช่ือ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
 

๔. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้าง
เสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจน
มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
 

๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติ
ของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ตลอดจนให้
ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ
ของสังคม 
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(๒) 

 

๗ นโยบายเฉพาะ 

(ดําเนนิการใหเ้ห็นผลใน ๑ ปี) 
 

 การพฒันาการศึกษาในพื้ นที่จังหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๑.๑ การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  
 ๑.๒ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 
 ๑.๓ สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๔ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษาโดย
การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความม่ันคงในพ้ืนที่  
 ๑.๕ มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
สถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเน่ือง 
 ๑.๖ สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ
และยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน อย่างต่อเน่ือง 
 

 การเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการดํารงความต่อเนือ่งภายหลงั
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๒.๑ โครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘  
 ๒.๒ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเน่ือง 
 ๒.๓ สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้ความ
เคารพในอุดมการณ์ความเช่ือบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

๑ 

๒ 



(๓) 

๓. การพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัและสนบัสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 
 ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ๓.๒ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา  
 ๓.๓ มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา เพ่ือ
การนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ๓.๔ มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการ
ผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และ
อ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ 
 ๓.๕ มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

๔. การมุ่งเนน้การผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 
 ๔.๑ มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิม
โอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
 ๔.๒ ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
 ๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ๔.๔ สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่าง
เป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔.๕ มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ย่ังยืน และให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินอย่างเป็นระบบ 
 
 

 

๓ 

๔ 



(๔) 

 
๕. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาใหท้นัสมยั 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 
 ๕.๑ น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการ
ดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ๕.๒ การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่า ความจําเป็นใน
การลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมท้ังความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 ๕.๓ มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนําร่องในการจัดทําห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
 ๕.๔ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เช่ือมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการตามแผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 
 ๖.๑ สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับด้าน
การศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนและ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
 ๖.๒ สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพัฒนาตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๖.๓ หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
 ๖.๔ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
 ๖.๕ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาสได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อ
สถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ระบบการกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

๕ 

๖ 



(๕) 

 
. การดําเนนิการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 
 ๗.๑ มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ และเป็นไป
ตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 
 ๗.๒ มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการต่อเน่ืองของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เช่ือมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้
ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการปฏิรูป
การเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษา 
 ๗.๓ สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นราย
ไตรมาส รวมท้ังสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบ
การบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 



(๖) 

 
๑๐ นโยบายเร่งด่วน 

(ดําเนนิการใหเ้ห็นผลใน ๓ เดือน) 
 

๑. เร่งสํารวจและใหค้วามช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา ครู

อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณอุ์ทกภยั โดยเร็ว  

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย :  

 โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
และฟ้ืนฟู ให้สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
 

๒. เร่งแกไ้ขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนกัศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนือ่ง  

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๒.๑ มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและ
มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 ๒.๒ ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง ๓ เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
 

๓. เร่งสรา้งค่านิยมอาชีวศึกษา ปรบัภาพลกัษณ ์และกําหนดมาตรการเพือ่จูงใจใหน้กัเรียนนกัศึกษา 

พ่อแม่และผูป้กครอง มีความยินดีและส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเขา้รบัการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา

เพิม่มากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพทีข่าดแคลนและเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย 

 ๓.๑ มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 ๓.๒ มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 

      ทบทวนหลกัสูตร การเรียนการสอน เพือ่ใหผู้เ้รียนพฒันากระบวนการคิด วิเคราะห ์มีเวลาทํากิจกรรม

เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ ์รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลกั มีคุณธรรม 

จริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมัน่ในสถาบันชาติ  ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย 

 ๔.๑ มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลกูฝังค่านิยม ๑๒ ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์
จากการทํากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพ้ืนฐานเพ่ือการทํางาน การศึกษาเพ่ือ
อาชีพ 

      ๔.๒ นําร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาทีดี่ และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและกลไก
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว  

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 



(๗) 

       เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหวัแก่นกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐานทั้งของภาครฐัและ

เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณก์ารเรียนของนกัเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็ก

ยากจน พกิาร และดอ้ยโอกาส  

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๕.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
 ๕.๒ สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน 
 

๕. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําขอ้ตกลง

ระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนในการใหก้ารสนบัสนุนและการรบันกัเรียนนกัศึกษาเขา้ทํางานหลงั

สําเร็จการศึกษา และการสนบัสนุนอ่ืน ๆ ใหเ้พิม่มากข้ึน 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๖.๑ มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
 ๖.๒ มีการจัดทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น 
 

๖. เร่งปรบัระบบการบรรจุครูและการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเ้อ้ือต่อการเพิม่โอกาสใหมี้บุคลากร

ที่มีความรูแ้ละประสบการณที์่เหมาะสมเขา้มาในระบบการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๗.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

๗. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรบันอ้งของนกัเรียนนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และ

มาตรการติดตาม ควบคุม การลกัลอบการจัดกิจกรรมรบันอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษา ให้

เป็นไปในแนวทางที่สรา้งสรรค ์ปลอดภยั ปราศจากการใชค้วามรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ 

รวมทั้งไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมขนบประเพณีอนัดีงาม และเป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยใหมี้ผลบงัคบั

ใชใ้หทุ้กสถาบนั การศึกษายดึถอืเป็นแนวทางปฏิบติัอย่างเคร่งครดั 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๘.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
 ๘.๒ มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

๖ 

๗ 

๘ 

๕ 



(๘) 

๘. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภยัสําหรบัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจัดกิจกรรม 

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็น 

หมู่คณะของนกัเรียน นกัศึกษา ครูอาจารย  ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบงัคับใชใ้ห ้

ทุกสถาบนัการศึกษายดึถอืเป็นแนวทางปฏิบติัอย่างเคร่งครดั 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๙.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
 ๙.๒ มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๙. เร่งดําเนนิการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรฐัมนตรีที่เกีย่วขอ้งกบัดา้นการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย

รบัผิดชอบหลกัและหน่วยสนบัสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม

เป้าหมายและกรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 

 เป้าหมายในการดําเนนินโยบาย : 

 ๑๐.๑ มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
 ๑๐.๒ มีการกําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๐.๓ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
 ๑๐.๔ มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบทาง
ลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 ๑๐.๕ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 

๑๐ 



(๙) 

การขบัเคลือ่นและกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบาย 
 

๑. นโยบายทัว่ไปเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานทั้งปวงของทุกหน่วยงานและบุคลากรในสงักดั

ของ ศธ. 

 

๒. สป. ดําเนินการทบทวนตวัช้ีวดั กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบติัราชการ

ประจําปี ๒๕๕๘ รองรบัการดําเนนิงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติันโยบาย

ของคณะรฐัมนตรีและนโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจําปี (นโยบายเฉพาะและ

นโยบายเร่งด่วน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

รวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดใหห้น่วยปฏิบติัไดร้บัทราบทิศทางและเป้าหมายที่ชดัเจน เพือ่ใหก้ารนําสู่การ

ปฏิบติัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

๓. หน่วยปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารสนบัสนุนและดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ําหนด 

 

๔. สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปนาํเรียนรฐัมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เพือ่

กรุณาทราบผลการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง และขอ้เสนอแนะ ดงันี้  

 ๔.๑ จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบติัตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดทา้ยทุกไตรมาสของ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวนัจนัทรส์ปัดาหสุ์ดทา้ยของเดือน ธ.ค.๕๗ และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย.๕๘) 

 ๔.๒ จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบติัตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด ๓ เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวนัจนัทรส์ปัดาหสุ์ดทา้ยของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.๕๗) 

 ๔.๓ การจัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบติั ตามขอ้ ๔.๑ และ ๔.๒ อาจมีการเปลีย่นแปลงซ่ึงจะ

มีการสัง่การใหท้ราบเพือ่ใหก้ารดําเนนิการเกิดความเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

     พลเรือเอก                           ร.น. 
            (ณรงค์   พิพัฒนาศัย) 

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
                 กันยายน ๒๕๕๗ 

 


