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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
            ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

๕ นโยบายทั่วไป 

 ๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ 
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นท่ียอมรับและ
เกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย 

 ๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความ
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถ
พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 ๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย 
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความ
เชื่อ รวมท้ังรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

 ๔. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรท่ีได้รับการยก
ย่องว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
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 ๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสาน
สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม 

 

๗ นโยบายเฉพาะ 
(ด าเนินการให้เห็นผลใน ๑ ปี) 

๑. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๑.๑ การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 

 ๑.๒ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 

 ๑.๓ สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นท่ีเสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 

 ๑.๔ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และ
สถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 

 ๑.๕ มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ี
เสี่ยงภัย รวมท้ังกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง 
การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๖ สามารถเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
องค์การสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และ
สื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง 

 ๒. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการด ารงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒.๒ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๓ สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุ
สังคมวัฒนธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 

 ๓.๒ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 

 ๓.๓ มีกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทาง
การศึกษา เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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 ๓.๔ มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนอง
ต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเท่ียว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การจัดท าความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการ
จัดการ และการพัฒนาก าลังคน ท้ังระบบ 

 ๓.๕ มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
เผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๔.๑ มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบ
การศึกษา 

 ๔.๒ ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลด
ภาระงานท่ีไม่จ าเป็นรวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 ๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ๔.๔ สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
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 ๔.๕ มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือท่ียั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 

 ๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๕.๑ น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
หลักในการด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 ๕.๒ การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการ
สอน ความคุ้มค่า ความจ าเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา รวมท้ังความเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นท่ี 

 ๕.๓ มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom 
ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๔ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลท่ี
จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๖.๑ สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้
อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ๖.๒ สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความ
เข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพัฒนาตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๖.๓ หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 

 ๖.๔ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ๖.๕ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการก ากับดูแลเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ๗.การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๗.๑ มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๒ 
และเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถด าเนินการจัดท าร่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป 

 ๗.๒ มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการ
ต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการ
เรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
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 ๗.๓ สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุป
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมท้ังสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิง
โครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 

 

๑๐ นโยบายเร่งด่วน 
(ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 

 ๑. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 
โดยเร็ว 

 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอน
ได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 

 ๒. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๒.๑ มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 ๒.๒ ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนท่ัวไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง ๓ เดือนลดลง
อย่างชัดเจน 

 ๓. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาย
อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
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 ๓.๑ มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๓.๒ มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน 

 ๔. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลา
ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเร่ือง
ค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๔.๑ มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ 
ความสามารถอย่างรอบด้านท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
การเรียนรู้ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวาง
พื้นฐานเพื่อการท างาน การศึกษาเพื่ออาชีพ 

 ๔.๒ น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีดี และผลักดันกฎหมายท่ีจะเป็น
รากฐานและกลไกการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 

 ๕. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และ
การช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๕.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีก าหนด 

 ๕.๒ สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 
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๖. เร่ง
ขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท า
ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๖.๑ มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 

 ๖.๒ มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

 ๗. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๗.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๗.๒ สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่ม
โอกาสให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

  

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 

๘. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง 
การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๘.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีก าหนด 

 ๘.๒ มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๙. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
เป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๙.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีก าหนด 

 ๙.๒ มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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๑๐. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 ๑๐.๑ มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนท่ีชัดเจน 

 ๑๐.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 ๑๐.๓ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๑๐.๔ มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและ
ลดผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ๑๐.๕ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

การขับเคลื่อนและก ากับดูลการปฏิบัติตามนโยบาย 

  ๑. นโยบายท่ัวไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานท้ังปวงของทุกหน่วยงานและบุคลากร
ในสังกัดของ ศธ. 

 ๒. สป. ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๕๘ รองรับการด าเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัตินโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 
(นโยบายเฉพาะและนโยบายเร่งด่วน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล รวมท้ังสื่อสารถ่ายทอดให้หน่วยปฏิบัติได้รับทราบทิศทางและ
เป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
แรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
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 ๓. หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

 ๔. สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๔.๑ จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดท้ายทุก
ไตรมาสของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.๕๗ และ มี.ค. มิ.ย. 
ก.ย.๕๘) 

  ๔.๒ จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด ๓ 
เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.
๕๗) 

  ๔.๓ การจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 

 
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
กันยายน ๒๕๕๗ 

 


