ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 –
2559) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้กาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้าง
โอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ
มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสานึกความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

เป้าประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลัก
ความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
3. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรกั ษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์การ
องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

ผังมโนทัศน์นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.ขยายโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษา ที่มี
ยุทธศาสตร์ ทุกระดับ ทุกประเภท
คุณภาพและ เสมอภาค

กลยุทธ์

1. จัดระบบข้อมูลผู้เรียน
2. สร้างความเข้าใจใน
การจัดให้สังคม
3. จัดงบประมาณที่
สอดคล้องกับบริบท
4. นาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
5. ใช้สื่อนวัตกรรมที่
หลากหลาย
6. จัดระบบนิเทศ ติดตาม
และรายงานผล
7. แนะแนวผู้เรียน
8. นาการทดสอบต่าง ๆ
เป็นส่วนหนึ่งในการสอน
9. ส่งเสริมประกันคุณภาพ
ภายใน
10.สอนทั้งวิชาสามัญและ
วิชาชีพ
11.ส่งเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและภาษา
อาเซียน 1 ภาษา
12.ประสานการรับ
นักศึกษา ให้คัดเลือก
อย่างหลากหลาย

1.พัฒนาข้อมูลนักเรียนราย
บุคคล
2.บริหารงบอุดหนุนรายหัว
ตามตัวผู้เรียน
3.ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียน
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
จบหลักสูตร
4.สนับสนุนโรงเรียนดีมี
คุณภาพครอบคลุมทุกตาบล
5.สนับสนุนโรงเรียน ม.ปลาย
ในพื้นที่พิเศษสอนวิชาชีพ
6.ส่งเสริมการจัดที่ลากหลาย
เหมาะสมและได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
7.สนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
8.ประสานช่วยเหลือและ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่
เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร์

3.พัฒนาคุณภาพครูและ 4.พัฒนาระบบ การ
บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุน
การจัดการศึกษา
1.พัฒนาองค์ความรู้และ
สามรรถนะของครู
ผ่านการปฏิบัติจริง
และการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มที่มี
ความจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาเร่งด่วน
3.เสริมสร้างระบบ
แรงจูงใจในการทางาน
สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4.ประสานและ
สนับสนุนองค์กรและ
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมและจัดสรร
ครูที่มีความสามารถ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
และสังคม

1.กระจายอานาจ
2.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
3.ส่งเสริมให้
โรงเรียน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และองค์คณะ
บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อ
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
5. สพฐ.บูรณาการการทางานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

วิสัยทัศน์
องค์กรยุคใหม่ ร่วมพัฒนาเด็กไทยสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร
ความรู้ดี ความเป็นผู้ดี ความจงรักภักดี

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรง
ตามหลักสูตร
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นการกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 บูรณาการการทางานเน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงกาหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

