ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

คสช.
เจตนารมณ์ /นโยบาย

เจตนารมณ์ :
- สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมัน่ คง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยกระดับคุณภาพ
การศึกษา / สร้างมาตรฐานการดารงชีวิตของประชาชน
ไทย
- สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุข สมานฉันท์
- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทาง
สังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคณ
ุ ภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ แผน ‘58

1. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวอย่าง ผลผลิต /
โครงการ /กิจกรรม
สาคัญ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. :
- สถาบันการศึกษามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังความสามัคคี
- ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ เพื่อให้สังคมไทยมีความสมานฉันท์
- ปลูกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นต่อหน้าที่
- ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
- สร้างเยาวชนไทยให้มีจิตสานึกรักชาติ ภูมิใจในประวัติศาสตร์
- ให้ฝ่ายความมัน่ คงมีส่วนร่วมสร้างความเป็นระเบียบวินัยในทุกสถาบันการศึกษา
- ให้สถาบันการศึกษาผลิตช่างฝีมอื แรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีสัดส่วนทีเ่ พียงพอกับระดับอุดมศึกษา
- การวิจัยให้เน้นการปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรม
- ทุกส่วนราชการบูรณาการการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐทุกระดับ มีการกระจายอานาจไปสู่ทอ้ งถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
- พัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการภายในประเทศและภูมิภาค
- มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
- เพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย สานึกความรับผิดชอบ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1. การสร้างความ
สมานฉันท์
สามัคคี
ปรองดอง
แก่ประชาชน

2. การเพิ่มและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียม

3. การเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขัน และ
ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาประเทศ

1. นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์
ไทย และยึดหลัก
ความสมานฉันท์
สามัคคีปรองดอง
มีทัศนคติความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

2. นักเรียน
นักศึกษาทุกกลุ่ม
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่
กาหนดไว้

3. กาลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
4. ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. ผลงานการศึกษาและวิจัย
เพื่อบริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพได้รับการ
พัฒนา
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์

- โครงการปฏิรูปการ
สอนภาษาไทย ประวัติ
ศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

- ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

- โครงการอาชีวะ
ปรองดอง สมานฉันท์
- โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสันติศึกษา
ภายใต้กรอบงาน
สหประชาชาติและ
ยูเนสโก
- โครงการสานสัมพันธ์
เพื่อนบ้าน

- โครงการขยายอาชีวะ
อาเภอ
- โครงการขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพการจัด
หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน
- โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนในโรงเรียน
เอกชน
- โครงการหนึง่ อาเภอ
หนึ่งทุน

- ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
- โครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- โครงการจัดตัง้ สถาบันการ
อาชีวศึกษา
- ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามโครงการเร่งรัดผลิต
บัณฑิตสาขาที่ขาดแคลน
- ผลผลิตผลงานการให้การ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและ
วิจัย

2. เสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาค

4. การปฏิรูปการเรียนรู้
และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และ
จิตสานึกความเป็นไทย

7. ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพ

- ผลผลิตผู้ได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

8. ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนักร่วม
อนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

- ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา
- ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาค
บังคับ
- ผลผลิตเด็กพิการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
พัฒนา
- โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐาน
- ผลผลิตมาตรฐานการพัฒนา
อุดมศึกษา
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
ผลผลิตผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5. การปฏิรูปครู
โดยเน้นการผลิต
และพัฒนาครูที่มี
คุณภาพ

3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล

6. การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

7. การพัฒนา
การศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

8. การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

9. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
เส้นทางวิชาชีพ
ทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับเข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพ
ชั้นสูง

10. หน่วยงานมี
ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

11. ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

12. นักเรียน
นักศึกษา ครู
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค

- ผลผลิตมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

- ผลผลิตนโยบายและ
แผนด้านการศึกษา

- โครงการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

- โครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สปู่ ระชาคม
อาเซียน

- โครงการคืนครูให้
นักเรียน
- โครงการพัฒนาครูทงั้
ระบบเต็มตามศักยภาพ
- ผลผลิตผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีความรู้
ความสามารถและมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
- โครงการผลิตครูมือ
อาชีพ
- ผลผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รบั
สวัสดิการ ที่เหมาะสมกับ
สถานภาพและได้รับการ
คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ
- กองทุนสงเคราะห์

- โครงการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการการบริหาร
จัดการในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน (Area-base)
- โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
- โครงการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติโดย
กระบวนการบริหาร
จัดการ
- โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพือ่ คืนครูให้
นักเรียน

- โครงการพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

- กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา
เอกชนสูป่ ระชาคม
อาเซียน

9. การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้
ทันสมัย

13. หน่วยงานมี
ระบบบริหารและ
จัดการความรู้
รองรับการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

- ผลผลิตหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
- กิจกรรมจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษา
- กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

