รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑

พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

นนทบุรี

ปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร

เอกสารลาดับที่ 43/2560
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑

คานา
กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้าน
การผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5. ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 18 ภาค สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่ วมมือและบู รณาการกับ หน่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่ว ยงานอื่นหรือภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ด้วยการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
สระบุ รี ในช่ ว งปี พ.ศ. 2560 – 2564 และได้ จั ด ท ารายงานผลการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อนาเสนอภาพการดาเนินงานที่สาคัญ
ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
สานั กงานศึกษาธิการภาค 1 ขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิ ดชอบ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทารายงานฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ต่อไป
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑
กันยายน 2560

บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ด้วยการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้ว ย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา และ
สระบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. 2560 - 2564)
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ 33/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2560
๒. การทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งดาเนินการ
สื่อสารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้
๒.๑ ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมริมน้า สานักงานศึกษาธิการภาค 1
๒.๒ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒.๓ ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมริมแม่น้า สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค รวมทั้งขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑
๒.๔ ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สาหรั บการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีง านทา เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธ ยา เพื่อการสื่ อสารสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑
๓. ดาเนินการติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รวมทั้ง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการที่สาคัญและที่เกี่ยวข้อง จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๔. จัดทารายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
นาเสนอผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มีการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีการ
ดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ”
โครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” มีการส่งเสริม
สนับสนุนการน้อมนาพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การ
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา โครงการกองทุนการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน
และดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ

ค
เช่น โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กไทย ยั้งภัย
ยาเสพติด มีการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา โดยมีการดาเนิน
โครงการที่สาคัญ เช่น โครงการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาตามโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตาม
ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ มีการพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ ตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการ
อาชีวศึกษาไทย-จีน มีการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work
Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อ
การตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการ
"ประชารัฐ ปทุมธานีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีวะ สร้างทักษะแรงงาน Thailand 4.0" มีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจออนไลน์ (Digital
Marketing Thailand ๔.๐) มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนา
กาลังคน โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น การพัฒนากาลังคนตามรูปแบบประชารัฐ โครงการ
Excellent Model School
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวั ยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษในโรงเรียนพื้นที่ตาบลบ้านปทุม มีการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๖ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น
โครงการพัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) การใช้
แอพพลิเคชั่น Echo English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นวัตกรรมต้นแบบ/แบบอย่างที่ดี จากการ
ดาเนินงานตามนโยบาย มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่
รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (Intrnsive Care Unit : ICU) มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ โดยมีการ
ดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT การพัฒนาบุคลากรให้
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาสื่อในรูปแบบวิดีโอและ
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การเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง
และเข้าถึงได้ โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิต โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” มีการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น
การฝึ ก อบรมครู นั ก เรี ย นต้ น แบบจั ด การขยะมู ล ฝอยในโรงเรี ย น โครงการการบริ ห ารจั ด การขยะและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น การเกลี่ย
อัตรากาลังในการรองรับการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
การดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนตามนโยบายปฏิรู ป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (สพป.ปทุมธานี เขต ๒) โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการ
ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่ โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการอบรมความรู้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
มีการวางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ โดย
มีการดาเนิ น โครงการที่ส าคัญ เช่น การประชุมประสานแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1
การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ มีการสร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี การประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของ
สานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค การแลกเปลี่ยน
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (โรงเรียนประชารัฐ) โดยมีการดาเนินโครงการที่สาคัญ
เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีการดาเนิน
โครงการที่สาคัญ เช่น โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียน
แม่เหล็ก)
การติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค พบปัญหา
อุปสรรค ได้แก่
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์
จากส่วนกลาง สู่ส่วนภูมิภาค และจังหวัด ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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๒. การบู รณาการข้อมูล พื้นฐานด้านการศึกษาในพื้นที่ยังไม่มีความเชื่อ มโยงที่เป็นระบบ
เดียวกัน ส่งผลการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
พื้นที่
๓. ความพร้อมด้านงบประมานในการดาเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๔. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึก ษายังไม่ครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
๑. สร้ างการสื่ อสารยุทธศาสตร์ชาติสู่ การปฎิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
๒. ประสาน และจั ดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิ ดชอบ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่เป็นระบบเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่การวาง
แผนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
๓. สร้างกลไกเพื่อให้เกิดการกากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๔. บูรณาการ ระดมทรัพยากรระหว่างสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๕. บูร ณาการความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสั งคม
เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
๖. ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ ควรสร้างความรู้ ความเข้า ใจในการขั บเคลื่ อ น
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคและจังหวัด เพื่อการสื่อสารและดาเนินการ
ในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดความซับซ้อนในพื้นที่

สารบัญ

คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(พ.ศ. 2560 - 2564) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
การทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รวมทั้งดาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ผลการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะผู้จัดทา
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๓๕

อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 18 ภาค สังกัดสานักงาน
ปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภ ารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่นั้นๆ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3) กากั บ ดูแล ติดตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของส านัก งานศึก ษาธิการจังหวั ดในพื้น ที่
รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริ ห ารงานระหว่ า งราชการส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสระบุรี
พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

ปทุมธานี

นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

รูปภาพแสดงพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มา
ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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3. จุ ด เน้ น ส าคั ญ นโยบาย แนวทางหลั ก การด าเนิ น งานและโครงการส าคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6
ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้ านการศึ กษา พัฒ นาหลั กสู ตร การเรียนการสอนวิช าที่มีเนื้อ หาเกี่ยวประวัติศ าสตร์และสถาบั น
พระมหากษัตริย์
1.1.2 พัฒ นากระบวนการเรีย นการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่ น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ
ดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาด
แคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S - Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นัก ศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล
3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้น การพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ดการเรีย นการสอน การคิด วิเ คราะห์ ต ามรูป แบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้ อ สอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ด าเนิ น การในรู ป
คณะทางานออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
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3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TEPE Online
2) หน่ วยดาเนินการ ให้ หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child
Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้ส ามารถใช้ประโยชน์ ร่ว มกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จั ด ระบบการคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย (Admission) เพื่ อ สร้ า งความ
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะนากลับมาใช้ประโยชน์
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
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6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จัดทาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เป็นทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอ ยุธยา
และสระบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยในการดาเนินงานสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้ให้
ความส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว มก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาในพื้ นที่ ทั้งนี้ กรอบของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคเกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาค สถานการณ์และ
แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา สถานการณ์
และแนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดในภาค สถานการณ์ความต้องการกาลังคนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้
สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนงานงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 29 แผน) จุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาภาค (ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา) ผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของภาค และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์
ภูมิภาคแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
5. สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต
2. กาลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
5. ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความ
ปรองดอง สมานฉันท์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนาพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2 กาลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒ นากาลั งคนให้ มีส มรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัด
และสนใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษของ
ผู้เรียน
5. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
6. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้ า ประสงค์ ที่ 3 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ มี คุ ณธรรม มี ทั ก ษะการดารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 บนพื้ น ฐานพหุ
วัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่
3. การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
5. พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ และวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ เ รี ย นทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต
2. ส่ งเสริ มและพัฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ยนรู้ แหล่ ง เรี ยนรู้ และ สื่ อการเรี ยนรู้ต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงใน
พื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการเสริ ม สร้ า งและการปกป้ อ งคุ้ ม ครองระบบคุ ณ ธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
4. ก ากั บ ดู แล เร่ ง รั ด นิ เ ทศติ ด ตามและประเมิน ผลการบริห ารการจั ดการศึก ษาของหน่ว ยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
5. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่
6. สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
7. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (โรงเรียนประชารัฐ)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. 2560-2564) ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1
ด้วยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้ มี
สานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาในพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้ นๆ โดยมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาท
การพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 1 มีพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1/เขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจั ง หวั ด เกิ ด การบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั บ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1/เขตตรวจราชการที่ 1
ดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สู งสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาระดับ ภาค (พ.ศ. 2560-2564) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ตามคาสั่งสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ที่ 33/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย
 คณะกรรมการอานวยการ มีศึกษาธิการภาค 1 เป็น ประธาน รองศึกษาธิการภาค 1 เป็นรอง
ประธาน ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เป็นกรรมการ และผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงาน
ศึกษาธิการภาค กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน อานวยการ กากับดูแล ให้
คาปรึกษา แนะนา และติดตามผล เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์ฯ
 คณะกรรมการด าเนิ น งาน มี ร องศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1 เป็ น ประธาน ผู้ อ านวยการกลุ่ ม
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ. 1 เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จานวน 33 หน่วยงาน
เป็นกรรมการ และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพทั่วไปของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ ตัว ชี้วัดและกลยุ ทธ์ ให้ ส อดคล้ องเชื่อ มโยงกับ ประเด็น ยุทธศาสตร์ของจั งหวัด/กลุ่ มจังหวั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล
2. จัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท
3. เสนอแนะแนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. ร่วมกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
ภาค
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 การทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งดาเนินการ
สื่อสารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
๑. มีการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมริมน้า สานักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยความร่วมมือกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ได้กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาและจัดทาเป็น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาค สถานการณ์และ
แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา สถานการณ์และ
แนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดในภาค สถานการณ์ความต้องการกาลังคนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาภาค (ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของภาค และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. มี การประชุ มปฏิ บั ติ การขั บเคลื่ อนนโยบายการปฏิ รู ปการศึ กษาสู่ การปฏิ บั ติ ของส านั กงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อการ
สื่อสารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จานวน ๕๐ คน
๓. มีการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
2560 ณ ห้องประชุมริมแม่น้า สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑
จานวน ๒๐ คน
๔. มีการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สาหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทุกกลุ่มงานของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ ผู้อานวยการทุกกลุ่มงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ จานวน ๖๐ คน
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ผลการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่รั บผิ ดชอบ และขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการที่สาคัญและที่เกี่ยวข้อง จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รั บผิดชอบ เพื่อจัดทารายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ นาเสนอผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการติดตามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต
 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความ
ปรองดอง สมานฉันท์
o โครงการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์”
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะริช อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
มีผู้บริ หารในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าอบรมจานวน ๕๕ คน เนื้อหาหลักสูตร
“การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ” ที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนาประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้
ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ กับการพัฒนาการศึกษาใน
พื้ น ที่ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 3 กระบวนการคิ ด เชิ ง บวกเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการสร้ า งความปรองดอง และ
สมานฉันท์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคม ปรองดอง
และสมานฉันท์ มีวิทยากรประกอบด้วย ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ ดร. สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
o โครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ดาเนินโครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอในสังกัด โครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน. ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ ผู้ด้อย ผู้พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป
โดยตระหนักถึงความสาคัญในการที่จะใช้การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างระบบความรู้ ความ
เข้าใจ เพื่อนาไปขยายผลให้แก่ผู้เรียน กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และ
เข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง
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เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบั ติห น้ าที่ศึกษาธิการภาค ๑ เป็ นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สานั กงาน กศน. (กลุ่ มส านั กงาน กศน.จังหวัด กลุ่ มลุ่ มน้าเจ้าพระยาและกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก : สระบุรี
พระนครศรี อยุธ ยา นนทบุ รี ปทุมธานี สิงห์ บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) จานวน ๗๔๖ คน ณ เดอะไพน์
รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การน้ อ มน าพระราชปณิ ธ าน พระราชกระแสด้ า นการศึ ก ษา และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา
o โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แนวคิดการพระราชทานทุน มุ่งเน้นในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน
สาขาการเกษตร และสาขาความมั่นคง ทหาร ตารวจ พร้อมกับมุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อ
สถาบั นและประเทศชาติ สร้ างพื้น ฐานที่มั่นคง บ่มเพาะความมีวินัย ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้นักเรียนทุนพระราชทานในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีสัมมาชีพที่
มั่นคง กลับคืนถิ่นไปทางานช่วยเหลือชุมชนสังคม ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และจัดลาดับความสาคัญ ได้แก่ ๑) เกณฑ์เรียนดี ๒) เกณฑ์ความประพฤติดี
และ ๓) เกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการ
ภาค ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน ประชุมร่ วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่ว ประเทศ เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุน ตามโครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
มังคลปทุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน
ม.ท.ศ. รุ่ น ที่ ๙ ปี ก ารศึกษา ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ความรับผิ ดชอบของส านักงานศึกษาธิ การภาค ๑ (นนทบุ รี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน ๘ ราย เพื่อเข้าสู่การคัดกรอง เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพของกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 ต่อไป
o ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา
ม.ล. ปนั ดดา ดิศกุล รั ฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ บริห าร
คณาจารย์ นักเรียน เน้นย้าการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิด ๕ ข้อ คือ ๑) ความพอเพียง
๒) ความกตัญญู ๓) ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ๔) ความรับผิ ดชอบ ๕) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา' หัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเยาวชน" ณ สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จานวน ๓๓ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนสตรีวิทยา
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โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อิส ลามวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย โรงเรี ยนวั ด สระเกศ โรงเรีย นมหรรณพาราม โรงเรี ย นวั ด ราชาธิ ว าส
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี จัดประชุม "ศาสตร์พระราชา เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมี ม.ล.
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง
"ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม" ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พันตารวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา
และครู อาจารย์ในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม
o โครงการกองทุนการศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ศึก ษาธิก ารภาค 1 ตรวจเยี่ ยมโรงเรีย นมาลาฮี ส งเคราะห์ ซึ่ งเป็น โรงเรีย นในโครงการ
กองทุ น การศึ ก ษา "โครงการกองทุ น การศึ ก ษานี้ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทาให้ โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม" ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรม (มาลาฮีโ มเดล) ฝึ กการ "มีวินัย ใจซื่อสั ตย์ ยืนหยัดจิตอาสา" ซึ่งอยู่บนความมุ่งมั่ น พัฒ นาของ
ผู้บ ริห ารและคณะครู ยึ ดหลั กพระราชดารัส พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หั ว "ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ”
“...ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่
เรียนช้า ให้ดูกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าความสามัคคี"
o โรงเรียนคุณธรรม ตามแนวโครงการพระราชดาริ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจ้าฟ้าสร้าง โรงเรียนคุณธรรม..ตามแนวโครงการ
พระราชดาริ โรงเรียนวัดเจ้าฟ้าสร้าง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรค มีการ
มุ่งเน้นระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้มีจิตอาสา แบ่ งหน้าที่ การ
ช่วยเหลือส่วนรวม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม/โครงงาน มีครูเป็นที่ปรึกษา ตามหลักโรงเรียนคุณธรรม "สร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง” พร้อมมีการจัดทาโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์ ปลูกผัก เลี้ยงไก่ และแบ่งให้นักเรียนรับผิ ดชอบ ในกิ จกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียน
รับผิดชอบหน้าที่ เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนทางการอาชีพต่อไป
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 ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
o โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สานักงานศึกษาธิการจั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ดาเนินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน ๒) เพื่อ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ ๓) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นแกนนาต้านภัยยาเสพติดและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม
จานวน ๕๓ แห่ง ๕๓๐ คน
o โครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กไทย ยั้งภัยยาเสพติด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กไทย
ยั้งภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นแกนนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและทักษะชีวิต ๒) พัฒนารูปแบบการจัดค่ายทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จานวน ๑๐ แห่ง ๑๐๐ คน
 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
o โครงการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ตามโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ๑ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สถาบั น
อาชีวศึกษา กองกากับการตารวจภูธร ฯลฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ดาเนินโครงการศึกษาพฤติกรรมและแนว
ทางการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาตามโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง โดยใช้ กระบวนการลูกเสือในการพัฒนา
และการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนา
ในด้านการตระหนักรู้และเห็นความสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและความเป็น
ไทย ภู มิ ต้ า นทานต่ อ ยาเสพติ ด และการน าแนวทางปรั ช ญาของเศรษ ฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
o การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูน ย์ เสมารั กษ์ ประจ าส านัก งานศึก ษาธิการภาค ๑ จัด การประชุมเชิ งปฏิบัติ การเครือข่า ย
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันพุธ
ที่ 22 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของ พสน. ให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ พสน. ครูฝ่ายปกครอง ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 จานวน 200 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 2 กาลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ
 พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
o โครงการอาชีวศึกษาไทย-จีน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาไทย-จีน ผ่านการสนับสนุนจากพระ
พรหมคังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตร ประธานสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยการลงนาม
MOU กับ สภาการศึกษานครเทีย นจิ น มีวิทยาลัยในนครเทียนจิน ร่ว มจัดการอาชีว ศึกษา วางแผนการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการฝึกอบรมและการเรียนการสอน สาขาแมคคาทรอนิกส์ มีทุนการศึกษาเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 20 ทุน โครงการทุนแลกเปลี่ยนจานวน 30 คน
(ระยะเวลา 3 เดือน) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านแมคคาทรอนิกส์ และพัฒนา
ภาษาสามารถพูดได้ 3 ภาษา อังกฤษ จีน และไทย เพื่อเตรียมคนอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0
 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
o โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ดาเนิน
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อเสริ มสร้ างให้นักเรี ยนมีทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ (industry or
Company) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ทักษะการทางานเบื้องต้น การเรียนรู้ และเข้าใจสภาพการ
ทางานในโลกอาชีพจริง รวมทั้งสร้างความเข้าใจ สร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนในระดับพื้ นที่ รวมทั้ง
ภาคเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนให้นักเรียนอย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัด โดยมีเป้าหมาย
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในแต่ละจังหวัดได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ จานวน 15 วัน ในช่วงปิดภาคเรียน
และเกิ ด ความตระหนั ก รั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ อ าชี พ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและ
สนใจ
o โครงการ "ประชารั ฐ ปทุม ธานีร่ ว มใจ ส่ งเสริ ม เด็ กไทยเรี ย นอาชี วะ สร้ า งทั กษะแรงงาน
Thailand 4.0"
จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกระทรวงแรงงาน อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จั ดโครงการ “ประชารัฐ ปทุมธานีร่ว มใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีว ะ สร้างทักษะแรงงาน
Thailand 4.0” โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส สถาบันอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการ เพื่อผลิตนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตามสาขาอาชีพ

18
ต่าง ๆ กิจกรรมการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ซึ่งเป็นข้อคิดจากรุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษาสาย
อาชีพ และประสบความสาเร็จในการทางานมาพร้อมกับครอบครัว เพื่อเป็นตัวอย่ างแก่เยาวชนและผู้ปกครอง
และเป็นข้อมูลการตัดสินใจการเรียนต่อสายอาชีวะ โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ จะได้เปิดโลกทัศน์
ทางด้านอาชีพ มีทัศนคติที่ดีและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษามากขึ้น ตลอดจน ภาคการศึกษาที่เป็น
Supply จะผลิตกาลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ Demand ซึ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริง
ได้ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษามากขึ้น ผู้เข้าร่วมงานประกอบ
ไปด้วยหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี สถาบันอาชีวศึกษา สถานประกอบการ นักเรียน และโรงเรียน
มัธ ยมศึกษาขยายโอกาสในจั งหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
o โครงการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจออนไลน์ (Digital Marketing Thailand ๔.๐)
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยบูรณาการความร่วมมือกับอาชีวศึกษาจังหวัด สานักงาน กศน.
จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และภาคเอกชน เช่น SME BANK ผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดทาหลักสูตรการ
อบรมการท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ใ นโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผู้ ป ระกอบการธุร กิจ ชุมชนและนั ก ศึกษาอาชีว ศึก ษาในพื้นที่รับ ผิ ดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 1
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจานวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน
o การพัฒนากาลังคนตามรูปแบบประชารัฐ
การด าเนิ น งานการจั ด การศึ กษาทวี ภ าคี ของวิท ยาลั ย เทคนิค สระบุ รี นายนเรศ สว่ างจัน ทร์
หัวหน้างานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนมี คุณภานุวัฒน์ คาใสย เป็นผู้ประสานงาน (School Partner) นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทวิภาคี
และการส่งต่อผู้เรียนเพื่อเรียนสายอาชีพ โดยกล่าวว่า การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่
เกิดจาก ข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษา/สถาบัน กับสถานประกอบการให้ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการมี
ส่ว นร่ ว มในการจัดอาชีว ศึกษา ในลั กษณะของความร่ว มมือ สถานศึกษา/สถาบัน กับสถานประกอบการ
ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาให้ นักศึกษามี ความรู้ ทักษะ ความชานาญ ความสามารถในอาชีพ ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการผู้เรียน มีทักษะ ความชานาญในอาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับ
พนักงานของสถานประกอบการ และได้รับวุฒิการศึกษา ตามหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระบบทวิภาคี
สถานประกอบการ ติดต่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางความ
ต้องการของสถานประกอบการ สถานศึกษา/สถาบัน ติดต่อขอเยี่ยมชมสถานประกอบการ ที่มีลักษณะงาน
สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสู ตร สาขางาน มีความพร้อมและยินดีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒ ฝ่าย
มีความเห็นร่วมกันและตกลงร่วมมือกัน ในการจัดอาชีวศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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o โครงการ Excellent Model School
ถือเป็นการผนึกกาลังของภาคีภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ
การค้า ธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว และภาคประชาสังคม มาร่วมพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มี
ความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทาง ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน และรับนักศึกษาเข้าทางานเมื่อเรียบ
จบ ภายใต้การจัดการศึกษาที่พัฒนามาจากความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี โดยเน้นให้สถานศึกษาสร้างพื้นฐาน
ด้านวิชาชีพ ส่วนสถานประกอบการจะเข้าไปทางานร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตร การเรียนการ
สอน ให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ที่จะ
เป็นการเรียนรู้ทักษะการทางาน อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยดึงความสนใจให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
หันมาสนใจให้ลูกหลานเรียนอาชีวะมากขึ้น ที่จะเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัย
กาลังคนอาชีวศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดโลก โครงการ Excellent Model School
จะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งผู้เรียน : ที่ได้โอกาสในการฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการ
ทางานจริงในสถานประกอบการ ได้เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีโอกาสได้งานทาสูงขึ้น ส่วนสถานศึกษา :
ได้ยกระดับการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตร ครูผู้สอน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นามาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดแรงงาน และภาคเอกชน : มีส่วนร่วมกับการผลิตกาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ ล ะธุ ร กิ จ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ตลอดจนมี ค วามต้ อ งการให้ เ ด็ ก ๆ ได้ ฝึ ก การท างานและมี
ประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงให้ได้มากที่สุด ท้ายที่สุด ประเทศชาติ : ก็จะได้ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ
และเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
ในภูมิภาคภาคกลาง สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน คือ
– วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : การบินกรุงเทพ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ : ซีพี ออลล์
– วิทยาลัยพณิชยการบางนา : เซ็นทรัล
– วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน : เซ็นทรัล
– วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี : ไอ.ซี.ซี
– วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี : SCG ช.การช่าง ฤทธา เบทาโกร
– วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี : เบทาโกร
– วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ : ฮอนด้า
– วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี : เบทาโกร
– วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี : ไมเนอร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้ า ประสงค์ ที่ 3 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม มี ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 บนพื้ น ฐาน
พหุวัฒนธรรม
 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
o โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษในโรงเรียนพื้นที่ตาบลบ้านปทุม
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑
เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ
ในโรงเรี ย นพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นปทุ ม (โรงเรี ย นคลองบ้ า นพร้ า ว โรงเรี ย นวั ด ปทุ ม ทอง โรงเรี ย นวั ด ถั่ ว ทอง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยดาเนินการอบรม
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกิจกรรมฝึกทักษะครูในการคัดกรองเด็กและฝึกปรับพฤติกรรม
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
o การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติร วมถึงปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยได้นาเสนอ
แนวทางและวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้ วยการกระตุ้นนักเรียนจัดให้มีการแข่งขันทั้งภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียน และมุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมี
ห้องเรียนพิเศษจานวน 18 ห้อง ระดับ ม.1 - ม.3 จานวน 9 ห้อง ประกอบด้วย
(1) โครงการ Mini English Program โครงสร้างคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
(2) โครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงสร้าง
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SME)
(3) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMT)
ในการนี้ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ
ภาค 1 ได้เสนอแนะในด้านการทางานให้มีความผสมผสานและสร้างความเข้มแข็งในองค์กร “คนเก่ารู้กาลใหม่
คนใหม่รู้กาลเก่า” เน้นให้เคารพซึ่งกันและกันเพื่อนาพาองค์กรที่มีคุณภาพ
o โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ดาเนินโครงการการพัฒ นาการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อน้อมนากระแสพระราชดารัส พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดาเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ๒) เพื่อให้
โรงเรี ยนจั ดกิจกรรมตามรอยพระราชดารัส เพื่ อปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย
มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ๘ ประการ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและค่ า นิ ย ม
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๑๒ ประการอย่างยั่งยืน ๓) เพื่อนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ -หน้าที่พลเมือง
และค่านิยม ๑๒ ประการในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จานวน ๑๘๑ แห่ง ๓๖,๕๗๘ คน
o งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๖
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๖ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่เป็นเลิศในด้านวิช าการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ๒) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ให้นักเรียนแสดงความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นเลิศเพื่อเป็นแบบอย่างสามารถนาไปพัฒนาให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป ๓) เพื่อใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย สมรรถนะ
ของนั ก เรี ย นและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร โดยมี ส ถานศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม จ านวน ๓๔๒ แห่ ง
และนักเรียน จานวน ๕๖,๐๑๐ คน
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
o โครงการพัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot

Camp)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นายกระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจและเทคนิ ค
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มประสบการณ์
การจัดค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โดยครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp และพัฒนา
ศัก ยภาพการเป็ น วิ ท ยากร ส าหรั บ ครู ส อนภาษาอั ง กฤษ ให้ ส ามารถด าเนิ น การการจั ด อบรมในรู ป แบบ
Communicative Approach ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่ละพื้นที่มีการดาเนินโครงการ
พัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) มีศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) กระจายตัวอยู่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
o

การใช้แอพพลิเคชั่น Echo English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

มีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
Echo English และเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Echo English ในการพัฒนาฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดนาแอพพลิเคชั่น Echo English ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน
o นวัตกรรมต้นแบบ/แบบอย่างที่ดี จากการดาเนินงานตามนโยบาย
- สพป.นนทบุรี เขต 1 ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบมี
ส่วนร่วม และ 2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ (การเป็นวิทยากรขยายผล)
- สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้แก่ แนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมี 4 ขั้น
คือ 1. มาตรการร่วมปฏิบัติ 2. สร้างทีมกระตุ้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
ภาษาสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษา “We can speak” และ 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีสอนให้สื่อสาร
- สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น
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- สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้แก่ 1) จัดหานักศึกษาต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ เป็นเวลา
6 สัปดาห์ ขององค์กรไอเซค มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม
พ.ศ.2560 2) การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครู ผู้ ส อนภาษาอั งกฤษ 4) การจั ดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั กษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย น ระดั บ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER
Center) จานวน 7 อาเภอ และ 5) ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และ
สถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center)
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตย์ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- สพป.สระบุรี เขต 1 มีศูนย์ PEER ระดับอาเภอ จานวน 8 ศูนย์ มีครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ชิ้นงานที่เป็นเลิศ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน/1ศูนย์ PEER
- สพป.สระบุรี เขต 2 มีการดาเนินการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบ (Nongphoe
Model) โดยมี 3 ขั้น คือ 1. กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ 2. การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม
และ 3. กิจกรรมมุ่งให้เกิดความสามารถพึ่งพาตนเองได้
- สพป.กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษสามารถคิดค้นนวัตกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ครอบคลุมด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
- สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้แก่ 1) รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ On-line 2) สื่อมี
ลักษณะ Dynamic Systems ผ่านระบบ On-line ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ตลอดเวลา หากผู้เรียนทาถูก หรื อทาผิด จะมีคาเสริมแรงเชิงบวกให้เพื่อให้เกิดความมานะ อดทนที่จะเรียนรู้
ทีละขั้นตอน
- อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 1) ESD Model การเรียนภาษาอังกฤษเสริมสาขาเฉพาะทาง
2) Echo Ve Application (โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ) 3) Useful
Expressions for Vocational 4) Asia Pacific Accreditation and certification Commission (APACC)
การประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาและเทคนิคในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ)
- อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ได้แก่ การพัฒนารูปแบบโครงการ English Camp และการเรียนรู้
แบบ Self Access Learning
- อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมขยายผลสู่นักเรียน นักศึกษาใน
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน วันละ 5 นาที 2) จัดทดสอบภาษาอังกฤษและให้มีชมรมภาษาอังกฤษ เกิดขึ้นและมี
ครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ที่เป็นครูประจาในสถานศึกษา
- สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาต้นแบบ ได้แก่ 1) โรงเรียนจิระ
ศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร EP 2) โรงเรียนราษฏร์บารุงศิลป์ การเรียนพูด Thambrit การใช้สื่อมัลติมีเดีย
Able โปรแกรม IEP. 3) โรงเรียนปัณณวิชญ์ โปรแกรม IEP. , EEc 4) โรงเรียนแสงทวีปวิทยา โครงการ
พิเศษ MEP
- สานักงาน กศน.ปทุมธานี ได้แก่ การสนทนาและออกคาสั่งภาษาอังกฤษกระทาในลักษณะ
ทาซ้า ๆ จนผู้เรียนเข้าใจในคาสั่งโดยไม่ต้องพูดภาษาไทย
- สานักงาน กศน. พระนครศรีอยุธยา และ กศน.สระบุรี ได้แก่ 1) จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย 2) การใช้โปรแกรม Echo English 3) การดูรายการ ETV เพื่อการเรียนการสอน
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- สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
Active Learng 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น คนขับแท็กซี่ พนักงาน
ศูนย์การค้า พนักงานบริการ พนักงานท่าอากาศยาน ฯลฯ 3) กิจกรรม Hot Issue ให้ครูและผู้เรียนพูดคุย
เรื่องที่กาลังอยู่ในความสนใจด้วยภาษาอังกฤษสอดแทรกในการพบกลุ่ม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ 4)
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้เหมาะกับผู้เรียน
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
o การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผนการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ สร้างความรู้ใน
การวางแผนการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ล ะกลุ่มงานของสานักงานฯ จากวิทยากรผู้ เชียวชาญด้านการวางแผน โดยมี
การวิเคราะห์ตามภารกิจหน้าที่ เพื่อเสนอโครงการเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม ที่จะสร้างศักยภาพของตนเองในการวางแผนการบริหารและ
จัดการศึกษาในพื้นที่ต่อไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ดาเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากร
ในสานักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ และปฏิบัติภารกิจของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเกิดความเข้มแข็งภายใน
องค์กร เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ ต้องตาโฮมเสตย์ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม
o โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (Intrnsive Care Unit : ICU)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1
ร่ ว มต้ อ นรั บ นายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (Intrnsive Care Unit : ICU) ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ด้วยตามข้อเท็จจริงที่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ICU มีการปรับปรุงอาคาร และอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเรียน อาคารบริหาร
และสระว่ายน้าหากมีการปรับปรุงอาคาร จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 288 คน
ต้องอพยพย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งมีพื้นที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีความแออัด และอยู่ใกล้พื้นที่
ปรับปรุงอาจเกิดอันตรายและมลพิษจากเครื่องจักรกลและฝุ่นละอองจานวนมาก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จานวน ๓๐ แห่ง
ประกอบด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน ๒๑ แห่ง และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จานวน
๙ แห่ง
 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่
o การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
การลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาในสั ง กั ดมี ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา
ด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT ลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาครูแกนนา
ด้านการใช้ DLIT โดยจัดประชุมปฏิบัติการดาเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT พัฒนาครูแกนนาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ในการ การจัดการเรียนรู้และขยายผลการดาเนินงานการใช้แก่ครูในโรงเรียนทุกคน และนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษาเข้าร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) และ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จานวน ๙๐ แห่ง
นักเรียน จานวน ๖,๓๒๔ คน
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 การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
o การพัฒนาสื่อในรูปแบบวิดีโอและการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
และทักษะด้านไอซีที ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร การพัฒนาสื่อในรูปแบบวิดีโอและการ
เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
o โครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิง
พื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศเชิงพื้น ที่ เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกันกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ และกรุงเทพมหานครให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านความต้องการแรงงาน
และแรงงานที่ขาดแคลนสาหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา และเพื่อจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ
ครอบคลุมการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอก
สั ง กั ดกระทรวงศึ กษาธิก าร จ านวน 60 คน ในการประชุม ครั้ง นี้ ได้ จั ดท าข้อ มู ล สารสนเทศพื้น ฐานทาง
การศึกษา และการบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร หัวข้อ ถอดรหัสตลาดแรงงานไทยในยุค Thailand 4.0 และข้อมูล
เพื่อการแนะแนวอาชีพ ที่สามารถนาไปวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต
o ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผล การขับเคลื่อน “สถานศึกษา
พอเพี ยง” ซึ่ งก าหนดให้ เป็ นบทบาทหน้ าที่ ของหน่ วยงานต้ นสั งกั ด โดยอาจร่ วมมื อกั บหน่ วยงานอื่ นๆ
ในการดาเนินงานการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ดาเนินการกากับ
ติดตามประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสม่าเสมอ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้มีการพัฒนาเสริม
ศักยภาพ ความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
101 แห่ง และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน ๓ แห่ง (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยว
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี)
รวมทั้งสิ้น 104 แห่ง จาแนกรายจังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จานวน 2๖ แห่ง จังหวัดนนทบุรี จานวน ๕ แห่ง
จังหวัดปทุมธานี จานวน ๖ แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 59 แห่ง และจังหวัดสระบุรี จานวน 8 แห่ง
 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o การฝึกอบรมครู นักเรียนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการฝึกอบรมครู
นักเรียนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาด ปลอด
ขยะต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม
อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ด้วยเป็นการดาเนินการสืบเนื่องจาก Road map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การจัดการขยะตกค้างใน
สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยในพื้น ที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) ๒) สร้างรูปแบบการจัดการขยะฯ ที่เหมาะสม
๓) การวางระเบียบบริหารจัดการขยะ ๔) การสร้างวินัยของคนในชาติ ซึ่งจัดโดยสานักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการลดขยะ คัดแยกขยะ และนาขยะมาใช้ใหม่ ๒) สร้างจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณ
ขยะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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o โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินโครงการการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และมีการบริหารจัดการขยะ โดยมีถังคัดแยกขยะ ๔ สี ส่งเสริมการนา
เศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ ของใช้และเครื่องเล่น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง นักเรียน
ประชาชน ใช้สินค้าที่ผลิตด้วยมือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 การปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
o การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง ในการรองรั บ การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะทางานกลั่ น กรองการดาเนิ น การจั ดทาข้อมูล การเกลี่ ยอัตรากาลั งในการรองรับการจัดตั้งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานศึ กษาธิการ
ภาค ๑ โดยมี นางรั กขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม
ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น ๑๐ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
 สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่
รับผิดชอบ
o โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ ดาเนินโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาสู่การปฏิบัติของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะไพน์
รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการ
ดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรที่
เกี่ ย วข้อ งในพื้ น ที่ จ านวน 160 คน โดยมีก ารบรรยายพิ เศษ หั ว ข้อ “ทาไมต้ องปฏิ รูป การศึ กษา” โดย
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยายทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในพื้นที่ โดย ดร. วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค 1 การเสวนาบทบาทสานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โดย ดร. วีระกุล อรัณยะนาค
ศึกษาธิการภาค 1 ร่วมด้วย ดร. วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายนพพร พิพิธจันทร์
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ดร. พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี การบรรยายพิเศษ
แนวทางการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล โดย ดร. ดิ ศ กุ ล เกษมสวั ส ดิ์ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปักหมุดปฏิรูปการศึกษา ถึงเวลา..ต้องเปลี่ยนแปลง”
โดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกาจร รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด ๒) ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด และ ๓) การตรวจ ติดตาม ประเมิ นผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์
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o การประชุ ม สั ม มนาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ นตามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (สพป.ปทุมธานี เขต ๒)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็น
ประธานเปิ ด การประชุ ม สั ม มนาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ นตามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บริหารและบุคลากร สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จานวน
๕๐ คน โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ณ โชติกาธารารีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
o โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ดาเนินโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารูปแบบแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
๗๕ คน
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
o โครงการอบรมความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมาย ป.ป.ช. มาตราที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความ
ตระหนักและปลุกจิตสานึกในด้านการรักษาผลประโยชน์สาธารณะแก่บุคลากร
o กิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สานั กงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิช อบและการส่งเสริม
คุณธรรมจริ ยธรรม ในวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่
สวนและกฎหมาย พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สานักงาน
ป.ป.ช. กรุงเทพมหานคร
 วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
o การประชุมประสานแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต
ตรวจราชการที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมีจุดเน้นเชิงลึก
ในนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 15 นโยบาย ประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (2) อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (3) โครงการประชารัฐ (4) การยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (5) โรงเรียนคุณธรรม (6) STEM Education (7) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
(8) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (9) การพัฒนาครู (10) การพัฒนาโรงเรียน ICU (11) โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง (12) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (13) การบริหารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม
(14) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถิ่น (15) การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
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มีการซักซ้อมความเข้าใจและวิธีการในการตรวจราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทน
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จานวน 60 คน ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
o การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
การตรวจราชการกรณี ป กติ รอบที่ 2 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 1 มีหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 1 และ กทม. ประกอบด้วย
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัด (ศธจ.) จ านวน 5 แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
จานวน 9 แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 4 แห่ง สานักงานอาชีวศึกษาจั งหวัด
(อศจ.) จานวน 5 แห่ง ส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.
จั ง หวั ด ) จ านวน 5 แห่ ง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด จ านวน 4 แห่ ง โดยมี ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 1 (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) พร้อมคณะ ได้ดาเนินการตรวจ
ราชการ ระหว่างวันที่ 22 - 23, 28 - 30 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 โดยเน้นตรวจติดตามงานตาม
นโยบาย ตามคาสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 164/2560 เรื่องนโยบายการตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
 สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
o การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 พร้อมมอบนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมี
ความราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป โดยมี นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
o การประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด
 สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดประชุมการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด วั น ที่ ๙ สิ ง หาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ริ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาคและ
จังหวัด ให้เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกัน
 สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนของสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สาหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้อานวยการหรือผู้แทนจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรสานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑ ทุกกลุ่มงาน จานวน ๖๐ คน
o การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาคของ
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยความร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และสระบุ รี ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาและจั ด ท าเป็ น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาค สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษา
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ของจังหวัดในภาค สถานการณ์ความต้องการกาลังคนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
2558 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 29 แผน) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาภาค (ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) ผลการติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาของภาค และเอกสารอื่นที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมระหว่างสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวั ด และหน่ ว ยงานทางการศึ กษาในพื้นที่รั บผิ ดชอบในการกาหนดทิศทางและ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT
Analysis) จากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับภูมิภาค
o การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่
บุคลากรด้านนโยบายแผน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑ นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (พ.ศ. 2560-2564) แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (โรงเรียนประชารัฐ)
o โครงการโรงเรียนประชารัฐ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดโครงการศึกษาดูงาน "ด้านการพัฒนากาลังคนตามรูปแบบประชา
รัฐ" ณ ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด จังหวัดสระบุรี เพื่อดูการดาเนินงานภายใต้โครงการประชารัฐระหว่าง
ปู น ซิเ มนต์ไ ทย (แก่ง คอย) จ ากัด กับ โรงเรี ยนวัด ถ้าเต่ า จั งหวัด สระบุรี ด าเนิ นการด้ว ยการเป็น school
Partner กาหนดเป้าหมายระยะสั้น โดยมีนาย ภาณุวัฒน์ คาใสย ผู้จัดการชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ส่วนพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด นายสมชาย แสงดวงมาศ ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดถ้าเต่า นายนเรศ สว่างจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี บรรยายแนวทางการดาเนิน
โครงการ
โรงเรียนวัดถ้าเต่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ตามนโยบายของรั ฐ บาลเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น และยกระดับ มาตรฐานการศึ ก ษาของประเทศในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศการเปิดเผยข้อมูลการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาผู้นา
สถานศึกษา บุคลากรครูให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
สร้างแรงจูงใจ และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน โดยในปีการศึกษา 2559 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จากัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนมี คุณภานุวัฒน์ คาใสย เป็นผู้ประสานงาน (School Partner) เป็นผู้
ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนวัดถ้าเต่า เริ่มจากการกาหนดแผน เป้าหมายที่ชัดเจน
โดยกาหนดเป้าหมายระยะสั้น (Quick win) ดาเนินการ Focus Group โดยใช้ What Why How (อะไรที่เราไม่รู้
ตามหาความรู้ อยู่ที่ไหน) เป็นการร่วมมือแบบหาองค์ความรู้ (KM) เครือข่าย (Connection) เป็นแบบโรงเรียน
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คู่ขนาน มีการดาเนิ น การ 10 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 จัดทาข้อมูล พื้นฐานของโรงเรียน ขั้นที่ 2 พัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขั้นที่ 4 จัดกิจกรรมค้นหาเป้าหมาย
(Focus Group) ขั้นที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมขององค์กร ขั้นที่ 6 กาหนดเป้าหมายของชีวิต
ขั้นที่ 7 ขั้นตอนการกาหนดเป้าหมายของการเรียน ขั้นที่ 8 การสร้างเครือข่ายทางการเรียน ขั้นที่ 9 จัดทา
แผนเชื่อมโยงการศึกษาต่อและการสร้างอาชีพในอนาคต ขั้นที่ 10 ผู้เรียนพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุขอย่างยั่งยืน มีผลการดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐในโครงการสาคัญ ดังนี้
1. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 120,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากขยะ จานวน 100,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนระดับปฐมวัย จานวน 80,000 บาท
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
o โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)
การดาเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร เพื่ อต้ องการลดความเหลื่ อมล้ าและเพิ่ ม โอกาสทางการศึก ษาของนัก เรีย น มีแ นว
ดาเนินการบริหารจัดการ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ๒) การบริหารจัดการ
บุคลากร ๓) การบริหารจัดการวิชาการ ๔) การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น ๆ
และ ๕) การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม การดาเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีครู
ครบชั้นและตรงกับวิชาเอก และเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในการเข้าถึงสื่อและ
เทคโนโลยี
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ มีสถานศึกษาตามโครงการ ในปีการศึกษา
2559 ดังนี้
สานักงาน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา นักเรียน
ประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ดีมากอุปถัมภ์
110
พระนครศรีอยุธยา
เขต ๑

วั ด พ ร ะ แ ก้ ว
โสภณประสิทธิ์
วิทยาคาร
วัดดอนพุดซา
วัดโบสถ์อนุกูล
สังฆกิจ

175
150
192

ครู

สถานศึกษา

โรงเรียนเครือข่าย
นักเรียน
ครู

บ้ า น ค ล อ ง
หนึ่ง
16 วัดดอนกลาง

18

3

ระยะทาง
(กม.)
6

18

4

5

14 วัดสามบัณฑิต
15 วั ด ก ร ะ โ จ ม
ทอง
วัดน้าเต้า

26
17

3
2

2.9
4.5

32

2

8

33

สานักงาน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนเครือข่าย
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา นักเรียน ครู สถานศึกษา
นักเรียน
ครู
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่ล้อม
80
10 วัดโพธิ์เผือก
15
1
เขต ๒
(โสภณวิทยา)
ราษฎร์บารุง
127
7 เสริมปัญญา
15
3
(ไวยปั ญญา
อนุเคราะห์)
วัดหน้าโคก
106
6 วัดอมกฤต
11
1
(วิสุทธิศึกษา)
(สุทธิประสิทธิ์)
สระบุรี เขต 1
อนุ บ าลหนอง 371 15 วัดอู่ตะเภา
6
0
แซงศี ลวุ ฒา
วัดหนองกบ
16
1
จารย์
( ไ ท ย ก ล้ า
ประชานุกูล)
อนุบาลดอนพุด 386 17 วัดบ้านรี
12
2
(พิ พั ฒ น์ ด ารา
วั ด หนองพั น
13
2
ราษฎร์บารุง)
เรือ (สานักงาน
สลากกิ นแบ่ ง
สมทบ 167)
ชุ มชนหนอง 103
5 วั ด ส ว่ า ง
18
1
โดน (ประมาณ
อารมณ์
ราษฎร์บารุง)
วัดหนองจิก
30
2
สระบุรี เขต 2
บ้ านมณี โชต 382 19 บ้านปึกสาโรง
19
2
สามัคคี
บ้านหนองกรด
27
3
สามัคคี
บ้านโป่งเก้ง
58
2 วัดวังยาง
7
2
บ้านโป่งตะขบ
12
1

ระยะทาง
(กม.)
1
3
2.5
5
4.5
3.1
8

5
6
3
7

34
ปัญหา อุปสรรค
๑. การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์จาก
ส่วนกลาง สู่ส่วนภูมิภาค และจังหวัด ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. การบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในพื้นที่ยังไม่มีความเชื่ อมโยงที่เป็นระบบเดียวกัน
ส่งผลการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
๓. ความพร้อมด้านงบประมานในการดาเนินงาน ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๔. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษายั งไม่ครอบคลุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. สร้ า งการสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สู่ ก ารปฎิ บั ติ ใ นระดั บ ภาคและจั ง หวั ด ที่ เ ชื่ อ มโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
๒. ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่รับ ผิดชอบ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงที่เป็นระบบเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่การวางแผนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
๓. สร้ า งกลไกเพื่ อ ให้ เ กิ ด การก ากั บ ดู แ ล ให้ ข้ อ เสนอแนะ ติ ด ตามและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๔. บู รณาการ ระดมทรั พยากรระหว่างสานักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๕. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้
การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
๖. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคและจังหวัด เพื่อการสื่อสารและดาเนินการใน
ทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดความซับซ้อนในพื้นที่

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
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