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ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ในฐำนะที่ เป็นส่วน
รำชกำรที่จัดต้ังขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน อย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ นับว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศด้ำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพเพื่อเป็นก ำลังอันส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำระหน้ำที่ที่รับผิดชอบประสบผลส ำเร็จ ทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 จึงได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรร่วมกันระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำในสังกัด กำรจัดท ำแผนได้ยึดถือ
นโยบำยของรัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรวมทั้งควำม
ต้องกำรในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
และสถำนศึกษำควบคู่กันไป  
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บริบท 

 
ส านั กงาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัด ต้ังขึ้นตาม ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ณ วันท่ี 17 สิงหาคม         
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องท่ี เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ 
ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ 
จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ต้ังอยู่ท่ี เขตราชเทวี 

1. อ ำนำจหน้ำที ่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ัง
ก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการ
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน    
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าท่ี 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน   
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ข้อ 7  ให้ส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ฉ) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ช) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  (ซ) ประสานงานท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขต ท่ีมิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
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  (ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
  (ข) สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  (ค) ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ง) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
  (จ) ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  (ช) จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
  (ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  (ข) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  (ค) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ 
  (ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
  (ค) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
  (ง) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
  (จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ       
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
  (ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน 
แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
  (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
  (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี 
งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
 สาระส าคัญดังนี้ 
 ให้เพิ่มหน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการ ส่วนท่ี 7 ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.
สพม.) และมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพย์สิน 
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีก าหนด 
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเส่ียง 
  (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 นอกจากนี้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (เป็นการภายใน) ดังต่อไปนี้ 

  (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 ข้อ 2 ส่วนราชการตามข้อ 1 (1) มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

  (1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

   (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 

   (ข) ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

   (ค) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี และการ
ส่ือสารในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
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   (ง) จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   (จ) ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม รวมท้ังการให้บริการ 
การติดต้ัง บ ารุง ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานและสถานศึกษา 

   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ขอบข่ำยภำรกิจ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จ านวนโรงเรียน 

ท่ี เขตปกครอง จ ำนวน ท่ี เขตปกครอง จ ำนวน 
1  พญาไท 1 13  ราษฎร์บูรณะ 2 
2  บางซื่อ 3 14  จอมทอง 3 
3  ดุสิต 5 15  คลองสาน - 
4  สัมพันธวงศ์ 1 16  ธนบุร ี 4 
5  ปทุมวัน 1 17  ภาษีเจริญ 5 
6  ราชเทวี 3 18  ตล่ิงชัน 5 
7  พระนคร 7 19  ทวีวัฒนา 2 
8  ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 20  บางพลัด 2 
9  บางแค 2 21  บางกอกน้อย 6 
10  บางขุนเทียน 4 22  บางกอกใหญ่ 3 
11  บางบอน 2 23  หนองแขม 1 
12  ทุ่งครุ 2 รวม 67 

2. จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน 

 มัธยมศึกษำตอนต้น 1,526 31,132 30,324 61,456 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 1  503 9,820 9,602 19,422 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 2  512 10,412 10,276 20,688 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 3  511 10,900 10,446 21,346 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย 1,571 25,663 32,425 58,088 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 4  528 8,125 10,132 18,257 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 5  526 8,671 11,064 19,735 
       มัธยมศึกษาปีท่ี 6  517 8,867 11,229 20,096 

รวมทั้งสิ้น 3,097 56,795 62,749 119,544 

http://www.sesao1.go.th/school/dusit.php
http://www.sesao1.go.th/school/samphanthawong.php
http://www.sesao1.go.th/school/pathumwan.php
http://www.sesao1.go.th/school/ratchathewi.php
http://www.sesao1.go.th/school/phranakhon.php
http://www.sesao1.go.th/school/pomprapsattruphai.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangkhae.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangkhunthian.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangbon.php
http://www.sesao1.go.th/school/thungkhru.php
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 3. จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รำยกำร จ ำนวน 

  สำยบริหำร 261 คน 
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 66 คน 
   - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 196 คน 
  ครูผู้สอน 6,072 คน 
   - ครูตามกรอบอัตราก าลังท่ีปฏิบัติงานจริง 4,750 คน 
   - ครูมาช่วยราชการ 21 คน 
   - ครูอัตราจ้าง 1,301 คน 
  พนักงำนรำชกำร 80 คน 
  นักกำรภำรโรง 560 คน 

รวม 6,974 คน 
 

 4. จ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

กลุ่ม/หน่วย 
จ ำนวน 

กรอบ จ.18 
อ านวยการ 8 6 คน 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10 3 คน 
บริหารงานบุคคล 16 10 คน 
นโยบายและแผน 9 4 คน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 6 คน 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 17 18 คน 
    - มาตรา 38ค (1) 15 18 คน 
    - มาตรา 38ค (2) 2 - คน 

ตรวจสอบภายใน 3 1 คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา - - คน 

       รวม 76 48 คน 
       - มาตรา 38ค (1) 15 18 คน 
       - มาตรา 38ค (2) 61 30 คน 

          หมายเหตุ ทุกกลุ่ม/หน่วย เป็นบุคลากรตามมาตรา 38ค(2) เฉพาะกลุ่มนิเทศฯ มี 38 ค(1) 
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กรอบ แนวคิดการจดัท าแผนปฏบิัติการ 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ได้วิเครำะห์บริบทกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559) นโยบำย
รัฐบำล แผนพัฒนำกำรศึกษำ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 พ .ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นกรอบก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปล่ียนแปลง” 
  1.2 พันธกิจ 
   1) สร้ำงสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภำพ  ทุกคนมีควำมมั่นคงใน
ชีวิตได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมท่ีมีคุณภำพอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม  มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและ
กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำคทุกภำคส่วนได้  รับกำรเสริมพลังให้สำมำรถมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรพัฒนำ ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
   2) พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มี คุณธรรม เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีทักษะและกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สถำบันทำงสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งสำมำรถ
ปรับตัวรู้เท่ำทันกับกำรเปล่ียนแปลง 
   3) พัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้เข้มแข็งและมีคุณภำพบนฐำนควำมรู้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และภูมิปัญญำ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
และกำรบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้ำงควำมเช่ือมโยงกับประเทศในภู มิ ภำคเพื่อควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
   4) สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ังสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
  1.3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
   1.3.1 วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อเสริมสร้ำงสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
    2) เพื่อพัฒนำคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่ำงเป็นองค์ รวมท้ังทำงกำย ใจ
สติปัญญำ อำรมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถำบันทำงสังคมมีบทบำทหลักในกำรพัฒนำคนให้มี
คุณภำพ 



10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุม่นโยบายและแผน                                                             ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

    3) เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ  คุณภำพ และ
ยั่งยืนมีควำมเช่ือมโยงกับเครือข่ำยกำรผลิตสินค้ำและบริกำรบนฐำนปัญญำ นวัตกรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในภูมิภำคอำเซียน มีควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลังงำน กำรผลิตและกำรบริ โภคเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม น ำไปสู่กำรเป็นสังคมคำร์บอนต่ ำ 
    4) เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้ เพียงพอ
ต่อกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐำนท่ีมั่นคงของกำรพัฒนำประเทศ 
   1.3.2 เป้ำหมำยหลัก 
    1) ควำมอยู่เย็นเป็นสุขและควำมสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้นควำม
เหล่ือมล้ ำในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนลดลง และดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปช่ันไม่
ต่ ำกว่ำ 50 คะแนน 
    2) คนไทยมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะดีขึ้น  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตรำท่ี เหมำะสมตำมศักยภำพของประเทศให้
ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มผลิตภำพรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40.0 
    4) คุณภำพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน เพิ่มประสิทธิ ภำพกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศ 

2. นโยบายรัฐบาล 

  ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ  ของ
นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม 2554 ในส่วน    
ท่ีเกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ 

  1. เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรปฏิรูประบบควำมรู้ของสังคมไทย อัน
ประกอบด้วย กำรยกระดับองค์ควำมรู้ให้ได้มำตรฐำนสำกล จัดให้มีโครงกำรต ำรำแห่งชำติท่ีบรรจุ
ควำมรู้ท่ีก้ำวหน้ำและได้มำตรฐำน ท้ังควำมรู้ท่ีเป็นสำกลและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรอ่ำน 
พร้อมท้ังส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและภำษำถิ่น จัดให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
ปฏิรูปหลักสูตรกำรศึกษำทุกระดับให้รองรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมำตรฐำนสำกล
บนควำมเป็นท้องถิ่นและควำมเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของกำรศึกษำทุกระดับช้ัน โดยวัดผลจำกกำร
ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนในระดับชำติและนำนำชำติ ขจัดควำมไม่รู้หนังสือให้ส้ินไปจำกสังคมไทย 
จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถำบันอำชีวศึกษำคุณภำพสูงในทุกพื้นท่ี พัฒนำ
มหำวิทยำลัยเข้ำสู่ระดับโลก พัฒนำระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ คู่คุณธรรม มุ่งกำรสร้ำง
จริยธรรมในระดับปัจเจก รวมท้ังสร้ำงควำมตระหนักในสิทธิและหน้ำท่ี ควำมเสมอภำค และ
ด ำเนินกำรให้กำรศึกษำเป็นพื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตยท่ีแท้จริง ปรับปรุงโครงสร้ำงระบบบริหำร
กำรศึกษำโดยกำรกระจำยอ ำนำจสู่พื้นท่ีให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจำกพื้นท่ีท่ีมีควำมพร้อม 

  2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย โดย
ค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชำกรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยำกไร้ 
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ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้บกพร่องทำงกำยและกำรเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมกำรให้ควำมรู้
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มำรดำถึงแรกเกิด ให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีประสิทธิภำพท้ังแม่และเด็ก สนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำตำมวัยและพัฒนำกำรอย่ำงมีคุณภำพ ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดย
จัดให้มีระบบสะสมผลกำรศึกษำและกำรเทียบโอนเพื่อขยำยโอกำสให้กว้ำงขวำงและลดปัญหำคนออก
จำกระบบกำรศึกษำ 

  นอกจำกนี้ จะด ำเนินกำรลดข้อจ ำกัดของกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
และอำชีวศึกษำช้ันสูง โดยจัดให้มี “โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรศึกษำท่ีผูกพันกับรำยได้ในอนำคต” โดยให้
ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรำยได้เพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวได้พักช ำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
โดยปรับเปล่ียนกำรช ำระหนี้เป็นระบบท่ีผูกพันกับรำยได้ในอนำคต ปรับปรุงระบบกำรคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำต่อทุกระดับให้เอื้อต่อกำรกระจำยโอกำส โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลำงเพื่อ
เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม ด ำเนิน “โครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน” เพื่อ
เปิดโอกำสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่ำงประเทศ จัดกำรศึกษำชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้
และกำรศึกษำตลอดชีวิต 

  3. ปฏิรูปครู ยกฐำนะให้เป็นวิชำชีพช้ันสูงอย่ำงแท้จริง โดยปฏิรูประบบกำรผลิต
ครูให้มีคุณภำพทัดเทียมกับนำนำชำติ สร้ำงแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้ำสู่วิชำชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทนครู พัฒนำระบบควำมก้ำวหน้ำของครูโดยใช้กำรประเมินเชิง
ประจักษ์ท่ีอิงขีดควำมสำมำรถและวัดสัมฤทธิผลของกำรจัดกำรศึกษำเป็นหลัก จัดระบบกำรศึกษำ
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนำคุณภำพครูอย่ำงต่อเนื่อง แก้ปัญหำหนี้สินครูโดยกำรพักช ำระหนี้และกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ตำมนโยบำย แก้ปัญหำหนี้ครัวเรือนของรัฐบำล พัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร
กระจำยครู ขจัดปัญหำกำรขำดแคลนครูในสำระวิชำหลัก เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำ  

  4. จัดกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำนท้ัง
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยกระบวนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียนอย่ำงเหมำะสม และ
สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท ำได้ทันทีโดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงแหล่งงำนกับสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมอำชีวศึกษำเพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ 
และประชำชนสำมำรถเรียนรู้หำประสบกำรณ์ก่อนไปประกอบอำชีพ โดยให้สถำบันอำชีวศึกษำ
ด ำเนินกำรร่วมกับผู้เช่ียวชำญในแต่ละอำชีพ รวมท้ังจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้ำงประจ ำชุมชนเพื่อฝึกฝน
ช่ำงฝีมือและกำรสร้ำงทักษะในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

  ท้ังนี้ จะด ำเนินกำรร่วมกับภำคเอกชนอย่ำงจริงจัง เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำในสำย
อำชีวศึกษำให้เป็นที่ยอมรับและสำมำรถมีรำยได้สูงตำมควำมสำมำรถ 

  5. เร่งพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ 
โดยใช้เป็นเครื่องมือในกำรเร่งยกระดับคุณภำพและกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จัดให้มีระบบ
กำรเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติเพื่อเป็นกลไกในกำรเปล่ียนกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ให้เป็นแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงและเอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบ “ไซเบอร์โฮม” ท่ีสำมำรถส่งควำมรู้มำยังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อกำรศึกษำ ขยำยระบบโทรทัศน์
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เพื่อกำรศึกษำให้กว้ำงขวำง ปรับปรุงห้องเรียนน ำร่องให้ได้มำตรฐำนห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ัง
เร่งด ำเนินกำรให้ “กองทุนเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ” สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจได้ 

  6. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงทุนปัญญำของชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัย
ให้มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก ำลังเพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรวิจัย
แห่งชำติเพื่อสร้ำงทุนทำงปัญญำและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสำมำรถพึ่งตนเองได้ทำงเทคโนโลยี
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงรำกฐำนใหม่ของเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม จัดต้ังศูนย์ควำมเป็นเลิศเพื่อกำรวิจัย
ส ำหรับสำขำวิชำท่ีจ ำเป็น พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิจัยของชำติโดยเน้นควำมสัมพันธ์อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพระหว่ำงองค์กรบริหำรงำนวิจัยกับสถำบันอุดมศึกษำ 

  7. เพิ่มขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์เพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคม
อำเซียน โดยร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ให้มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร เร่งรัด
กำรจัดท ำมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพรับรองสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนอำชีพ และกำรจัดท ำ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้ครบทุกอุตสำหกรรม 

3. แผนพัฒนาการศึกษา ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
  3.1 วิสัยทัศน์ 
   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นคนดี มีควำมสุข มีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่ำทันในเวทีโลก 
  3.2 พันธกิจ 
   1) ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล 
   2) เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม 
   3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
  3.2 วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำไทยสู่สำกล 
   2) เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรแข่งขันของประเทศ 
   3) เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงยั่งยืน 
   4) เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   5) เพื่ อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำม        
หลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
  3.3 เป้ำหมำยหลัก 
   1) ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำนและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนท่ีสูงขึ้น 
   2) สถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
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   3) คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกำสได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรม 
   4) ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ ได้รับกำรเผยแพร่ น ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อกำรพัฒนำสังคมประเทศหรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
   5) ผู้เรียนและก ำลังแรงงำนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเช่ือมโยงสู่สังคมและ
ประชำคมอำเซียน 
  3.4 ตัวชี้วัด 
   1) ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนจำกกำรทดสอบระดับชำติเพิ่มขึ้น 
   2) ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทท่ีเข้ำรับกำรประเมินในแต่ละปี 
และได้รับกำรรับรองคุณภำพจำก สมศ. 
   3) จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉล่ียของคนไทย 
   4) ร้อยละของก ำลังแรงงำนมีกำรศึกษำระดับ ม.ต้นขึ้นไป 
   5) จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพร่ ในวำรสำร หรือน ำไปใช้
อ้ำงอิงในระดับชำติหรือนำนำชำติหรือน ำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
   6) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำท่ีเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ และมีงำนท ำภำยใน 1 ปี รวมท้ังประกอบอำชีพ
อิสระเพิ่มขึ้น 
   7) สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
ศึกษำ 
   8) สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำของรัฐต่อเอกชน 

4. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.1 วิสัยทัศน์ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นองค์กรขับเคล่ือนคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศไทยให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2563  
  4.2 พันธกิจ  
   พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรพัฒนำสู่คุณภำพระดับสำกล 
  4.3 กลยุทธ์ 
   1) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและ
ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
   2) ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
   4) พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ 
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   5) พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   6) พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้
และพื้นท่ียำกล ำบำก 
  4.4  แผนงำน 
   1) แผนงำนแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   2) แผนงำนสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำเพื่อกำรศึกษำ 
   3) แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   4) แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำกำรศึกษำ 
  4.5  ผลผลิต 
   1) ผลผลิตท่ี 1 : ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 
   2) ผลผลิตท่ี 2 : ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
   3) ผลผลิตท่ี 3 : ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   4) ผลผลิตท่ี 4 : เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรพัฒนำ
สมรรถภำพ 
   5) ผลผลิตท่ี 5 : เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   6) ผลผลิตท่ี 6 : เด็กผู้มีควำมสำมำรพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
  4.6 โครงกำร 
   1) โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   2) โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำ 
   3) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่แรกเกิดจนจบ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   4) โครงกำรคืนครูให้นักเรียน 
   5) โครงกำรพัฒนำครูท้ังระบบเต็มตำมศักยภำพ 
   6) โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   7) โครงกำรมัธยมศึกษำเชิงปฏิบัติกำร 
   8) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมโลก  
  4.7 ค่ำนิยมขององค์กร 
   เป็นองค์กรท่ีมีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออำทร มีอำภรณ์ คือ ควำมขยัน ใจยึดมั่น
หลักยุติธรรม  
   OBEC Core Values   
   O = Organic  B = Benevolence   
   E = Eagerness  C = Compliance 
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5. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.1 วิสัยทัศน์ 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เป็นองค์กรหลักขับเคล่ือนกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยสู่มำตรฐำนสำกล พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย 
  5.2 พันธกิจ 
   พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน 
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมเป็นไทย และห่ำงไกลยำเสพติด มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และพัฒนำสู่คุณภำพระดับสำกลด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมและกระจำยอ ำนำจตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 
  5.3 ค่ำนิยมองค์กำร 
   องค์กรท่ีมีชีวิต  พร้อมจิตเอื้ออำทร  มีอำภรณ์คือควำมขยัน  ใจยึดมั่นหลัก
ยุติธรรม 
  5.4 เป้ำประสงค์ 
   1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศ 
   2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ต้ังแต่
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ท่ัวถึง และเสมอภำค 
   3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เต็มตำมศักยภำพ  
   4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล และเป็นกลไกขับเคล่ือนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
   5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส่วนกลำง ลดบทบำทและ
กระจำยอ ำนำจสู่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนภำยใน
ส ำนักต่ำงๆ 
   6. เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพ ครูและบุคลำกรมีควำมปลอดภัยและมั่นคง 
  5.5 ผลผลิต 
   1)  ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ  
   2)  ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  
   3)  ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย  
   4)  เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรพัฒนำสมรรถภำพ  
   5)  เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   6)  เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
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  5.6 กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร
และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และวิถีชีวิตตำม  
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม    
   กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ ให้สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำร
กระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำม
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
   กลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
  5.7 จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
   ส่วนท่ี 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  
   1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
    1.1.1 เสริมสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy)  ด้ำนค ำนวณ
Numeracy) และ ด้ำนกำรใช้เหตุผล (Reasoning Ability)  สู่กำรยกระดับผลกำรประเมินระดับชำติ 
(National Test) 
       1.1.2 เร่งรัดกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
หลัก(กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 
    1.1.3 เร่งรัดควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ส่ือสำร    1.1.4 เร่งรัดสถำนศึกษำให้มีควำมทัดเทียมสู่ประชำคมอำเซียนและ
มำตรฐำนสำกล 
    1.1.5 ปรับหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
   1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสำมัคคี ปรองดอง สมำนฉันท์ รักชำติ 
ศำสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในควำมเป็นไทย ห่ำงไกล ยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมท่ี
เหมำะสม 
    1.2.1 เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน กำรน ำค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร
สู่กำรพัฒนำผู้เรียนในรูปแบบต่ำง ๆ 
   1.3 นักเรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
    1.3.1 พัฒนำและส่งเสริมเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษให้สำมำรถพัฒนำ
ได้เต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
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   ส่วนท่ี 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และควำม
ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง 
    2.1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้และ
สมรรถนะสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
    2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร
พัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) 
   2.2 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ
เร่งด่วน 
    2.2.1 พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำได้รับ
กำรพัฒนำ 
       2.2.2 พัฒนำกำรบริหำรวิชำกำรในศตวรรษ ท่ี 21  (ส ำหรับโรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง) 
   2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเป็นมืออำชีพมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม 
    2.3.1 พัฒนำระบบแรงจูงใจให้ได้มำตรฐำน และ มีควำมสอดคล้องกับ
ผลกำรปฏิบัติงำน 
    2.3.2 พัฒนำให้เกิดควำมศรัทธำในวิชำชีพ และควำมภูมิใจในกำรมุ่งมั่น
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนแบบมืออำชีพ 
   2.4 องค์กรและคณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียมและกำรจัดสรรครู 
ตระหนักและด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุ มี
ควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
    2.4.1 องค์กรและคณะบุคคลได้รับกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก 
จิตส ำนึก ควำมรับผิดชอบและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    2.4.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีเกี่ยวข้องให้มีควำมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยมีระยะเวลำกำรด ำเนินกำรท่ีชัดเจน 
   ส่วนท่ี 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   3.1 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ  กำรมีส่วนร่วมและกำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน          
(Participation and Accountability) 
    3.1.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำย
อ ำนำจ กำรมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบในทุกระดับและเน้นกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องอย่ำงเข้มแข็งและเป็นกัลยำณมิตร 
   3.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน 
    3.2.1 ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
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    3.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยใน
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
    3.2.3 ส่งเสริมให้มีกำรแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม ประเมินผล
โดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง   เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรรับรองคุณภำพ          
ภำยนอกจำก สมศ. 
    3.2.4 ส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ี
นักเรียนท่ีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น/อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง/มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง 
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ทิศทางการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ได้วิเครำะห์บริบทกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำย
รัฐบำล แผนพัฒนำกำรศึกษำ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ศึกษำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบั ติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อเป็นกรอบก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

2. พันธกิจ 
2.1 บริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ 
2.2 เสริมสร้ำงควำมเสมอภำค สิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
2.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
2.4 ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภำพชีวิตบน

พื้นฐำนควำมเป็นไทย 
2.5 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 

3. เป้าประสงค ์
  3.1 ผู้บริหำรเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลง 
  3.2 บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบตำมหลักธรรมำภิบำล 
  3.3 น ำนวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
  3.4 น ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
  3.5 องค์คณะบุคคลมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุน    
กำรจัดกำรศึกษำ 
  3.6 ประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมสิทธิอย่ำงเท่ำเทียม 
และเสมอภำค 
  3.7 นักเรียนจบกำรศึกษำภำยในเวลำท่ีหลักสูตรก ำหนด 
  3.8 ลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนในทุกระดับช้ัน 
  3.9 อัตรำกำรเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
  3.10 ผู้เรียนกลุ่มเส่ียงได้รับกำรดูแลจำกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  3.11 สถำนศึกษำทุกแห่งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำน/ระบบประกัน
คุณภำพภำยใน 
  3.12 สถำนศึกษำได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนของ สมศ. 
  3.13 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สูงเป็นอันดับหนึ่งของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  3.14 สถำนศึกษำมีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World-Class 
Standard School) 
  3.15 ผู้เรียนท่ีมีควำมเป็นเลิศได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ 
  3.16 ผู้เรียนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
  3.17 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
  3.18 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ 
  3.19 ผู้เรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและรู้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงภำวกำรณ์ของโลก 
  3.20 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มืออำชีพ 
  3.21 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สู่ควำมเป็นประชำคมโลก 

4. กลยุทธ์ 
  4.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นระบบด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย  
  4.2 สร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด้วยวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย 
  4.3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 
  4.4 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
  4.5 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบให้ปฏิบัติงำนได้เต็ม
ตำมศักยภำพ 
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5. จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ส่วนท่ี 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญและควำมสำมำรถทำง

วิชำกำร เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน    
(Student’ Competencies) 

 

 1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ         
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
กลุ่มสำระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในวิชำหลัก นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 จำกกำรทดสอบระดับชำติ 
(O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
 

 1.1.2 นักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติ      
(O-NET) กลุ่มสำระหลักสูงกว่ำหรือเท่ำกับ
ขีดจ ำกัดล่ำง 

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียน มีผลกำรสอบสูง
กว่ำหรือเท่ำกับขีดจ ำกัดล่ำงของประเทศ ทุกกลุ่มสำระ 
ร้อยละ 60 

 1.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

 1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีสมรรถนะ
ในกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มี
สมรรถนะในกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ 

 1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำร
สื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้  เหมำะสมตำม  
ช่วงวัย 

ระดับควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
นโยบำยในกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 2  
(พ.ศ. 2552-2561) ระดับดี 

1.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย และ
วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 

 1.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 8 ประกำรตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประกำรตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำเต็มศักยภำพ (Students with 
Special Needs) 

 

 1.3.1 เด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปได้รับ   
        กำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วย    
        รูปแบบที่หลำกหลำย 

ร้อยละ 90 ของเด็กพิกำร ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 
สมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 1.3.2 เด็กด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ี    
       มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ 
       หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.3.3 นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำร

ส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐำนทำง
วิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ 
ดนตรีและศิลปะ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับ
กำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ภำษำ กีฬำ ดนตรีและศิลปะ 

 1.3.4 นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัว สถำนประกอบกำร องค์กร
เอกชน และสถำนศึกษำทำงเลือก ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัด
กำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร องค์กร
เอกชน และสถำนศึกษำทำงเลือก ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
มีคุณภำพ 

ส่วนท่ี 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถ

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเน่ือง (Continuous 
Professional Development) 

 

 2.1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน และพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน และประชำคมโลก 

- ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำ มีคุณภำพด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
- ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร
พัฒนำ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     

 2.1.2 ครู มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน  
ที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

- ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด  
- ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำกำรวัดและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 2.1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษ และภำษำของประเทศ
สมำชิกอำเซียนในกำรสื่อสำร อย่ำงน้อย 
1 ภำษำ 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของประเทศอำเซียนเพ่ือเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

 2.1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

- ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับกำรจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพำ 
- ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู ้

2.2 กำรพัฒนำระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจ และ
แสดงศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพ (Incentives and Rewarding 
System) 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญ

ก ำลังใจในกำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้
พัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 2.2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญ
ก ำลังใจ ได้รับกำรจูงใจในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนเต็มศักยภำพ 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มุง่มั่น 
ต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนเต็มศักยภำพ 

 2.2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลงำน
กำรสอนที่แสดงศักยภำพกำรสอนอย่ำง
มืออำชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับกำร
เชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม 

ร้อยละ 100 ของครูมีผลงำนกำรสอนที่แสดงศักยภำพ
กำรสอนอย่ำงมืออำชีพทีไ่ด้รับกำรเชิดชูเกียรติอย่ำง
เหมำะสม 

2.3 กำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณตำม
มำตรฐำนวิชำชีพเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม 
(Professional Ethics) 

 

 2.3.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 

 2.3.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิต
วิญญำณ และอุดมกำรณ์ ท่ีมุ่งพัฒนำ
กำรศึกษำของชำติ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
แก่สังคม 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
วิญญำณ และอุดมกำรณ์ ที่มุ่งพัฒนำกำรศึกษำของชำติ 
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม 

 2.3.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะใน
กำรเข้ำถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ที่
เก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) สำมำรถ
ส่งเสริมกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ส่วนท่ี 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

บริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม และมีควำม
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน (Participation 
and Accountability) 

 

 3.1.1 สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอก และที่ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ของนักเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ 
ได้รับกำรแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตำม เพ่ือยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

- ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพภำยนอก มีแผนพัฒนำกำรศึกษำเป็นรำยโรงที่
ร่วมจัดท ำกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 
- สถำนศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ มีแผนพัฒนำกำรศึกษำเป็น
รำยโรงทีร่่วมจัดท ำกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 3.1.2 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งกำรมีส่วน
ร่วม ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริกำรและสงัคม 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตำมกฎกระทรวงฯ 

 3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บริหำร
จัดกำร นิเทศ ติดตำม ประเมินผล อย่ำง
เข้มแข็ง โดยมุ่งกำรมีส่วนร่วม และควำม
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริกำรและสงัคม 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรติดตำม
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำอย่ำงมคีุณภำพ 

 3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ ด ำเนินกำร  และติดตำม
ประเมินกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องอย่ำงเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์
สูงสุดคือคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือ
นักเรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

ทุกองค์คณะบคุคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนหน่วยงำน
ตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงเข้มแข็ง 

3.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัด
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมระดับมำตรฐำน 
(Management with Quality and 
Standards) 

 

 3.2.1 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมระดับมำตรฐำนที่สูงข้ึน เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำใน
ภูมิภำคอำเซียน 

ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย (Education 
Hub) จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่สูงข้ึน 
เทียบเคียงกับประเทศผู้น ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำใน
ภูมิภำคอำเซียน 

 3.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ
ตำมระดับมำตรฐำนที่สูงข้ึน  เทียบเคียง
กับประเทศผู้น ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำใน
ภูมิภำคอำเซียน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

6. ค่านิยม 
  ยึดหลักธรรมำภิบำล  สร้ำงงำนสร้ำงสัมพันธ์ 
  มุ่งมั่นบริกำร   สืบสำนเศรษฐกิจพอเพียง 

7. วัฒนธรรมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์   เป็นกัลยำณมิตรกับเพื่อร่วมงำน 
  ร่วมคิดร่วมบริหำร  บริกำรด้วยจิตสำธำรณะ 

8. เอกลักษณ์องค์กร 
  รักควำมเป็นไทย  ก้ำวไกลสู่สำกล 
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9. โครงการ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นระบบด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย  
โครงการ งบประมาณ 

กำรประชุมเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 189,100 
กำรประชุมควบคุมภำยใน 20,000 
ประชุมสัมมนำเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของโรงเรยีน 63,000 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภำยในอำคำรส ำนักงำน 50,000 
ประชุมสัมมนำกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 22,300 
จัดท ำวำรสำร SESAO1focus 60,000 
ประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 59,100 
อบรมกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 29,700 
ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ 40,000 
ประชุมสัมมนำบุคลำกร สพม.1 ด้ำนกำรเงินและพัสดุ 145,000 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพ.ศ. 2559 – 2562 110,000 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนด้วยวิธีกำร
ท่ีหลำกหลำย 

โครงการ งบประมาณ 
ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย 34,600 

 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 
โครงการ งบประมาณ 

พัฒนำควำมเข้มแข็งโรงเรียนมำตรฐำนสำกล     150,000  
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ     478,475  
ศูนย์พัฒนำวิชำกำร     284,100  

 กลยุทธ์ที่ 4 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

โครงการ งบประมาณ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 300,000 
รินน้ ำใจช่วยผู้ประสบภัยจำกแผ่นดินไหวและภัยหนำว 80,400 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 354,000 
สภำนักเรียนไทยหัวใจสมำนฉันท์ยึดมั่นธรรมำภิบำล 80,000 
ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 28,600 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบให้ปฏิบัติงำนได้
เต็มตำมศักยภำพ 

โครงการ งบประมาณ 
มอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 23,625 
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มุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร 50,000 
ประชุมสัมมนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัด 158,000 
อบรมพัฒนำครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 90,000 
ประชุมช้ีแจงสิทธิประโยชน์ กบข. 50,000 
อบรมสัมมนำเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ 50,000 
 



รวมท้ังส้ิน
 งบประมาณ

ต่อหน่วย
 รวม

รายการ
5,000,000    

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 36,000        
1.1 สพม.1 3,000           12  เดือน 36,000        

2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 208,500      
2.1 กพท. 25,000          6    คร้ัง 150,000       
2.2 กตปน. 9,750           6    คร้ัง 58,500        

3 ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 60,000        
3.1 สพม.1 5,000           12  เดือน 60,000        

4 วัสดุส านักงาน 144,000      
4.1 สพม.1 12,000          12  เดือน 144,000       

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 360,000      
5.1 สพม.1 30,000          12  เดือน 360,000       

6 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 31,500        
6.1 สพม.1 10,500          3    คร้ัง 31,500        

7 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 60,000        
7.1 สพม.1 5,000           12  เดือน 60,000        

8 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 60,000        
8.1 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000          3    คัน 60,000        

9 ค่าสาธารณูปโภค 980,000      
9.1 ค่าน้ าประปา 5,000           8    เดือน 40,000        
9.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 10,000          8    เดือน 80,000        
9.3 ค่าไฟฟ้า 130,000        6    เดือน 780,000       
9.4 ค่าโทรศัพท์ 10,000          8    เดือน 80,000        

10 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,980,000    
10.1 อัตรา 15,000 บาท จ านวน 11 คน 15,000          12  เดือน 1,980,000    

11 ค่าตอบแทน พขร./แม่บ้าน 648,000      
11.1 พขร. อัตรา 9,000 บาท จ านวน 2 คน 9,000           12  เดือน 216,000       
11.2 แม่บ้าน บางแวก จ านวน 2 คน 9,000           12  เดือน 216,000       
11.3 แม่บ้าน พญาไท จ านวน 2 คน 9,000           12  เดือน 216,000       

12 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 432,000      
12.1 รปภ. บางแวก จ านวน 2 คน 9,000           12  เดือน 216,000       
12.2 รปภ. พญาไท จ านวน 2 คน 9,000           12  เดือน 216,000       

งบประมาณท่ีจัดต้ัง
ท่ี รายการ

รายละเอียดงานประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 จ านวน
หน่วย



กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามกลยุทธ์

สพม.1 สพฐ. สถานศึกษา

1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 657,700         -               -               
2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

-               -               -               

3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ -               -               -               
4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย
29,700           -               -               

5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้ปฏิบัติงาน
ได้เต็มตามศักยภาพ

143,100         -               -               

6 งานประจ า 5,000,000      -               -               
5,830,500     -              -              

5,830,500     
รวม

ท่ี กลยุทธ์ สพม.1
แหล่งงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน



กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์

สพม.1 สพฐ. สถานศึกษา
1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 657,700           -                  -                  

1.1 ผู้บริหารเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง -                   -                   -                   
1.2 บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล -                   -                   -                   
1.3 น านวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

623,100             -                   -                   

1.4 น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 34,600              -                   -                   
1.5 องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา

-                   -                   -                   

2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -                  -                  -                  

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
2.1 ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

-                   -                   -                   

2.2 นักเรียนจบการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด -                   -                   -                   
2.3 ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในทุกระดับช้ัน -                   -                   -                   
2.4 อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพ่ิมข้ึนในทุกระดับ -                   -                   -                   
2.5 ผู้เรียนกลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -                   -                   -                   

3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ -                  -                  -                  
3.1 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกัน

คุณภาพภายใน

-                   -                   -                   

3.2 สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. -                   -                   -                   

ท่ี
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
แหล่งงบประมาณ



กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์

สพม.1 สพฐ. สถานศึกษา
ท่ี

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

แหล่งงบประมาณ

3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงเป็นอันดับหน่ึง
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

-                   -                   -                   

3.4 สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)

-                   -                   -                   

3.5 ผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ -                   -                   -                   



กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์

สพม.1 สพฐ. สถานศึกษา
ท่ี

กลยุทธ์
เป้าประสงค์

แหล่งงบประมาณ

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 29,700             -                  -                  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย

4.1 ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต -                   -                   -                   
4.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 29,700              -                   -                   
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ
-                   -                   -                   

4.4 ผู้เรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
ภาวการณ์ของโลก

-                   -                   -                   

5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้ปฏิบัติงาน 143,100           -                  -                  
ได้เต็มตามศักยภาพ

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

143,100             -                   -                   

5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
สู่ความเป็นประชาคมโลก

-                   -                   -                   

6 งานประจ า 5,000,000         -                  -                  
6.1 บริหารส านักงาน 5,000,000          -                   -                   

5,830,500         -                  -                  
5,830,500         

รวมแหล่งงบประเมาณ
รวมท้ังส้ิน
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กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 


