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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพส  ่ความเป็นเลิศ ความเสมอภาค สิทธิและเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา 
บุคลกรในส ังกัดให้มีความร  ้ความเข้าใจ มุ่งม่ันส  ่ความเป็นมืออาชีพ 

การจ ัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอข้อม ลที่บ่งบอกถึง 
ผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินงานในรอบ         
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้เป  นข้อม ลนำไปส  ่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ 
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 

รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 2561 ฉบับน ี้ สำเร จลงได้ด้วยได้รับความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนท ั้งในส านักงานฯและบุคคลท ี่เกี่ยวข้อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและผ  ้สนใจเพ่ือใช้ 
พัฒนาการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันท ี่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาและที ่ตั ้งของส ำนักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษามัธยมศึกษาเพื ่อบริหารและ                
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ประกอบด้วยท้องท ี่ เขตพญาไท บางซื่อ ด ุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตร พ่าย 
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ ่งครุ ราษฎร์บ รณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน                 
ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ต ั้งอย ่ท ี่ เขตราชเทวี 

มีอำนาจหน้าท ี่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553  วันท ี่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าท ี่             
ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าท ี่ ดังต่อไปนี้ 

1. จ ัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล ้องก ับ  
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ 
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต ั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน 
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ต ิดตามการใช ้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานด ังกล ่าว 

3. ประสาน ส ่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักส  ตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ด แล ต ิดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข ั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อม ลสารสนเทศด ้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ  

จ ัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จ ัดระบบประกันค ุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น รวมท ั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท ี่จ ัด
การศึกษาร ปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท ี่ 
การศึกษา  

10. ประสาน ส ่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด ้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบ ัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต ่าง ๆ ท ั้งภาครัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผ ้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก ี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ  

หน ่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบ ัต ิงานอืน่ท ี่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนราชการภายใน 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ก ารแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการ              
ส านักงานเขต ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส ่งเสริมการจ ัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ต ิดตาม และประเมินผลการจ ัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและส ินทรัพย ์

ขอบข่ายภารกิจ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาในส ังกัด โดยมีรายละเอียดด ังน ี้ 
1. จำนวนโรงเรียน 

ที ่ เขตปกครอง จำนวน ที ่ เขตปกครอง จำนวน 

1 พญาไท 1 13 ราษฎร์บ รณะ 2 

2 บางซื่อ 3 14 จอมทอง 3 

3 ด ุสิต 5 15 คลองสาน - 
4 สัมพันธวงศ ์ 1 16 ธนบุรี 4 

5 ปทุมวัน 1 17 ภาษีเจริญ 5 

6 ราชเทว ี 3 18 ตล ิ่งชัน 5 

7 พระนคร 7 19 ทวีวัฒนา 2 

8 ป้อมปราบศ ัตร พ่าย 3 20 บางพลัด 2 

9 บางแค 2 21 บางกอกน้อย 6 

10 บางขุนเทียน 4 22 บางกอกใหญ่ 3 

11 บางบอน 4 23 หนองแขม 1 

12 ท ุ่งครุ 2  รวม 67 
 

2. ขนาดโรงเรียน 

ขนำด เกณฑ  น ักเรียน จำนวน ร  อยละ 

เล ก น้อยกว่า 500 คน 5 7.4 

กลาง 500-1,499 คน 23 34.3 

ใหญ ่ 1,500-2,499 คน 20 30 

ใหญ่พิเศษ ต ั้งแต ่ 2,500 คนข้ึนไป 19 28.3 

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. จำนวนห้องเรียนและนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ระด ับชั้น ห องเรียน นักเรียนชำย น ักเรียนหญิง รวมน ักเรียน 

ม ัธยมศ  กษำตอนต น 1,526 31,132 30,324 61,456 

มัธยมศึกษาป ีท ี่ 1 503 9,820 9,602 19,422 

มัธยมศึกษาป ีท ี่ 2 512 10,412 10,276 20,688 

มัธยมศกษาป ีท ี่ 3 511 10,900 10,446 21,346 

ม ัธยมศ  กษำตอนปลำย 1,571 25,663 32,425 58,088 

มัธยมศึกษาป ีท ี่ 4 528 8,125 10,132 18,257 

มัธยมศึกษาป ีท ี่ 5 526 8,671 11,064 19,735 

มัธยมศึกษาป ีท ี่ 6 517 8,867 11,229 20,096 

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

4. จำนวนห้องเรียนและนักเรียนปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน ห องเรียน 
น ักเรียน 

ชำย หญิง รวม 

1. เตรียมอุดมศึกษา 105 1,662 2,711 4,373 

2. สวนกุหลาบวิทยาลัย 78 3,566 0 3,566 

3. โยธินบ รณะ 89 1,811 1,736 3,547 

4. ศึกษานาร ี 72 0 3,416 3,416 

5. รัตนโกส ินทร์สมโภช บางขุนเทียน 72 1,381 1,969 3,350 

6. สตรีวิทยา 78 0 3,217 3,217 

7. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 70 1,161 2,050 3,211 

8. มัธยมวัดส ิงห์ 73 1,417 1,762 3,179 

9. เทพศิรินทร์ 66 3,158 0 3,158 

10. สามเสนวิทยาลัย 79 1,395 1,628 3,023 

11. นวมินทราช ิน  ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 71 1,142 1,864 3,006 

12. บางปะกอกว ิทยาคม 63 1,232 1,761 2,993 

13. ศึกษานารีว ิทยา 67 1,159 1,699 2,858 

14. มัธยมวัดหนองแขม 66 1,175 1,675 2,850 

15. วัดนวลนรดิศ 64 1,700 1,091 2,791 

16. ชิโนรสวิทยาลัย 65 1,358 1,385 2,743 

17. วัดราชโอรส 61 1,441 1,276 2,717 

18. ทวีธาภิเศก 64 2,667 0 2,667 

19. โพธ ิสารพิทยากร 60 1,173 1,301 2,474 

20. จ ันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 58 1,052 1,358 2,410 

21. สตรีวัดอัปสรสวรรค ์ 55 0 2,407 2,407 
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โรงเรียน ห องเรียน โรงเรียน ห องเรียน 
น ักเรียน 

ช ำย หญิง รวม 

22. ป ัญญาวรคุณ 56 1,102 1,227 2,329 

23. เบญจมราชาล ัย ในพระบรมราช ปถัมภ ์ 48 0 2,180 2,180 

24. สายปัญญา ในพระบรมราช ิน ปถัมภ์ 53 0 2,179 2,179 

25. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 50 1,191 981 2,172 

26. ราชวินติ มัธยม 54 1,124 992 2,116 

27. บางมดวิทยา ส ีสุกหวาดจวนอุปถัมภ ์ 47 1,013 1,090 2,103 

28. ส ันติราษฎร์ว ิทยาลยั 55 1,041 1,026 2,067 

29. วัดราชบพิตร 54 1,966 0 1,966 

30. สตรีวัดระฆัง 48 0 1,945 1,945 

31. อิสลามวิทยาลัยแห ่งประเทศไทย 52 1,041 897 1,938 

32. สุวรรณารามวิทยาคม 50 942 979 1,921 

33. ทีปังกรวิทยาพัฒน ์ (ทววี ัฒนา) ในพระราช  ปถัมภ ์ 42 814 930 1,744 

34. มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 48 806 835 1,641 

35. ราชน ันทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 45 779 846 1,625 

36. วัดพุทธบ ชา 44 733 854 1,587 

37. มัธยมว ัดด ุส ิตาราม 50 768 816 1,584 

38. ราชวิน ิตบางแคปานขำ 44 764 777 1,541 

39. วัดอินทาราม 39 820 686 1,506 

40. วัดราชาธวิาส 42 575 677 1,252 

41. ไตรมิตรวิทยาลัย 37 1,214 0 1,214 

42. มหรรณพาราม 35 619 594 1,213 

43. มัธยมวดันายโรง 36 515 596 1,111 

44. ศ ีลาจารพิพัฒน ์ 36 565 524 1,089 

45. ธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ 31 537 551 1,088 

46. ทีปังกรวิทยาพัฒน ์ (วัดนอ้ยใน) ในพระราช ปถ ัมภ์ 28 479 472 951 

47. ฤทธิณรงค์รอน 31 419 491 910 

48. แจงร้อนวิทยา 23 451 372 823 

49. สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม 24 417 374 791 

50. โยธินบ รณะ 2 (สุวรรณส ุทธาราม) 27 438 351 789 

51. มัธยมว ัดเบญจมบพิตร 29 788 0 788 

52. นวลนรด ิศวิทยาคม รชัมังคลาภเิษก 24 411 376 787 

53. วัดน้อยนพคุณ 34 365 421 786 

54. ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 27 428 327 755 
 



5 
 

 
 

โรงเรียน ห องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จำนวนคร   ปีการศึกษา 2561 

จำนวนคร   จำนวน 

ปฏิบัต ิงานจริง 5109 คน 

จำนวนตาม จ.18 5536 คน 

จำนวนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 6451 คน 

จ่ ำนวนครูตาม่จ.18่ต่ ำกว ่าเกณฑ์่ ก.ค.ศ. 915 คน 

หมายเหต ุ ข้อม ล ณ วันที่ 10 มิถ ุนายน 2561 

6. ค ุณภาพการศึกษาผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีก ารศึกษ า 2561 

กลุ่มส ำระก ำรเรียนร    ชั้นมธัยมศ กษ ำปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศ กษ ำปีท่ี 6 

ภาษาไทย 61.04 56.02 

ส ังคมศึกษา - 39.47 

ภาษาอังกฤษ 36.60 43.64 

คณ ิตศาสตร ์ 38.44 43.71 

วิทยาศาสตร์ 40.02 36.38 

เฉลี่ยรวม 44.03 43.84 

โรงเรียน ห องเรียน 
น ักเรียน 

ชำย หญิง รวม 

55. วิมุตยารามพิทยากร 26 396 352 748 

56. วัดบวรมงคล 24 373 353 726 

57. วัดประด  ่ในทรงธรรม 23 385 320 705 

58. วัดรางบัว 27 362 292 654 

59. มัธยมว ัดดาวคนอง 20 291 303 594 

60. ไชยฉิมพลีวิทยาคม 21 305 288 593 

61. วัดบวรนิเวศ 29 589 0 589 

62.  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั กร ุงเทพมหานคร 18 278 275 553 

63. มักกะส ันพิทยา 24 243 262 505 

64. สวนอนันต์ 22 215 244 45*9 

65.  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 15 188 177 365 

66. วัดส ังเวช 15 101 211 312 

67. วัดสระเกศ 14 294 0 294 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงองค กรป ีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดทิศทางองค์กร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดของ วิสัยท ัศน ์ พันธกิจ กลยุทธ์และจ ุดเน้นของสำนักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังต่อไปนี้ 

1. วิสัยทัศน  
สำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผ  ้น าในการพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษาส  ่ความเป็นเลิศ บนพ ื้นฐานความเป็นไทย 

2. พันธกิจ 
2.1 บริหารจ ัดการอย่างมืออาชีพ 
2.2 เสริมสร้างความเสมอภาค ส ิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
2.3 ยกระดับค ุณภาพการศึกษาส  ่ความเป็นเลิศ 
2.4 ส่งเสริมและปล กฝังให้ผ ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบน  

พ้ืนฐานความเป็นไทย 
2.5 พัฒนาคร และบุคลากรทางการศึกษาส  ่ความเป็นมืออาชีพ 

3. เป้ำประสงค  
3.1 ผ ้บริหารเป  นผ  ้น าแห ่งการเปลี่ยนแปลง 
3.2 บริหารงานอย่างเป  นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 นำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา

ค ุณภาพการศึกษา 
 
 
จ ัดการศึกษา  

เสมอภาค 

 
 
 
 
ค ุณภาพภายใน 

 
3.4 นำข้อม ลสารสนเทศมาใช ้ในการบริหารจ ัดการอย่างเป  นระบบ 
3.5 องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การ 

 
3.6 ประชกรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาข ั้นพื้นฐาน ต ามส ิทธิอย่างเท ่าเท ียม 

 
3.7 นักเรียนจบการศึกษาภายในเวลาที่หลักส  ตรก าหนด 
3.8 ลดอัตราการออกกลางค ันของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
3.9 อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
3.10 ผ ้เรียนกล ุ่มเสี่ยงได้รับการด แลจากระบบด แลช่วยเหลือนักเรียน 
3.11 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกัน 

 
3.12 สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 



 
 

 
 

3.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนร ้ ส งเป็นอันดับหน ึ่งของ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.14 สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรยีนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School) 
 
 
 
 
ชาต ิ  

อย่างมอือาชีพ 

 
3.15 ผ ้เรียนที่มีความเป็นเล ิศได้รับการพัฒนาเต มศักยภาพ 
3.16 ผ ้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ในการดำเนินชีวิต 
3.17 ผ ้เรียนมีค ุณธรรมจริยธรรม 
3.18 ผ  ้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบส าน อนุรักษ ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
 
3.19 ผ  ้เรียนอนุรักษ์ส ิ่งแวดล้อม และร ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ของโลก 
 
3.20 คร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
3.21 คร และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
หลากหลาย 

4. กลยุทธ   
4.1 พัฒนาการบริหารจ ัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4.2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีการท ี่ 

 
4.3 พัฒนาค ุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
4.4 จัดกิจกรรมการเรียนร ้ท ี่เน้นการปล กฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ ื้นฐานความเป็นไทย 
4.5 พัฒนาสมรรถนะคร และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต ม 

ตามศักยภาพ 



 
 

 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรดำเนินงำน 

กลยุทธ ที ่1 พัฒนำระบบบริหำรจัดให เป  นระบบด  วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
1. การจ ัดทำคำรับรองการปฏิบ ัติราชก ารปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบส านักงานอิเล กทรอนิกส์ 

(e-Office) 
 
 

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประส ิทธิภาพการบริหารจ ัดการส านักงาน 
4. การประชุมควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานและ 

 
5. ปรับปรุงภ มิท ัศน์และตกแต ่งภายในอาคารส านักงาน 
6. การจ ัดท าแผนปฏ ิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7. อบรมสัมมนาเจ ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสด ุ 
8. การติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
9. งบกลางพัฒนาค ุณภาพส านักงาน 
 
ผลกำรดำเน ินงำนตำมเป้ำหมำยควำมสำเร จ 
1.  ก ารจ ัดทำคำรับรองการปฏิบ ัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
2.  ผ ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความร ้ความเข ้าใจ 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมภายในเพื่อพัฒนางาน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
สามารถลดความเสี่ยงจากการผ ิดพลาด 

3.  มีการจ ัดท าโครงสร้างบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ให ้เป  นข้อม ลที่ถ กต้องและเป  นปัจจุบัน 

4.  ภ มิท ัศน์บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                 
มีความสะอาด เป  นระเบียบเรียบร้อย 



 
 

 
5.  การประชุมสัมมนาผ ้รับผ ิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

ในด ้านต ่าง ๆ อย ่ในระดับท ี่ให้ความพึงพอใจมาก เช่น ด ้านวิทยากร สถานท ี่ การให้บริการของ            
เจ ้าหน้าท ี่ ความร ้และการน าความร ้ไปใช ้ 

6.  การติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในด ้านต ่าง ๆ มีรายละเอียดด ังตารางต่อไปนี้ 

 
 

 
ที ่

 
กำรดำเนินงำน 

ระด ับผลกำรด ำเนินงำน 
ด ีเยี่ยม 

(จ ำนวน) 
ร  อยละ 

ดีมำก 
(จ ำนวน)
ำนวน) 

ร  อยละ 
ดี 

(จ ำนวน) 
ร  อยละ 

ปรับปรุง 
(จ ำนวน)
ำนวน) 

ร อยละ 

1 ด ้านแผนงาน 6 9.23 47 72.30 8 12.30 4 6.15 

2 ด ้านการเงิน บัญช ี 6 7.69 45 69.23 14 21.53 1 1.53 

3 ด ้านพัสด ุ 6 9.23 52 80 6 9.23 1 1.53 
 

กลยุทธ ที่ 2 สร ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเข ำรับกำรศ กษำขั้นพื้นฐำนด วย ว ิธ ีกำรที่
หลำกหลำย 

1. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 
2. ส ่งเสริมโอกาสทางการศึกษาข ั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
ผลกำรดำเน ินงำนตำมเป้ำหมำยควำมสำเร จ 
1. เด กนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน 
2. สร้างเสริมค ุณภาพชีวิตท ี่ด ีให้กับเด กด้อยโอกาส 
3. ผ ้ปกครองสามารถจ ัดการเรียนร ้การสอนโดยครอบครัวได้เป  นอย่างดีมีความ

เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

กลยุทธ ที ่3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศ  กษำทุกระดับ 
1. การยกระดับค ุณภาพผ ้เรียนห้องเรียนพิเศษ 
2. การใช ้ KM เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. การพัฒนาความเข้มแข  งของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. นิเทศการบริหารและจ ัดการศึกษา 
5. เสริมสร้างความเข้มแข งการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาค ุณภาพ

การศึกษาที่ยั่งยืน 
6. การอบรมการผล ิตสื่อการเรียนการสอน 
ผลกำรดำเน ินงำนตำมเป้ำหมำยควำมสำเร จ 
1. คร และผ ้บริหารส ่งนวัตกรรมเข ้ารับการค ัดเลือก ท ั้งด ้านการ จ ัดการเรียนร ้ และ

แผนการจ ัดการเรียนร ้ท ี่ด ี จำนวน 120 ผลงาน จาก 67 โรงเรียน 
2. ผลการประเมินการน าเสนอผลงานเวท ีศักยภาพผ ้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล                   

     ส ังกัด สพม.1 ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 มีรายละเอียดด ังน ี้ 



 
 

 
 
 

ระด ับชั้น ผลงำนที่ขอรับ ผลงำนที่โรงเรียนสังกัด ผลกำรประเมิน 

ประเมินทั้งหมด สพม.1 ส่งขอร ับกำร เหรียญ เหรียญ เหรียญ เกียรต ิบ ัตร 

(ชิ้น) ประเม ิน (ชิ้น) ทอง เงิน ทองแดง เข ำร ่วม 

แข่งขัน 

ม.1-3 36 12 3 5 4 - 
ม.4-6 48 19 8 7 3 1 

 

ผลการประเมินการน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ผลงำนทั้งหมดที่ ผลงำนที่โรงเรียนสังกัด ผลกำรประเมิน 

ขอร ับประเมิน (ชิ้น) สพม.1 ส่งขอร ับกำร เหรียญ เหรียญ เหรียญ เกียรต ิบ ัตร 

ประเมิน (ชิ้น) ทอง เงิน ทองแดง เข ำร ่วม 

แข่งขัน 

6 2 1 1 - - 
 

3. ผ ้อ านวยการสถานศึกษา  และหัวหน้างานที่รับผ ิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความร ้ ความเข้าใจและเจตคติท ี่ดีต่อการตรวจสอบ ต ิดตามและ
ประเมินผลค ุณภาพในสถานศึกษาและสามารถปฏิบ ัติหน้าที่ประเมินได้อย่างมีค ุณภาพ 

4. ผ ้อ านวยการสถานศึกษา/รองผ ้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และหัวหน้าแผนงานท ี่ด แลงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความร ้ ความเข้าใจ
และสามารถน ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  การ
จัดการศึกษาหรือทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการประกันค ุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ ที่ 4 จัดกิจกรรมกำรเรียนร   ท ี่เน นกำรปล กฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลัก 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ ื้นฐำนควำมเป  นไทย 

1. สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมภิบาล 
2. การแข ่งขันศ ิลปห ัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2561 
ผลกำรดำเน ินงำนตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร จ 
1. นักเรียนร ้จักความสามัคค ี มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และหม ่คณะ ได ้ฝึกฝน

การเรียนร ้ถึงบทบาทความเป็นผ  ้นำ กล ้าแสดงออกอย่างถ กต้อง 
2. นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน ์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความ

เข้าใจในเรื่องส ิทธิหน ้าท ี่ 
3. นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวเข ้าส ่ประชาคมอ าเซียน ร ้จักการท างาน

อย่างมีส่วนร่วม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์ 



 
 

 

 
สร้างสรรค ์ส ังคม 

4.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีและน้อง รวมถึงสร้างการแบ่งปันเพ่ือ 
 

5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้เป็น 
ตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข ้าทำการแข ่งขันศ ิลปหตักรรมนักเรียนระดับชาต ิ  

กลยุทธ ที่ 5 พัฒนำสมรรถนะคร  และบุคลำกรทำงกำรศ  กษำทั้งระบบให ปฏิบ ัต ิงำน      
ได  เต  มตำมศักยภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาและเสริมสร้างขวัญก าล ังใจแก่ผ ้เกษียณอายุราชการ 
2. การประชุมเพ่ือพัฒนาประส ิทธิภาพการบริหารจ ัดการศึกษา 
3. การพัฒนาคร ผ  ้ช่วย 
4. อบรมผ ้บังคับบ ัญชาล กเสือ BCC ยุวกาชาด เนตรนาร ี
5. การพัฒนาค ุณภาพคร ผ  ้สอน 8 กลุ่มส าระ 
ผลกำรดำเน ินงำนตำมเป้ำหมำยควำมสำเร จ 
1.  บุคลกรในส ังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

มีความร ้คว ามเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหล ักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจ ัดการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2.  บุคลากรในส ังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

มีแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างถ กต้องและตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่และ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบ ัต ิงานและเกิดท ัศนคต ิท ี่ด ีในการปฏิบ ัต ิ 

3.  บุคลากรส าน ักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับการพัฒนาความร ้ 
เทคนิคการบริหาร น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
อันดีแก่กัน 

4.  ข้าราชการคร  บุคลากรทางการศึกษาเกิดความรัก สามัคคีอันด ี 



 
 

 

มีความผ กพ ันต่อกัน  
5.  มีศ  นย์พัฒนาวิชาการในส ังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 27 ศ  นย ์



 
 

 

ส่วนที่ 4 
บทสรุป 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได ้ดำ เนินการ 

พัฒนาค ุณภาพการศึกษาท ั้งในส่วนของการพัฒนาค ุณภาพผ ้เรียน และค ุณภาพการบริหารจ ัดการ 
โดย สามารถสรุปได ้ ดังนี้ 

ส่วนท ี่ 1 งบประมาณเพ่ือการบริหารจ ัดการสำนักงาน งบประมาณ ท ั้งสิ้น 5,000,000 
       บาท  

ส่วนท ี่ 2 งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนท ี่ 
การศึกษา งบประมาณ 3,000,000 โดยดำเนินงานภายใต้ 5 กลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเป็นงบประมาณสำหรับงานประจำ เพื่อรองรับการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน แต่เนื่องจากบุคลากรของแต่ละกลุ่มมีจนวนน ้อยกว ่า กรอบ 
แต่ภารกิจค่อนข้างมาก จึงจ าเป็นต้องน างบประมาณส่วนหน ึ่งไปเป็นค่าตอบแทนผ  ้ปฏิบัติงานให้ทาง  
ราชการ เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาทำงานทดแทนบุคลากรท ี่ย ังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งตาม 
กรอบอัตรากำลัง จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และ 
ดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละกล ุ่มลดน้อยลงตามไปด้วย การปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม 
หากจำเป็นต้องใช้งบประมาณ จำ เป็นต้องปรับไปใช้งบประมาณในส่วนของงบประมาณเพื่อพัฒนา 
ค ุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


