รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มี ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ความเสมอภาค สิทธิและเปิดโอกาส
ทางการศึกษา และพัฒนาบุคลกรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
การจั ด ทำรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1 ได้ ด ำเนิ น งานในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 63 เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ สำเร็จลงได้
ด้วยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในสำนักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์
สำหรับหน่วยงานและผู้สนใจเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2553 ได้ ก ำหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และที่ ตั้ ง ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์
ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี
1. อำนาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
กำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. กำกับ ดูแ ล ติด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานและในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จั ด ระบบประกั น คุณ ภาพการศึ กษา และประเมิ น ผลสถานศึ กษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนิ น การและประสาน ส่ งเสริม สนั บ สนุ นการวิจัยและพั ฒ นาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
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10. ประสาน ส่ งเสริม การดำเนิ น การของคณะอนุ ก รรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่
การศึกษา
12. ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้ น ที่การศึกษาที่ มิได้ระบุ ให้ เป็ น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
และข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงานเขต
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนิน งานระหว่างหน่ว ยงานภายในและภายนอกเขตพื้น ที่
การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดีการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การภายในของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติด ตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี อำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนิ น การวิ เคราะห์ และปฏิ บั ติ งานระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิ บั ติ งานร่ว มกับ หรือ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริห ารการเงิน งานบัญชี
งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐาน
(ค) วิเคราะห์ และจัดทำข้อ มูล เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน
และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนิ น งานพัฒ นาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ เป็ นไป ตาม
มาตรฐานงิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิ บั ติ งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒ นา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

Page |5
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเยนินการเกี่ยวกับศาสตร์พระ
ราชการ
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้ สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
(ฉ) ส่ งเสริมงานการแนะแนว สุ ขภาพ อนามัย กีฬ า และนันทนาการ ลู กเสื อ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่ งเสริม สถานศึ ก ษาให้ มี บ ทบาทในการสร้างความเข้ม แข็ ง
ของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ป ฏิ บั ติ งานขึ้ น ตรงกั บ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ และมี
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เพิ่มกลุ่ม ดังนี้
10. กลุ่มกฏหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกีย่ วกับการอุธรณ์และการพิจารณาอุธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูล และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒ นางาน
กฏหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วันที่
18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพื่ อบริห ารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษา จํานวน 42 เขต
ดังต่อไปนี้
1. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกอบดวยทองที่เขตพญาไท บางซื่อ
ดุสิต สั มพัน ธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน
ทุ่งครุ ราษฎรบูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอย
บางกอกใหญ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยูที่เขตราชเทวี
ฯลฯ
โดย สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแตระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ใหไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
นั้น

ส่วนที่ 2
ทิศทางการดำเนินงาน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได้ ก ำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาในสั งกัด และคุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำการจัดการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย”
2. พันธกิจ
2.1 จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น โดยพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ ำให้ ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงได้กำหนดเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
3.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
3.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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4. นโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5. กลยุทธ์
1. พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
4. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
6. พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
6. จุดเน้น
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได้ ก ำหนดจุ ด เน้ น การพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้
6.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
จุดเน้น
6.1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.1.2 ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
6.1.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ภาวการณ์ของโลก
6.1.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
6.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
6.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
จุดเน้น
6.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับสากล
6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ในกลุ่มสาระภาษาไทย
6.2.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบระดับชาติ
(O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา
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6.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
จุดเน้น
6.3.1 จัดทำระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการมีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู
6.3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
6.3.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้มีวัฒนธรรม
การทำงานที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.3.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าตามสายงาน
6.3.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมือ
อาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์
6.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
จุดเน้น
6.4.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน
6.4.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
6.4.3 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลโดยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
6.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
จุดเน้น
6.5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
6.5.2 สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระดับสถานศึกษา ในระดับ
ดีเยี่ยม
6.5.3 สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ.
6.5.4 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
6.5.5 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community = PLC)
6.5.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
6.5.7 นำนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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6.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
จุดเน้น
6.6.1 ภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6.6.2 สร้างภาคีเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อขยายการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
7. ค่านิยม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
มุ่งมั่นบริการ

สร้างงานสร้างสัมพันธ์
สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

8. วัฒนธรรมองค์กร
“รวมใจเป็น 1 ยุติธรรม โปร่งใส กายภาพ คู่คุณภาพ”
9. เอกลักษณ์องค์กร
รักความเป็นไทย

ก้าวไกลสู่สากล

ส่วนที่ 3
โครงการและผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้
จัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณของ
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หน่วยงานอื่น และสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย
โครงการที่ดำเนินงาน
โครงการ
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
รุ่นที่ 3
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว
ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563
การพัฒ นากระบวนการวัดและประเมินผลสู่การยกระดั บ
คุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียนคู่ขนาน
พื้นที่นวัตกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
ประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

กลุ่ม/หน่วย
นิเทศติดตามฯ
นิเทศติดตามฯ
นิเทศติดตามฯ
นิเทศติดตามฯ

งบประมาณ
41,250
20,000
47,000
50,000

นิเทศติดตามฯ

50,000

นิเทศติดตามฯ

190,000

นิเทศติดตามฯ

70,000

นิเทศติดตามฯ

154,100

นิเทศติดตามฯ

51,367

นิเทศติดตามฯ

1,800,000

นิเทศติดตามฯ

150,000

พัฒนาครูและ
บุ ค ลากรทางการ
ศึกษา
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จั ด
การศึกษา

841,000
70,000
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โครงการ
การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ถอดบทเรียนสถานศึกษากิจ กรรมตามโครงการเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) และประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน
การจัดทำแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
2563 – 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่ม/หน่วย
งบประมาณ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จั ด
15,000
การศึกษา
นิเทศติดตามฯ
40,000
นิเทศติดตามฯ

26,089

นโยบายและแผน

155,540

อำนวยการ

109,350

ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณ
2. ครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณ
3. โรงเรีย นที่เข้าร่ว มโครงการ จำนวน 25 โรงเรียน และครูผ ู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 50 คน
4. ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คำนวณ และเป็ น ครู แ กนนำในการจั ด การเรี ย นรู ้ ว ิ ช าวิ ท ยาการคำนวณแก่ ค รู ใ นโรงเรี ย นผ่ า น
กระบวนการ COLA Model หรือ PLC
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. สำรวจครูผ ู้ส อนที่ยังไม่ผ ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C4T)
จำนวน 25 โรงเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คำสั่งที่
107/2563)
3. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร 2 ท่านและหนังสือชี้แจงโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติยืมเงินราชการ จำนวน 19,950 บาทและขออนุมัติค่าจัดซื้อวัสดุ
จำนวน 5,000 บาท
4. ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(คำสั่งที่ 115/2563)
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5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการใช้งาน
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท มีผู้เข้าร่วมการอบรมและ
คณะทำงาน จำนวน 66 คน
6. สรุป การใช้จ ่ายงบประมาณในการอบรม และสรุปรายงานผลการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
การวางแผน ผู้รับผิดชอบโครงการได้สำรวจครูผู้สอนวิทยาการคำนวณที่ไม่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร C4T ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 พบว่า มีโรงเรียนที่ครูยังไม่ผ่านการ
อบรม จำนวน 25 โรงเรียน จึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการพัฒนาครูร่วมกับ
คณะกรรมการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนศึกษานารี
การดำเนิน งาน ขออนุมัติโ ครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ว ิทยาการ
คำนวณจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หลังจากนั้นได้จัดทำ
หนังสือเชิญวิท ยากรและแจ้ งโรงเรีย นที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการให้ ต อบกลั บผ่ าน Google Form เพื่ อ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ
ห้องประชุมพญาไท มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 48 คน และคณะทำงาน จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 66
คน ซึ่งผู้เข้าการอบรมทุกท่านได้รับเกียรติบัตรจาก รอง ผอ.สพม. 1
การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง คณะทำงานประชุ ม เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการทำ
แบบทดสอบหลังเรีย นและแบบประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในวางแผนการนิเทศในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 และประสานงานกับครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านช่องทางกลุ่ม LINE และติดต่อโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณมารับเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภายหลังเนื่องจากครูผู้สอนติดราชการจึงไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมดังกล่าวได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. เพื ่ อ นิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น โครงการ และนโยบายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์สามารถส่งเสริม พัฒนา และ/หรือ ปรับปรุง คุณภาพการ
เรียนการสอนของครู อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. จัดทำโครงการนิเทศและเสนออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ และผลิตเครื่องมือนวัตกรรมในการนิเทศ
4. ดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ โดยบการนิเทศเป็น
รายบุคคล และเป็นทีม

P a g e | 14
5. การพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ ได้แก่การไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิชาการของศึกษานิเทศก์
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศและสรุปผล รายงานการ
ดำเนินงาน
7. สรุปผลและจัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมิ น ผล ตามนโยบายของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและเป็นระบบ
โครงการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อยกระดับ และพัฒ นาคุณภาพโรงเรีย นคุ ณธรรม สพฐ. สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
2. จัดทำและขออนุมัติโ ครงการ กำหนดรูปแบบ วิธ ีการ เนื้ อหาสาระ เอกสาร
ประกอบการประชุมและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน
3. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
5. ประชุมปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
และสามารถนำไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัลบโรงเรียนมาตรฐานสากล และยกระดับ
คุณภาพเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQa
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล
รุ่นที่ 3
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
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ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล
รวมทั้งมีความรู้ในการยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQa
โครงการ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวข้อสอบแข่งขัน
ทางวิชาการนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธ ยมศึกษาตอนต้น ตามแนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ” ระหว่าง วันที่ 30 - 31
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พญาไท)
โดยมีครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯจากโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 22
โรงเรียน โรงเรีย นละ 1 ท่าน จำนวน 22 ท่าน วิทยากร คือ นางวรรณวิภา สุทธเกียรติ ครู
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ นายไมตรี ศรีทองแท้ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งในการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ มีการถอดบทเรียนจากแนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติปี 2559 – 2561
เพื่อศึกษาตัวชี้วัด มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อฝึกสร้างข้อสอบ และวิพากษ์
ข้อสอบโดยวิทยากร
ผลการดำเนินงาน
ครูร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมการพัฒนา สามารถสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริม ให้โ รงเรีย นมีโ ครงสร้างพื้นฐานที่ เหมาะสม สามารถให้บริ ก าร
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการของสถานศึกษา
4. วิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
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ผลการดำเนินงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความรู้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ให้กับโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจนเป็ นที่
ประจักษ์ โดยองค์การ UNICEF ประเทศไทย ได้เข้าสัมภาษณ์นักเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประเทศ
ไทยในการเก็บข้อมูล
นอกจากนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษายังได้นิเทศ ติดตาม
การดำเนินการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอยู่อย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำการสนทนากลุ่มเพื่อ
นำข้อมูลมาใช้สำหรับการทำวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 22 โรงเรียน
ซึ่งผลการประเมินพบว่า การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลส่วนใหญ่มีความโปร่งใสอยู่
ในระดับ “ดีเยี่ยม”
โครงการ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระ
ราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนในสั ง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการฯ
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. การจัดสรรหนังสือ
2. กิจกรรมส่งเสริม การนิเทศ ติดตาม รณรงค์
3. รายงานและสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการฯ
ผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสถานศึกษา
มีผลดังนี้
1. สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความน่าสนใจ มีการนำ
แนวทางกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา บาง
สถานศึกษานำหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ มาบูรณาการในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในรายวิชาเพิ่มเติม มีก ารส่งเสริมกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย สามารถเป็นตัวอย่างการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
2. สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมตามบริบทและความเหมาะสม ซึ่ง
สถานศึกษาได้พิจารณาจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้โดยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ เช่น การใช้
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Facebook Page ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดทำบรรณานิทัศน์เสนอสาระสำคัญ
ของหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ การให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและนำเสนอในรูปแบบ Video clip เป็น
ต้น
ดังนั้น จึงทำให้ทุกสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระ
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คิด
เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสามารถสรุปสาระสำคัญ
จากการอ่าน ซึ่งการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้เป็นความสามารถและทักษะจำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
โครงการ การพั ฒ นากระบวนการวั ด และประเมิ น ผลสู ่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลระดับต่าง ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลระดับต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมคือศึกษานิเทศก์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและ
ประเมินผลระดับต่าง ๆ ขอกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการขยายผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
ครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลระดับต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
กิ จ กรรมที ่ 4 ประชุ ม สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามโครงการ เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
ผลการดำเนินงาน
ครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานศึก ษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยมีครูผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวนทั้งหมด 195 คน จำแนกเป็น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 66 คน ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 64 คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี จำนวน 65 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมิ น ผลทางการศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ ้ น สามารถร่ ว มกั น จัด ทำแบบทดสอบมาตรฐานและ
แบบทดสอบในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อในสถานศึกษาได้
โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลระดับต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการดำเนินการ
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำด้านการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นิเทศ ติดตามการขยายผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำ
ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลการดำเนินงาน
1. ครู แ กนนำด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสมรรถนะด้าน
การวัดและประเมินผลระดับต่าง ๆ ในระดับดีขึ้นไป
2. ครู แ กนนำด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษาเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรมไปขยายผลและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลระดับ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาตนเองได้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อยู่
ในระดับดีหรือสูงขึ้น
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โครงการ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียนคู่ขนานพื้นที่
นวัตกรรมสนองยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนคู่ขนานพื้นที่นวัตกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มโรงเรียนคู่ขนานพื้นที่นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ประชุ ม เพื ่ อ ชี ้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการและร่ ว มกั น กำหนดกรอบการ
ดำเนินงาน
2. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามกรอบที่กำหนด
3. ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปโครงการ
ผลการดำเนินงาน
สถานศึ กษาในสั งกั ดที ่ เป็ นกลุ ่ มเป้ าหมายของโครงการ จำนวน 9 โรงเรี ยน ซึ่ ง
ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดบวร
นิเวศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โรงเรียนวัดประดู่ใน
ทรงธรรม และโรงเรียนวัดรางบัว มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาครูเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ประจำปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
2. เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามนโยบายที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุกจริตของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ประกาศเจตนารมณ์ / กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
2. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะประโยชน์
3. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริต)
4. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนหัวใจ STRONG
5. ประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาใน
สังกัด
6. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดแบบบูรณาการ
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ

P a g e | 20
ชอบ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์และนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา และได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ประจำปี 2563 เสนอต่ อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้ดำเนินการครบ
ทุกกิจกรรม แต่เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมคลาดเคลื่อนจากแผนปฏิบัติการ ส่งผลต่อคุณภาพการของดำเนินงานบาง
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
โครงการ การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจำสายงานการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีจิตวิญญาณและรักในวิชาชีพครู
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. เตรียมการก่อนจัดอบรมพัฒนา
1.1 ขออนุมัติโครงการ
1.2 ขออนุมัติจัดอบรมพัฒนาและขอใช้เงิน
1.3 เตรียมการและดำเนินการต่าง ๆ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนา
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนา
1.6 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการอบรมพัฒนา/จัดทำหลักสูตร
1.7 ประสานงานวิทยากร/สถานที่จัดอบรม
1.8 แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมพัฒนา
1.9 การเตรียมการด้านพิธีการ
1.10 จัดทำคู่มือการอบรมพัฒนา/เอกสารประกอบการบรรยาย
1.11 รายงานความต้องการวัสดุสำหรับจัดอบรมพัฒนา
2. ดำเนินการระหว่างอบรมพัฒนา
2.1 ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ
2.2 ดำเนินการอบรมพัฒนา
2.3 ประเมินผลการอบรมพัฒนา
3. ดำเนินการหลังการอบรมพัฒนา
3.1 สรุปและรายงานผลการอบรมพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ครูผู้ช่วยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จำนวน 262 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 รวม 3 วัน ณ อิงธารรี
สอร์ท จังหวัดนครนายก ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรพัฒนา
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สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมิน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านที่ 1 ระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม ด้านที่ 2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และด้านที่ 3 ผลงาน
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้านร้อยละ 90 ขึ้นไป จำนวน 262 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อการพัฒนางานและเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
3. เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานคุ้มครองเด็กนักเรียนี่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา และเหตุอื่น ๆ
4. เพื่อการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
5. เพื่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็ก
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ขออนุมัติโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
2. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้
โรงเรียนทราบ พร้ อมทั้งประเมินความพร้อมของตนเอง และจัดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการการ
คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 8 ราย และคณะกรรมการ
การคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 6 ราย
4. คณะกรรมการการคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอ่านเอกสารเพื่อ
คัดเลือก และลงประเมินเชิงประจักษ์
ผลการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นเครื่องมีอที่จะช่วยให้สถานศึกษา สามารถใช้
ในการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างมีความสุข
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้า นการสร้า งการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เ ป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิ ตและบริโ ภคที่เป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณ
ขยะ ขยะพลาสติก
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3. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. จั ด สรรงบประมาณให้ โ รงเรี ย นต้ น แบบเรื ่ อ งของการอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการดำเนินงาน ZERO WASTE ในการผลิตสื่อเผยแพร่ การ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
2. เผยแพร่สื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพม.1
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะพลาสติก การคัดแยกขยะ การนำไปใช้
ซ้ำ ตามหลัก 3Rs มีการจัดตั้งธนาคารขยะ งดใช้โฟมและลดการใช้พลาสติก โรงเรียนมีการบูรณา
การจัดทำแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มโรงเรียนและร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก โรงเรียน
มีการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานและการจัดการขยะเพื่อนำมาเผยแพร่ภายในโรงเรียน
รวมถึงเป็นแบบอย่างให้สาธารณชนทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ ถอดบทเรียนสถานศึกษากิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบใน
องค์กรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลของสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาในสังกัด
2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก และค่านิยมการต่อต้าน และไม่ย่อท้อต่อการทุจริตผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online)
3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ (Online) แนวสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
4. ประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาใน
สังกัด
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดแบบบูรณาการ
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้เข้าประชุมมีความพร้อมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ของสถานศึกษาในสังกัด
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2. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี จ ิ ต สำนึ ก และพฤติ ก รรมที ่ ส ามารถแยกแยะระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนร่วมกับผลประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริตได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ การเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ที่มีร ะบบและกลไกการบริห ารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับโล่รางวัล IQA AWARD ประจำปี
การศึกษา 2562 จากสพฐ.
2. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ที่มีร ะบบและกลไกการบริห ารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับดีเด่น ให้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับใบประกาศเกียรติคุณประจำปีการศึกษา
2562 จากสพฐ.
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา
2562 เป็นสถานศึกษาต้นแบบและแกนนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา
ดูงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัด
4. เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบคลังสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และระดับสพฐ.
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการคัด กรองสถานศึก ษาเพื ่ อคัด เลื อ กสถานศึ กษาที ่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562
2. จัดประชุมสัมมนาเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA
AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา
2562 ระดับยอดเยี่ยม รวม 3 แห่ง เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดบูธ และจัดทำ
วีดิทัศน์การนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (จุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก : 6 – 8 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ)
ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ใน ระดับ
ยอดเยี่ยม และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับโล่รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา
2562 จากสพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน) และระดับ
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ดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณประจำปีการศึกษา 2562 จาก
สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน (ขนาดใหญ่พิเศษ)
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีระบบ
และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับยอดเยี ่ ยม ได้ร ับ การยอมรับให้เ ป็นผู้นำและเป็นเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาต่าง ๆ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีคลังสารสนเทศด้านระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. จัดทำรายละเอียดประกอบการประชุม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒ นาการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 –
2565)
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของสำนักงาน คุณภาพงาน
คุณภาพของบุคลากรและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการ การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึ ก ษา และลู ก จ้ า งได้ เสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกี ่ ยวข้ อ งกับ การปฏิ บั ต ิง าน มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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รายละเอียดการดำเนินโครงการ
1. จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 เดือนต่อครั้ง รวม 6 ครั้ง
2. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
3. จัดประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 เดือนต่อครั้ง รวม 6 ครั้ง
4. จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 4 เดือนต่อครั้ง รวม 3 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างได้รับทราบเป้าหมายการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่ และหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ส่วนที่ 4
บทสรุป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหาร
จัดการ
งานประจำสำหรับสำนักงาน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างบุคลากร) ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานน้อยกว่ากรอบอัตรากำลัง
จำนวนมาก และค่าใช้จ่ายเป็ น ค่าสาธารณู ปโภค ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสู ง ทั้งนี้เนื่องจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีอาคารสำหรับปฏิบัติงาน 2 แห่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพิ่มตามขึ้นไปด้วย
ในส่ ว นของงบพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามกลยุ ท ธ์ข องสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ ความสำคัญกับการ
ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในแผน
แม่ บ ทย่ อ ยที่ 11ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต และแผนแม่ บ ทย่ อ ย ที่ 12 การพั ฒ นาการเรี ย นรู้
นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่กำหนด
ไว้ 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี 2) พัฒนาหลักสูตร
ให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล 3) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 4)
ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ 6) พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บทสรุป
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีบุคลากรมีจำนวนน้อย
กว่ากรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่มีภารกิจที่จะต้องให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัดและ
ภาระงานประจำค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนหนึ่งไปเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ทางราชการ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาทำงานทดแทนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งตาม
กรอบอัตรากำลัง จึงทำให้สามารถให้บริการแก่สถานศึกษาและบุคลากรทุกประเภทอย่างทั่วถึง
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานที่ และงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะต้องพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติ การจัดทำโครงการจะต้องสอดคล้องและมุ่งเน้นให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อคุ ณภาพ
ของผู้เรียน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้นำในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

