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ค ำน ำ 
 

    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 มีภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนนุ

กำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ ควำมเสมอภำค สิทธิและ
เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ และพัฒนำ บุคลำกรในสังกัดให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มุ่งม่ันสู่
ควำมเป็นมืออำชีพ 

กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอ
ข้อมูลที่บ่งบอกถึง ผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ  ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 1 ได้ด ำเนินงำนในรอบ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เ พ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ และใช ้เป็นข้อมูลน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนในอนำคต
ต่อไป 

รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี 2562  ฉบับนี้ ส ำเร็จลงได้ด้วยได้รับควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนทั้งในส ำนกังำนฯ และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ซ ึ่งจะเป็นประโยชนส์ ำหรับ
หน่วยงำนและผู้สนใจเพ่ือใช ้ พัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
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กลุ่มนโยบายและแผน                                                       ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

บริบท 

 
ส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษ ามั ธยมศึก ษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตาม ประ ก าศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม         พ.ศ. 
2553 ได้ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงาน
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 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี 

1. อ ำนำจหน้ำที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต าม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้ รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
ก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน    
เขตพื้นที่การศึกษา 
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10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปน้ี 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน   
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล    
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10.กลุ่มกฎหมายและคดี 

  ข้อ 7  ให้ส่วนราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา 
  (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสานส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขต พื้นที่
การศึกษา ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
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  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐาน
การศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น     
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรร งบประมาณ     
  (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน     
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  
และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ด าเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
  (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริห าร
และ การจัดการศึกษา 
  (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา   
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร   
  (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน   
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี   
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ   
  (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์   
  (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  
งานพัสดุ  และงานบริหารสินทรัพย์   
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
  (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  
และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  (ง) ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบั ติง าน   
การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   



4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

กลุ่มนโยบายและแผน                                                             ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 

  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   
  (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรอง 
ต่าง ๆ   การออกบัตรประจ าตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ   
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน   
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตาม
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ   
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการค รูและ
บุคลากร ทางการศึกษา   
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ   
  (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาค รูและ
บุคลากร ทางการศึกษา     
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 7.  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
  (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน   
  (ค) วิจัย  พัฒนา  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  ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา   
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
 8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเ นินงานเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา   
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  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น   
  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับ นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา   
  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถ
พิเศษ   
  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การ
พิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น   
  (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์   
  (ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   
  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี   
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบ
การดูแล ทรัพย์สิน     
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด     
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง   
  (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด   
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 
 10.กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
        (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
       (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
       (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
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       (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
       (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
       (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
       (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
       (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
       (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาง าน
กฎหมาย และงานคดีของรัฐ 
       (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

2. ขอบข่ำยภำรกิจ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเส ริมสนับส นุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จ านวนโรงเรียน 

ที่ เขตปกครอง จ ำนวน ที่ เขตปกครอง จ ำนวน 
1  พญาไท 1 13  ราษฎร์บูรณะ 2 
2  บางซื่อ 3 14  จอมทอง 3 
3  ดุสิต 5 15  คลองสาน - 
4  สัมพันธวงศ์ 1 16  ธนบุรี 4 
5  ปทุมวัน 1 17  ภาษีเจริญ 5 
6  ราชเทวี 3 18  ตลิ่งชัน 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 านวนกลุ่มโรงเรียน 

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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กลุ่มที่ โรงเรียน 

1 เตรียมอุดมศึกษำ (ประธำนกลุ่ม) 
 สวนกุหลาบวิทยาลัย 
 ไตรมิตรวิทยาลัย 
 เทพศิรินทร์ 
 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 มักกะสันพิทยา 
 วัดราชบพิธ   
 วัดสระเกศ 
 วัดสังเวช 
 สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ 
2 สตรีวิทยำ (ประธำนกลุ่ม) 
 โยธินบูรณะ 
 สามเสนวิทยาลัย   
 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
 ราชวินิต มัธยม 
 มัธยมวัดเบญจมบพิตร  
 ราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2) 
 วัดบวรนิเวศ 
 วัดราชาธิวาส 
 ศีลาจารพิพัฒน์ 
 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
 สันติราษฎร์วิทยาลัย 
 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
 วัดน้อยนพคุณ 
3 สตรีวัดระฆัง (ประธำนกลุ่ม)     
 ทวีธาภิเศก 
 ฤทธิณรงค์รอน 
 สวนอนันต์ 
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 สุวรรณารามวิทยาคม   
 วัดบวรมงคล  
 ชิโนรสวิทยาลัย 
 มัธยมวัดดุสิตาราม 
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กลุ่มที่ โรงเรียน 

 วิมุตยารามพิทยากร 
 มัธยมวัดนายโรง 
4 ศึกษำนำรี (ประธำนกลุ่ม) 
 โพธิสารพิทยากร  
 วัดราชโอรส 
 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 วัดอินทาราม 
 มัธยมวัดดาวคนอง 
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 มหรรณพาราม 
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ 
 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ 
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
5 สวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี (ประธำนกลุ่ม) 
 รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน  
 ศึกษานารีวิทยา 
 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
 มัธยมวัดสิงห์   
 บางปะกอกวิทยาคม   
 บางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์" 
 วัดพุทธบูชา 
 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
 แจงร้อนวิทยา 
6 มัธยมวัดหนองแขม (ประธำนกลุ่ม) 
 วัดนวลนรดิศ   
 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
 วัดประดู่ในทรงธรรม 
 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 
 ปัญญาวรคุณ   
 วัดรางบัว   
 ราชวินิตบางแคปานข า 
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กลุ่มที่ โรงเรียน 

 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

3.  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน ห้องเรียน นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน 

 มัธยมศึกษำตอนต้น 1,549 28,356 27,745 56,101 
       มัธยมศึกษาปีที่ 1  527 9,636 9,276 18,912 
       มัธยมศึกษาปีที่ 2  522 9,269 9,161 18,430 
       มัธยมศึกษาปีที่ 3  500 9,451 9,308 18,759 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย 1,604 22,935 27,983 50,918 
       มัธยมศึกษาปีที่ 4  553 8,267 9,590 17,857 
       มัธยมศึกษาปีที่ 5  537 7,556 9,240 16,796 
       มัธยมศึกษาปีที่ 6  514 7,112 9,153 16,265 

รวมทั้งสิ้น 3,153 51,291 55,728 107,019 

 4. จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร จ ำนวน 

  สำยบริหำร 146 คน 
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 66 คน 
   - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 80 คน 
  ครูผู้สอน 7,436 คน 
   - ครูตามกรอบอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานจริง 5,712 คน 
   - ครูมาช่วยราชการ 18 คน 
   - ครูอัตราจ้าง 1,706 คน 
  พนักงำนรำชกำร 50 คน 
  นักกำรภำรโรง 554 คน 

รวม 8,186 คน 

  

 

 

5. จ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
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กลุ่มนโยบายและแผน                                                             ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย 
จ ำนวน 

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

ตรวจสอบภายใน 3 1 คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 - คน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   1 1 คน 
กลุ่มกฎหมายและคดี 1 1 คน 

       รวม 79 44 คน 
       - มาตรา 38ค (1) 15 8 คน 
       - มาตรา 38ค (2) 64 36 คน 

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



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุม่นโยบายและแผน                                                             สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ทิศทางการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในสั งกัด  และคุณภาพการบริหารจัดการของสํ านักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังน้ี 
1. วิสัยทัศน์ 
  “เป็นผู้นําการจัดการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย” 
2. พันธกิจ 
 2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย จึงได้กําหนดเป้าหมาย ดังน้ี 
 3.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
 3.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
เพ่ือยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 3.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค  
 3.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 3.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน  
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4. นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความ เหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. กลยุทธ ์
 1. พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี  
 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล  
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 4. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
 6. พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  
6. จุดเนน้ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังน้ี 
 6.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
  จุดเน้น 
  6.1.1 ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  6.1.2 ผู้เรียนน้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
  6.1.3 ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง
ภาวการณ์ของโลก 
  6.1.4 ผู้เรียนมคีุณลักษณะตามคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
   6.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 6.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
  จุดเน้น 
  6.2.1 ผู้เรียนมคีุณภาพในระดับสากล 
  6.2.2 ผู้เรียนมทีักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ในกลุม่สาระภาษาไทย 
  6.2.3 ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอบระดับชาติ      
(O-NET) ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา 
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 6.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
เพ่ือยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
  จุดเน้น 
  6.3.1 จัดทําระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการมีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู 
  6.3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  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 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน 
  6.4.2 ผู้เรียนทีม่ีความสามารถเป็นเลิศ ได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  6.4.3 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลโดยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 6.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  
  จุดเน้น 
  6.5.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเย่ียม 
  6.5.2 สถานศกึษามีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระดับสถานศึกษา ในระดับ
ดีเย่ียม 
  6.5.3 สถานศกึษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 
  6.5.4 สถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
  6.5.5 สถานศกึษาได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community = PLC) 
  6.5.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  6.5.7 นํานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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 6.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน  
  จุดเน้น 
  6.6.1 ภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  6.6.2 สร้างภาคีเครือข่ายใหมเ่พ่ิมขึ้น เพ่ือขยายการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
7. ค่านิยม 
  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างงานสร้างสัมพันธ์ 
  มุ่งมั่นบริการ   สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง 
8. วัฒนธรรมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ   เป็นกัลยาณมติรกับเพ่ือร่วมงาน 
  ร่วมคิดร่วมบริหาร  บริการด้วยจิตสาธารณะ 
9. เอกลักษณอ์งค์กร 
  รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 



ผลการด าเนินงาน 

 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จีัดทำรายงานผลการด าเนนนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ี โดยม รายระเอ ยดผลการด าเนนนงานในโครงการตามกลยุทธ์ ดังน  ้
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองด ี  
 โครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

กลยุทธท์ี่ ๒  พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล  

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot  

Camp) 
โครงการการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย 
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  

กลยทุธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ 

งานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ 
โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสด ุ
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม ่
โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4.0 
โครงการอบรมการด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และการรอ้งทุกข์

กลยทุธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย 
โครงการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนว และสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน 

กลยทุธ์ที่ ๕  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 
 โครงการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
 โครงการติดตามผลการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม ่
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 




