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ค าน า 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดและ
องค์ประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการจ าเป็นตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณในความร่วมมือ
ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  
และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง 
การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

  “สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 
 

 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
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สารบญั 
              หน้า 

ค าน า                   1 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี ้

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
7. กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานท่ีตั้ง : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
      ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

กลุ่มสง่เสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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            นายพิเชฐร์  วันทอง 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

       
 
                

 

                                                        
        นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข           นางนภัทร  ธัญญวนิชกุล       นายยุทธนา  ส าราญกิจ 
       รองผู้อ านวยการ                รองผู้อ านวยการ           รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร             ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร            ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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            นายพิเชฐร์  วันทอง 

       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    
 
 

                                                    
              

    นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบด ี นายธนภัทร  กุลวรภัทรธนิน              ผศ.ดร. พิกุล  เอกวรางกูล              นางสาววารุณี  เลียววิวฒัน์ชัย 
     กรรมการผู้แทนผู้บริหาร                  กรรมการผู้แทนผู้บริหาร                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ          สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน                     
 
 

                                                                      
               

      นายศุภกิจ  จิตคล่องทรัพย์           นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ     นายชาญณรงค์  ลักษณณียนาวิน             นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท 
        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                     กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การศึกษา 
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ระดับการจัดการศึกษา สถานศึกษา (แห่ง) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

     อนุบาล 3 ขวบ – ประถมศึกษาปทีี่ 6                                        31 
     อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนต้น                                         3 
     อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนปลาย                                        1 
     อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                     1 
     ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนปลาย                                 1 

รวม 37 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
   ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 2 2 4 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 10 19 29 
ศึกษานิเทศก ์ 3 5 8 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 
พนักงานราชการ 3 12 15 
อัตราจ้างช่ัวคราว 2 7 9 

รวม 23 45 68 
                    ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 

จ านวนสถานศกึษาในสงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  
ปีการศกึษา 2563 

จ านวนข้าราชการ ลกูจ้าง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับช้ันแนวหน้าของประเทศ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิรูปการศึกษาของชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยมีกลุ่มโรงเรียน จ านวน 3 กลุ่ม และศูนย์วิชาการ จ านวน 11 ศูนย์ 
ดังนี ้

กลุ่มโรงเรียน ท่ีตั้งกลุ่มโรงเรียน 
1. กลุ่มทวาราวดี โรงเรียนอนบุาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลอุปถัมภ์) 
2. กลุ่มรัตนโกสินทร ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง สงิหเสน)ี 
3. กลุ่มกรุงธนบรุ ี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 
 

ศูนย์วิชาการ ท่ีตั้งศูนย์วิชาการ 
1. ศูนย์วิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง สงิหเสน)ี 
2. ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต 
3. ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนบุาลพิบลูเวศม ์
4. ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนบุาลวัดนางนอง 
5. ศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนบุาลวัดปรินายก 
6. ศูนย์วิชาการสุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
7. ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี โรงเรียนสายน้ าทิพย ์
8. ศูนย์วิชาการศิลปะ  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
9. ศูนย์กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนพบิูลอุปถัมภ์ 
10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนบุาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลอุปถัมภ์) 
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
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แผนท่ีต้ังสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 751 728 1,479 63 
อนุบาล 2 909 902 1,811 71 
อนุบาล 3 1,008 899 1,906 77 

รวม ระดับก่อนประถมศึกษา 2,667 2,529 5,196 211 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,602 1,445 3,047 119 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,744 1,506 3,250 123 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,699 1,596 3,295 123 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,693 1,472 3,165 122 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,695 1,539 3,232 122 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,772 1,567 3,339 124 

รวม ระดับประถมศึกษา 10,205 9,125 19,330 733 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 193 419 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 256 183 439 15 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 252 244 496 16 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 734 620 1,354 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 53 66 119 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 56 127 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 52 98 4 

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170 174 344 14 
รวมท้ังหมด 13,776 12,448 26,224 1,003 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  36 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 41 
ครู ค.ศ. 4 1 
ครู ค.ศ. 3 98 
ครู ค.ศ. 2 281 
ครู ค.ศ. 1 489 
ครูผู้ช่วย 261 
ลูกจ้างประจ า 78 
พนักงานราชการ 59 

รวม 1,344 
                 ข้อมลู ณ วันท่ี 4 มกราคม 2564 

 
 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 19 32 51 
อนุบาล  2 41 33 74 
อนุบาล  3 36 49 85 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 96 114 210 
ประถมศึกษาปีที่  1 35 30 65 
ประถมศึกษาปีที่  2 39 36 75 
ประถมศึกษาปีที่  3 24 26 50 
ประถมศึกษาปีที่  4 29 23 52 
ประถมศึกษาปีที่  5 28 21 49 
ประถมศึกษาปีที่  6 22 13 35 

รวมระดับประถมศึกษา 177 149 326 
รวมท้ังสิ้น 273 263 536 

                                                      ข้อมูล ณ วันที ่ 30 ธันวาคม 2563   
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ท่ี ศูนย์การเรียน จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา รวม 

ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 
1 ประถมภูมิธรรม - 93 93 
2 ทางน าแห่งปัญญา - 59 59 
3 จอห์นไวแอท มอนเตสซอร ี 24 38 62 
4 ตัรบียะตุ้ลอสิลาม 200 248 448 
5 ศิริ์รัถยา 7 27 34 
6 บ้านดี ดารุ้ลคอยร ุ 24 20 44 
7 อารยตาราภาวนาวิชชาลัย - 2 2 
8 เกรซบางนา - 9 9 
9 ดาริสซุนนะห ์ 15 3 18 
ศูนย์การเรียนโดยบุคคล    
10 พัฒนปญัญา 7 43 50 
11 ปฐมธรรม - 28 28 
12 รัศมีแห่งการน า 19 29 48 
13 แพร ี - 5 5 
14 ปวงประชาอาดัม (บะนียอ์าดัม) - 4 4 
15 ผูกมิตร - 21 21 
16 พชระ - 42 42 
17 ดรุณอินเตอร์นอเลจจ ์ - 37 37 
18 รู้ด้วยรักโดยครมูุก - 21 21 
19 บ้านสวนหมาก - 14 14 
ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ    
20 วีเลิร์น  5 5 

รวมท้ังสิ้น 296 748 1,044 
  ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2563  

 
 
 
 
 

จ านวนศนูย์การเรียนที่จัดการเรียนรู้การศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
จ านวน 20 ศูนยก์ารเรียน 
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ผลการตดิตาม การประเมินผลการบริหารและการจดัการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ของส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา                      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนนิงานการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัตริาชการของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
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รายการ คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนัก 

 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ (น้ าหนัก 100) 

4.27426 4.27426 

     1.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) (น้ าหนัก 4.5455) 

1.00000 0.04546 

     2. ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (น้ าหนัก 4.5455) 

5.00000 0.22728 

     3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
สมศ. ระดบั �ดี� ข้ึนไป (ยกเลิกตัวช้ีวัด) (น้ าหนัก 0) - - 

     4. ระดับความส าเรจ็ในการเช่ือมโยงฐานข้อมลูรายบุคคลที่อ้างอิง 
จากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (น้ าหนัก 9.091) 

4.14190 0.37654 

     5. การลดพลังงาน (น้ าหนัก 9.091) 5.00000 0.45455 
     6. การลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (น้ าหนัก 9.0905) 5.00000 0.45453 
     7. การก ากบัดูแลการทจุริต (น้ าหนัก 4.5455) 4.00000 0.18182 
     8. ภาวะผู้น า (น้ าหนัก 4.5455) 4.00000 0.18182 
     9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ  
(น้ าหนัก 13.6365) 

5.00000 0.68183 

     10. การสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในองค์การ (น้ าหนัก 13.6365) 3.00000 0.40910 
     11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ (น้ าหนัก 22.7275) 4.55000 1.03410 
     12. ความคิดเห็นของผู้ใตบ้ังคับบัญชาทีม่ีต่อผูบ้ังคับบญัชา (น้ าหนัก 4.545) 5.00000 0.22725 

*คิดเป็นคะแนนร้อยละ 85.49 อยู่ในเกณฑ์ “มาตรฐานขัน้สูง” 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏบิัตริาชการ (KRS) 
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98.74 การปฏิบัติหน้าที่ 

94.23 การใช้งบประมาณ 

95.54 การใช้อ านาจ 

96.97 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

96.25 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

98.49 คุณภาพการด าเนินงาน 

95.25 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

96.10 การปรับปรุงระบบการท างาน 

88.93 การเปิดเผยข้อมูล 

75.00 การปูองกันการทุจริต 

ผลคะแนน คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

(ITA) ปี 2563 
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ที่ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนหลังถ่วง

น้ าหนกั 

1 การปฏิบัติหน้าที ่ 98.74 

IIT 30 28.90 

2 การใช้งบประมาณ 94.23 

3 การใช้อ านาจ 95.54 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.97 

5 การแก้ไขปัญหาทุจรติ 96.25 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.49 

EIT 30 28.98 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 95.25 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.10 

9 

 การเปิดเผยข้อมูล 88.93 

OIT 40 32.79 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 100.00 

9.2 การบริหารงาน 87.50 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 57.14 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 100.00 

10 

การป้องกันการทุจริต 75.00 

10.1 การด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริต 100.00 

10.2 มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต 50.00 

 คะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ระดับคุณภาพ A) 

 100  90.67
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ท่ี วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ภาษาไทย 55.90 65.13 42.86 
2 คณิตศาสตร์ 47.13 50.98 41.16 
3 วิทยาศาสตร ์ 45.28 46.32 57.01 
4 ภาษาอังกฤษ 49.37 53.16 47.31 
 ภาพรวม 49.43 53.90 47.09 

 จากตารางดังกล่าว พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชาลดลงจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 6.81  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแยกตามวิชาพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  
ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 9.32 
ปีการศึกษา 2562 ลดลง จากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 22.27 
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.80 
ปีการศึกษา 2562 ลดลง จากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 9.82 
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ์
ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 1.04 
ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 10.69 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.79 
ปีการศึกษา 2562 ลดลง จากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5.85 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 มัธยมศกึษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปกีารศึกษา 2560 - 2562 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ระหว่างระดับประเทศกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพป.กทม.) 

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (สพป.กทม.) 

ความแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 48.29 54.42 55.14 46.39 55.04 55.91 -1.90 0.62 0.77 
คณิตศาสตร์ 30.45 29.45 33.25 28.92 29.10 32.98 -1.53 -0.35 -0.27 
วิทยาศาสตร ์ 26.30 30.04 26.73 23.19 30.28 26.98 -3.11 0.24 0.25 
ภาษาอังกฤษ 32.28 36.10 30.07 30.08 36.43 30.22 -2.20 0.33 0.15 

รวม 34.33 37.50 36.30 32.15 37.71 36.52 -2.18 0.21 0.26 

 จากตารางดังกล่าว พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปี 2561 
และ 2562 ดังนี้ 

 ระดับประเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปีการศึกษา 2560 – 2562 เพิ่มข้ึนจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
34.33 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 37.50 ในปีการศึกษา 2562 เป็นร้อยละ 36.30 ซึ่งลดลงจาก  
ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงสุดในปีการศึกษา 2562 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวม ในปีการศึกษา  
2560 – 2562 เพิ่มข้ึนจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.15 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 37.71  
ในปีการศึกษา 2562 เป็นร้อยละ 36.52 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงสุดในปีการศึกษา 2562 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในช่วงปีการศึกษา 2560 – 2562 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนทั้งในระดับภาพรวมและ
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ระหว่างระดับประเทศกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพป.กทม.) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (สพป.กทม.) 

ความแตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 49.25 57.31 42.21 49.24 43.47 53.02 -0.01 -3.84 0.81 
คณิตศาสตร์ 24.53 30.72 25.41 19.50 24.02 25.62 -5.03 -6.73 0.21 
วิทยาศาสตร ์ 29.37 30.51 29.20 25.35 27.18 29.40 -4.02 -3.33 0.20 
ภาษาอังกฤษ 28.31 31.41 29.20 26.99 30.41 28.97 -1.32 -1.00 -0.23 
สังคมศึกษา 34.70 35.16 35.70 38.81 33.17 36.10 4.11 -1.99 0.40 

รวม 41.54 43.78 40.43 39.97 39.56 40.78 -1.58 -4.22 0.35 

 จากตารางดังกล่าว พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
ทุกปีการศึกษา ดังนี ้

 ระดับประเทศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในปกีารศึกษา 2560 – 2562 พบว่า ในปกีารศึกษา 2561  
มีคะแนนเฉลีย่เพิ่มจากปกีารศึกษา 2560 รอ้ยละ 2.21 แต่ในปกีารศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ
ลดลงร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกบัปีการศึกษา 2561 

 ส าหรับคะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 
0.33 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 แต่ในปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.03 
เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2561
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเปูาหมาย  
คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี ้

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนา การเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรฐับาลทัง้ในสว่นนโยบายหลกัด้านการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕)  
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น  
ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธ์ิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี ้

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม  
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  

๓.  ปรับ รื้ อและ เปลี่ ยนแปลงระบบการบริห ารจั ดก ารและพัฒนาก าลั ง คนขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์กร รวมทั้งพัฒนา สมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๔. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุม 
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ส่วนท่ี 2 : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบายและจุดเนน้กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ๑.๑ การจัดการศึกษาเพือ่คุณวุฒิ  

 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
 - ส่งเสริมการพฒันากรอบหลักสูตรระดับทอ้งถ่ินและหลกัสตูรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่  
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์ 
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง 
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต   
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  
 ๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)  
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เ ข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ   
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์  เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล  
 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุผลเป็นข้ันตอน  
 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands - On 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน า  
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ป ี 
 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
 ๒. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์ 
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
  - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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  - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ การสื่อสาร
และใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
 ๓. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ 
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน  
การสอนด้วยเครื่ องมือปฏิบัติที่ ทันสมัยและสอดคล้องกับ เทคโนโลยี  โดยเน้นให้ผู้ เ รี ยนมีทักษะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
 ๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
  - ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒  
 ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถ  
เป็นอาชีพและสร้างรายได้  
 ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ  
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลย ีด้านกฎหมาย เป็นต้น  
 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
 - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดสรรและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ   
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
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 - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ  
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๔ โดยค านึงถึง
มาตรการ ๔ ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร  งบประมาณไว้ ดังนี้  
(๑) งดดูงานต่างประเทศ 5 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
(๒) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  (๓) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
(๔) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน  
 ๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ  โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการทราบ ตามล าดับ  
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ  และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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 เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้
สังคมไทยต้องปรับเปลีย่นชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นรูปแบบ
การด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System TE2S)  
เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 

  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 5. การด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย

“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill  
ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีภาพทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Human 
Capital Excellence  Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อท า ครูยกก าลังสอง  
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร
ยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผูผ้ลิตที่เป็นเอกชน On-Air 
เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ โรงเรียนยกก าลังสอง
ที่มุ่งเนน้คุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการ เพื่อความเปน็เลิศทางภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเพื่อความเปน็เลศิและความเช่ียวชาญที่สามารถ
ตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

นโยบายและจดุเนน้กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพื่อท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง 
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
 - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล  
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จ าเป็น 
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ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดบั 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 
ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องเช่ือมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  
กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21 
 1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้ างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งทรพัยากรมนุษย์ นอกจากนี้
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่ างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ 
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

แผนปฏิบตัิราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เปูาหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในรายการพื้นฐาน 
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่
เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเปน็ธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  3.1 เปูาหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าว
สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติด 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐาน 
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป 
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แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 1.1.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าหมายท่ี 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปและสอดคลอ้งกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพคร ูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูใหม้ีความพรอ้มในการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน 
(หลักสูตรสถาบนัโคเซน็) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 
 1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู  
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มมีาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน  
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย  
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รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภา พ 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  
ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา  
ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนรว่มของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน
เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ของชุมชน 
 1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมลูเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทกุกลุม่ ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม  
กับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา  
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี  และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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 1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทั กษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ 
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ในพื้นที่การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว  
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า  
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง  
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 1.3.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนรว่ม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่ เกาะแก่ง  และโรงเรียนในพื้นที่ ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นความมั่นคง 
 1.4.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 1.4.2 แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
ในกลุ่มเปูาหมาย 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการพัฒนา
การศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา
พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มีความเ ข้าใจซึ่ งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้ เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการ  
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 
 1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิต ิ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน   
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 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริม
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน  
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 1.6.2 แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน  
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
และพัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต 
และปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่  การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษา 
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
 2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา  
ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
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 2.2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
 2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
 3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง 
ในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  
และอาจารย์ 
 2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
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 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผูเ้สพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม  
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง 
 3.1.1 ประเด็นการเร่งสรา้งการรับรูแ้ละจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม 
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง  
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
 ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เ ข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เปูาหมายรวม 
 ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก  
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและขนสง่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่ 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
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ที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทย  
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
 ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจทิัลในการให้บรกิาร ปัญหาคอร์รปัช่ันลดลง และการบรหิารจดัการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง   
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
 4.3.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  
และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 4.3.3 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี คุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรยีนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงาน
แนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า 
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง  
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้  
มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถ
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พิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน 
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 4.4.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลือ่มล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.4.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 
 4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในรายการพืน้ฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก 
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่  
และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)  
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ในระดับพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.5.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
 4.6.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 4.6.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
 4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบ 
ในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเ ผยแพร่และพัฒนา และด าเนิน
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 4.7.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
 4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็น 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 5.1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 5.1.3 ตัวช้ีวัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับช้ัน 
 5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน - ไทย) 
 5.2 นโยบายความมั่นคงแหง่ชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น 
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 5.2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนกัรู้
ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็น 
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 5.3.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 5.3.3 ตัวช้ีวัด ดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
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 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน 
และปฏิเสธการทุจริต 

แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลงัคน การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สรา้งขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.4 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจดัการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 

1.1  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2.  ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสง่เสริมและพัฒนาผู้เรยีนทีม่ีความสามารถพิเศษสู่ความเปน็เลศิ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปูองกันไม่ใหอ้อกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลอืเด็กตกหลน่และเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ 
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก        
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
      3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
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รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน    
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน 
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)  
เพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ 
ให้บรรลุตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 

จุดแข็ง (Strengths) 
1 โครงสร้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งในส านักงานเขตฯ กลุ่มโรงเรียนและ

ศูนย์วิชาการ ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2 มีโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาหมาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3 มีระบบบริหารจัดการขององค์ที่เป็นระบบ ชัดเจน และมีความเข้มแข็ง 
4 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

จึงท าให้เกิดผลลัพธ์การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
6 มีโรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนรู้และเป็นโรงเรียน  

น าร่องในโครงการพิเศษต่าง ๆ 
7 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เป็น

เปูาหมายเดียวกัน 
8 มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน รองรับกับระบบการท างานที่ทางราชการก าหนด 
9 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) เป็นที่หนึ่งของประเทศ 

10 การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงท าให้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 

11 สถานศึกษามีความพร้อม สามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ 
  

 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
2 บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อกรอบอัตราก าลัง 
3 บุคลากรครู (ครูใหม่) ขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
4 วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ทันสมัย (บางรายการ) 
5 ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) จึงท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ 
  

 
 
 

สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
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โอกาส (Opportunities)   

1 ผู้ปกครองให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา 

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน 
3 รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4 มีองค์กรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายในจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่เอื้อต่อการ  

จัดการศึกษา 
5 มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่คอยให้การสนับสนุน 
6 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย 
7 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณอินเตอร์เน็ตจากภาครัฐ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึง 

การใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 
8 มีเทคโนโลยีในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
9 สถานที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่อยู่ใกล้หน่วยงานต้นสังกัดและอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงจึงเอื้อต่อการ

พัฒนางานและได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
อุปสรรค (Threats)   

1 สภาพฐานะทางเศรษฐกจิของผู้ปกครอง 
2 นโยบายบางประการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ทิศทางการพฒันาไม่ต่อเนื่อง 
3 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษามีอยูอ่ย่างจ ากัด 
4 การคมนาคม การจราจรติดขัด 
5 มลภาวะทางอากาศเป็นพิษ 
6 ครอบครวับางครอบครัวยงัไมเ่ข้าถึงเทคโนโลยี เนื่องจากระบบโทรศัพท์ไมส่ามารถเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตได้ 
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 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
          4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)      
          7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand  4.0 

แนวทางการพฒันาส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี  (Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ  
 6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการ
บรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกา ร
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 9. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการท างานแบบบูรณาการ                 
มีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
 10. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา พัฒนา 
สื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษามีงานวิจัยที่สามารถ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า  
               ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

************************************* 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.1 เป้าหมาย  
 ผู้ เ รี ยนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มี คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ 

80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนิน
ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1.4.1 โครงการรณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 1.4.2 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 1.4.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

กลยทุธ ์
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กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ  
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ที่ ต อบ สน อง ต่ อ กา รพั ฒน าก า ลั ง ค น ใ น  1 0 
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพิ่มขึ้น 

10 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้  และสิ่งประดิษฐ์ที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

80 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 พัฒนาก าลังคนใหม้ีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  2.4.1 โครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 เป้าหมาย 
  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

80 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

*2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  

3 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3 จ านวนผู้ เ รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

- 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

4 ร้ อยละของ นักเ รี ยนที่ ผ่ านการประ เ มินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

90 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

20 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรี ยมความพร้อม ด้านการ อ่าน คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้ นที่  ตลอดจน 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

10 ร้ อย ละของสถานศึ กษาที่ มี ผ ลการ ปร ะ เ มิ นตน เ อง 
ในแต่ ละมาตร ฐ านต ามระบบการประ กันคุณภ าพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

* เน่ืองจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปูาหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่าน้ัน 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
 3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม)  
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 3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 3.4.1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษายกก าลังสองของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.4.2 โครงการนิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 
 3.4.3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
 3.4.4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.กทม. 
 3.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
 3.4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 3.4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) 
 3.4.8 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 3.4.9 โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
 3.4.10 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลยุทธ์ท่ี 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียมและมีคุณภาพ  
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4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 

1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจ าเป็น 

1,380 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3  
            4.3.5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 4.4.1 โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 เป้าหมาย 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลเุปาูหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้  ความเข้าใจ  

ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอนุรักษ์น้ า การจัดภูมิทัศน์ 
ลดขยะ ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษในอากาศ 
5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 5.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2564 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 ทุกกลุ่ม 
2 ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
95 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
3 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 90 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 6.4.1 โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต (ITA)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6.4.3 โครงการการจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 
            6.4.4 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสดุสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 6.4.5 โครงการเผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   6.4.6 โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
   6.4.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย ตัวช้ีวัด ตาราง
กิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรอบวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ดังนี ้

ท่ี งบบริหารจัดการ (งบประจ า) งบประมาณ (บาท) 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,279,825 
2 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,820,175 

รวมท้ังสิ้น 5,000,000 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
กิจกรรม : 1. การเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่
บุคลากรใน สพป.กทม. 
             2. รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
             3. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และท าความ
สะอาดพื้นที่ทั้งภายในห้องท างานและภายนอกอาคาร
ส านักงานทุกอาคาร 

1 40,000 กสศ.  

2 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม : จัดโครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1 40,000 กสศ.  

3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร 
ผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรม : ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

1 60,000 กสศ.  

4 โครงการการสร้างหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระสั้น 

2 50,000 กนต.  

 
 
 

ส่วนท่ี 3 : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา
ยกก า ลั ง สองของส า นั กง าน เขตพื้ นที่ ก าร ศึ กษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กิจกรรม : 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
เครื่องมือ “ระบบนิเวศ ห้ายกก าลังสอง”  
               2. การพัฒนาระบบนิเวศยกก าลังสองของ
สถานศึกษา 37 แห่ง 
               3. การประกวด/คัดเลือก“ระบบนิเวศห้า
ยกก าลังสอง” ระดับกลุ่มโรงเรียน 
               4. การแลกเปลี่ยนเรียนร ู้และการประกวด/
แข่งขัน “ระบบนิเวศห้ายกก าลังสอง” /ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               5. การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

3 450,000 กนต.  

6 โครงการนิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 
กิจกรรม : 1. การนิเทศโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียน
จ านวน 3 กลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 / 2563 
             2. การด าเนินงานตามกิจกรรมของ ก.ต.ป.น. 

3 226,500 กนต.  

7 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม : 1. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต 
(Coding for Kids) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 
             2. การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
             3 .  การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้ นสู ง  
(Higher Order Thinking : HOT ) ขอบข่ายการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้  ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา  
             4. การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : การพัฒนา
แนวคิดเชิงค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 

3 200,000 กนต.  

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 63 

 

ที่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของ สพป.กทม. 
กิจกรรม : 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
             2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

3 15,000 กนต.  

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กิจกรรม : 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

3 150,000 กพค.  

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
กิจกรรม : 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
กา ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3 40,000 ICT  

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ธุรการและ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสาสนเทศ (DMC) 
กิจกรรม : 1. อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง การใช้
โปรแกรม My office 
               2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูล
สารสนเทศ (DMC) 

3 3,675 ICT งบบริหาร
จัดการ

ส านักงานฯ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

3 95,000 
 

กพค.  

13 โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2564 
กิจกรรม : จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชู เกียรติ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

3 35,000 กพค.  

14 โครงการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรม : จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวเพื่อยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

3 50,000 กพค.  
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ที่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

15 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและ 
ศูนย์การเรียน 
กิจกรรม : - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัด
การศึกษาฯ  
               - จัดประชุมปฐมนิเทศ ผู้จัดการศึกษารายใหม่  
               - จัดประชุมให้ความรู้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน  
               - จั ด ป ร ะชุ มค ณะ กร ร มก าร วัด แล ะ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   

4 70,000 กสศ.  

16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม : การอนุรักษ์น้ า การจัดภูมิทัศน์ ลดขยะ 
ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษในอากาศ 

5 150,000 กสศ./กอก.  

17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6  กนต. งบประมาณ
จาก สพฐ. 

18 โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

6  กนต. งบประมาณ
จาก สพฐ. 

19 โครงการจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 
กิจกรรม : การจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 

6 20,000 กนผ./กบง.  

20 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี พัสดุสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
กิจกรรม : การตรวจสอบติดตามสถานศึกษาตามปฏิทิน 
สรุปผลการตรวจและรายงานผลส่งหน่วยรับตรวจ 

6  ตสน. ไม่ใช้
งบประมาณ 

21 โครงการเผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่าย
สารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรม : การจัดท าเอกสารให้ความรู้ ระเบียบกฎหมาย 
ผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (My office) 

6  กลุ่ม
กฏหมายฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

22 โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2564 
กิจกรรม : การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 30,000 กนผ.  
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ที่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

23 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชีและพัสดุ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
กิจกรรม : การอบรมการส่งเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 

6 70,000 กบง./ตสน.  

รวม  1,820,175   
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ชื่อโครงการ  รณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาด  
   ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนือ่ง 
สนองแผนปฏิบัติการราชการ สพฐ. กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบัติการราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ-นามสกุล  ๑. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
     2. นางสาวพัชราภรณ์  กวนหลวง พนักงานพิมพ์ 
  อีเมล p.kuanluang@gmail.com โทรศัพท์ 083 334 8985 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1   ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  หัวข้อย่อยที่ 2   
    ติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
เปูาหมายที่ 1   ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 โครงการรณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทย 
โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยเป็นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ 

1.2 ความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง   
 ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ 
เปูาหมาย  
 1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. ดัชนีสันติภาพโลก Global Peace Index (GPI) เป็นดัชนีที่แสดงถึงระดับความสงบของแต่ละประเทศ 
 2. ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น  
 โครงการรณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความสอดคล้องกับเปูาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็นที่ 1  
และ 2  คือ เป็นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย 
ในทุกระดับและทุกมิติ ส่งผลให้มีดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย ดัชนีสันติภาพโลกมีค่าเปูาหมายที่สูงขึ้น 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 

แผนย่อย   
 ข้อที่ 3  การพฒันาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคกุคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
แนวทางการพัฒนา 
 1) สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปูองกันการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 2) จัดการสภาวะแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย  
 โครงการรณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความสอดคล้องเปูาหมายของแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ให้พร้อมเผชิญภัยคกุคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  คือ บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครสามารถปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตัวชี้วัด  
 ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสามารถปูองกันการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

1.4 ความสอดคลอ้งของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย  
 องค์ประกอบ : ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 ปัจจัย : การมสี่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้ขยายวงกว้าง
อย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่งผลให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาส
การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครจึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การปูองกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ข้ึน เพื่อเฝูาระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และผู้เข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ทุกครั้ง 
และก่อนมาท างาน ควรจัดเตรียม หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ส าหรับตนเอง 

2) เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
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4. เป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ 
    1) จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองวันละ 2 คน เพื่อคัดกรองบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่น ที่เข้ามาใช้บริการที่ส านักงานครบทุกคน 
    2) ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือที่มีคุณภาพทุก ๆ ๓๐ วัน หรือตามความเหมาะสม 

   3) บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีอุปกรณ์ปูองกันการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

- เชิงคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ  

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. ตัวชี้วัด 
 1. บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสามารถปูองกันการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ร้อยละ 100  
 3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

6. งบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 65,๐๐๐.- บาท  
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) ให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ค่าวัสด ุ
1.1 หน้ากากอนามัย 
1.2 สติกเกอร ์
1.3 สบู่เหลว 
1.4 แอลกอฮอล์ 300 ml  30 ขวด 
1.5 ยาฆ่าเช้ือ 

   
 
 

46,355 
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ท่ี รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2. กิจกรรมรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
2.1 ค่าจ้างท าปาูยไวนลิ 2 ชุด 
2.2 ค่าจัดท าโลร่างวัลและเกียรตบิัตร ส าหรบักจิกรรมรณรงค์ 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

  
 

1,700 
 
 
 
 

 

       - โล่รางวัลจ านวน 6 อัน และเกียรติบัตร 
2.3 เงินรางวัล ส าหรบัรางวัลที่ 1 ,2 ,3 และรางวัลชมเชย 
2.4 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานกจิกรรมรณรงค์ 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) จ านวน 7 คน  
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน ๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 
      - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน ๆ ละ 100           บาทเป็นเงิน 

 6,000 
10,000 

 
 
 
245 
700 

 

 รวม - 18,645 46,355 
 รวมทั้งสิ้น (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 65,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การเฝูาระวังและปูองกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่บุคลากรใน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร 
    - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    - จัดท าป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

กุมภาพันธ์ 2564 
 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรพัย ์

2. กิจกรรมรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    - ประกวดจัดท าสื่อคลิปวิดีโอ/แอนิเมช่ัน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
กิจกรรมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ/แอนิเมช่ัน 

กุมภาพันธ์ 2564 
ถึง มีนาคม 2564 

กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร (DLICT)  
และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือที่มีคุณภาพ และท าความสะอาด
พื้นที่ทั้ งภายในห้องท างานและภายนอกอาคาร
ส านักงานทุกอาคาร โดยให้ท าทุกๆ ๓๐ วัน หรือตาม
ความเหมาะสมโดยเริ่มด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ 2564 
ถึง กันยายน 2564 

กลุ่มอ านวยการ 

4. รวบรวมข้อมลูและจัดท ารายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

กันยายน ๒๕๖4 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5. สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน ๒๕๖4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8. สถานท่ีในการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

9. เครื่องมือ/วิธีติดตามประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
ร้อยละของความส าเร็จในการปูองกันการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1) บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
    2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสามารถปูองกันการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ร้อยละ 100  
    3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ได้ร้อยละ 100 
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ชื่อโครงการ    โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองกลยุทธ์         สพป.กทม. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสมฤทัย ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
              นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
E-mail :     chachcha2012@gmail.com โทรศัพท์ ๐๖๓-๗๖๕-๒๖๐๐ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
๑. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
๑.๑ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
หัวข้อย่อย พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
เปูาหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีภูมิคุ้มกันต่อ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
๑.๒ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ประเด็นความมั่นคง 
เปูาหมาย ประเทศมั่งคง ประชาชนมีความสุข 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น ดัชนีความสุขของประชากรไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น   
 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริม
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเรียนอย่างมีความสุข 
๑.๓ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต  
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
เปูาหมาย  
 ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย 
 โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับบ้านเมือง 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรั บมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
๒. ข้อมูลท่ัวไป 
๒.๑ โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
๒.๒ หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย มีทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้งรังแกกัน 
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด การติดการพนัน การติดเกม หรือการหนีเรียน นับวันจะทวี  
ความรุนแรง ซับซ้อน และกระจายตัวมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกนโยบายมาตรการและการ
ด าเนินการปูองกันเหตุดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ซึ่งมีภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และด้านการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิเด็ก ทั้งยังมีนโยบาย ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และก าหนด
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน แก้ไขปัญหา และการคุ้มครอง
สิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้น
จากวิกฤติทั้งปวง 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม  
ทันการณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการนี้ข้ึน เพื่อขับเคลื่อนงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย  
 ครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๓๗ แห่ง (แห่งละ ๒ คน) จ านวน ๗๔ คน 
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๒.๕ เป้าหมาย 
 ๒.๕.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
      ครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
 ๒.๕.๒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      ครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าความรู้  
ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
๒.๖ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๖.๑ ครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๖.๒ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
๒.๗ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒.๘ ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ             

๒ .  แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร   
ด า เ นิ น ง า น / ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินการจัดโครงการอบรม
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

            

๔. สรุปและรายงานผล             

๒.๙ สถานท่ีด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
๒.๑๐ งบประมาณ  
 จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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กิจกรรม / รายการ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ เ ข้าร่วมโครงการ 
คณะท างาน และวิทยากร (๘๗ คน x ๓๕ บาท x ๓ มื้อ) 

- ๙,๑๓๕ - 

๒. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับส าหรับผู้ เ ข้าร่วมโครงการ 
คณะท างาน และวิทยากร (๘๗ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ มื้อ) 

- ๑๗,๔๐๐ - 

๓. ค่าตอบแทนวิทยากร 
  - บรรยาย ๓ ช่ัวโมง x ๖๐๐ x ๒ คน = ๓,๖๐๐ บาท 
  - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง x ๖๐๐ x ๔ คน = ๔,๘๐๐ บาท 

๘,๔๐๐ - - 

๔. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบโครงการอบรม  ๓,๐๐๐  

๔. ค่าวัสด ุ - - ๒,๐๖๕ 
รวม ๘,๔๐๐ ๒๙,๕๓๕ ๒,๐๖๕ 

รวมท้ังสิ้น (สี่หมื่นบาทถ้วน) ๔๐,๐๐๐ 

๒.๑๑ การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- การทดสอบ 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- งานปฏิบัติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ    โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองแผนกลยุทธ์    สพป.กทม. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 
                           และประเทศชาติ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสมฤทัย ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     นายณัฐพงศ์ นัยจิต  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 
 
๑. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
๑.๑ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
หัวข้อย่อย พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
เปูาหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
เป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมถึงเพื่อถ่ายทอด
ให้กับลูกเสือในสถานศึกษา ให้เข้าใจ ตะหนักถึงปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นช่องทางหนึ่ง  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับภัยคุกคามด้านยาเสพติด 
๑.๒ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ประเด็นความมั่นคง 
เปูาหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น ดัชนีความสุขของประชากรไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น   
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ก ากับลูกเสือ เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกเสือ
เพื่อให้รู้ถึงภัยจากยาเสพติด รณรงค์ แก้ไข และปูองกัน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เมื่อไม่ปัญหายาเสพติด 
นักเรียนก็จะเรียนได้อย่างมีความสุข 
๑.๓ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แนวทางการแก้ไข และปูองกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  ๒. ด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ ปูองกัน โดยใช้กระบวนการลูกเสือเปน็ช่องทางหนึ่งเพื่อเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งในการต่อสู้กับภัยคุกคามด้านยาเสพติด 
เปูาหมาย  
  ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือในโรงเรียนมีความรู้โดยใช้กิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านประชาธิปไตย 
คุณธรรมจริยธรรม การต้านภัยยาเสพติด รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นช่องทางหนึ่ง  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับภัยคุกคามด้านยาเสพติด 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย 
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการปอูงกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด
สู่ลูกเสือในโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเข้มแข็งในการต่อสู้กับภัยคุกคามด้านยาเสพติด 
ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม 100% มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒. ข้อมูลท่ัวไป 
๒.๑ โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
๒.๒ หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ รั ฐบ าล  ซึ่ ง ไ ด้ ให้ ความส า คัญต่อก ารแก้ปัญหาย า เส พติด  โดยก าหนด 
เป็นนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขยาเสพติด  
แต่แนวโน้มปัญหายาเสพติดยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดควบคุม ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
ในระบบการศึกษาไทย เน้นการจัดการศึกษาที่มคีวามส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา 
ปลูกฝังและปลูกจิตส านึกให้ผู้ เ รียนมี คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน  
และประเทศชาติ ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม การต้านภัยยาเสพติด รวมทั้ง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับภัยคุกคาม
ด้านยาเสพติด 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นทิศทางในการด าเนินการแก้ไขและ
ปูองกันยาเสพติดจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพมีการแก้ไขอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดข้ึน  
๒.๓ วัตถุประสงค์ 
  2.3.1 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ก ากับลูกเสือ เพื่อขยายผลสู่ลูกเสือในสถานศึกษาในการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
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  2.2 เพื่อด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม การต้านภัยยาเสพติด 
รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับภัยคุกคาม
ด้านยาเสพติด 
  2.3 เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
กลุ่มเป้าหมาย  
  2.4.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียน 37 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 คน 
  2.4.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้ก ากับลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ วิธีการปูองกันยาเสพติด 
๒.๕ เป้าหมาย 
  ๒.๕.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
       ผู้ก ากับลูกเสือมีความรู้ในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
๒.๕.๒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถขยายผลสู่
ลูกเสือในโรงเรียนได้ 
๒.๖ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ก ากับลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การรณรงค์ เฝูาระวัง  
การปูองกันภัยยาเสพติด และขยายผลสู่ลูกเสือในสถานศึกษาในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและ
นอกสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
๒.๗ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ผู้ก ากับลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม 100% ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
๒.๘ ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ    

 
        

2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน /
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  

    
 

       

3.ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ  

      
 

     

4.สรุปและรายงานผล        
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๒.๙ สถานท่ีด าเนินการ 
  ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.๑๐ งบประมาณ จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และคณะท างาน (50 คน x 35 บาท x 5 มื้อ)    

 
8,750 

- - 

2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคณะท างาน 
(50 คน x 100 บาท x 7 มื้อ) 

 
35,000 

 
- 

 
- 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 2 ช่ัวโมง x 600 บาท) - 6,000 - 
4. ค่าสถานที่ 8,000 - - 
5. ค่าปูายโครงการ - - 500 
6. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม   250 
7. ค่าวัสด ุ - - 1,500 

รวมท้ังสิ้น  (หกหมื่นบาทถ้วน) 60,000   
*ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๒.๑๑ การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
ร้อยละของผู้ก ากับลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม  
มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ก ากับลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การรณรงค์ เฝูาระวัง  
การปูองกันภัยยาเสพติด และสามารถประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกเสือในโรงเรียนเข้าใจถึงภัยยาเสพติด 
รวมถึงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 80 

 

 

ชื่อโครงการ  สร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์        สพป. กทม. กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sk2361038286@gmail.com   โทรศัพท์ 0858288717 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม หัวข้อย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบการรู้ตลอดชีวิต  
เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  เป็นโครงการเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต  
สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 
หัวข้อย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปูาหมายที่ 4  
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้       
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง และยืดหยุ่น  
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย  หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่อง และอาชีพ 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน  ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศ 
“Thailand 4.0” ที่ต้องการก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพช้ันสูงทางด้านเทคโนโลยี  รวมถึงทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงด าเนินงานโครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นข้ึน เพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ และทันสมัยให้กับครู 
และครูถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพน าไปใช้ท างานหรือประกอบอาชีพได้จริง มีรายได้เสริม น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ โครงการ 
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศ “Thailand 4.0”  
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. ครูวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นได ้
 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น  
 3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีทักษะอาชีพ  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพช่วงช้ันที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.5 เป้าหมาย 

ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม  
ตามศักยภาพ มีความสามารถพิเศษในด้านอาชีพ สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้  สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ครูวิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพช่วงช้ันที่ 2  สามารถน าหลักสูตรไปจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะกับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม  
ตามศักยภาพ มีความสามารถพิเศษในด้านอาชีพ สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้  สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีทักษะอาชีพ 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครูวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นได ้
 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 ด้าน 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ             
2. แต่งตั้งคณะท างาน             
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น 

            

4. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น 

            

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.10 งบประมาณ จาก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 50,000 บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 3 ) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงการ - - - 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างาน - - - 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
- อาหารกลางวันและอาหารว่าง 95 คน คนละ 170 บาท
จ านวน 3 วัน 
- ค่าวัสดุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฯ 

 
 

48,450 

-  
 
 
 

1,550 
กิจกรรมที่ 4 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น - - - 
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - 

รวม 48,450 - 1,550 
รวมท้ังสิ้น (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 50,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ครูวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นได ้

- ทดสอบ 
- สนทนา ซักถาม 
- สังเกต 

- แบบทดสอบ 
- ประเด็นสนทนา 
- แบบสังเกต 

2 โ ร ง เ รี ย นสั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก าร ศึ กษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น  

- สังเกต - แบบสังเกต 

3 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ ก ษาป ร ะ ถม ศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร มีทักษะอาชีพ  

- ทดสอบ 
- สนทนา ซักถาม 
- สังเกต 

- แบบทดสอบ 
- ประเด็นสนทนา 
- แบบสังเกต 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
 2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 ด้าน 
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ชื่อโครงการ  เสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษายกก าลังสองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์        สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และคณะ 
อีเมล r.jullabath@gmail.com โทรศัพท์ 086-880-1669 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) มกราคม 2563 – กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 – 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7 หัวข้อย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      • การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
      • การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
      • การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
      • การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      • การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย    
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
      • การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      • การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตัวช้ีวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคต  
ที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ ด้านวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 แผนย่อย 11.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหาปรบัตัว สื่อสาร และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสทิธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
 4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ  
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิต วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ 
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน ยาเสพติด ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
  การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ              
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
แก้ปัญหาปรบัตัว สื่อสาร และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสทิธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเปูาหมาย 

ผู้รบัผิดชอบ 
2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

80 80 กนต. 

2 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

5,367 5,400 กนต. 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

81 82 กนต. 

4 ร้อยละของครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

35 70 กนต. 

5 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

35 35 กนต. 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 10 กนต. 

7 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- 10 กนต. 

8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

80 80 กนต. 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง 
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- 80 กนต. 
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1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ปัจจัย 
 เพื่อบริการวิชาการ พัฒนาทักษะ ความรู้ความข้าใจในวิชาวิทยาการค านวณ และทักษะด้าน Coding 
ให้กับครูผู้สอนในสังกัด ที่ตรงตามความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน ระดับที่ 1 
เป้าหมายรวม คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์ห้ ายกก าลังสอง 
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยต้องการให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความเป็น
เลิศดีที่สุดในแบบของตนเอง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไปสู่ “ระบบนิเวศทางการศึกษา” เพื่อการสร้าง 
ทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการการเป็นพลโลกที่มีคุณภาพได้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นโยบายของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้ปลดล็อค  ปรับเปลี่ยนและเปิดกว้างโดยเน้นการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา การเรียนรู้และประสทิธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานบรรลุเปูาหมาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ก าหนดจุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องการสร้าง “ห้องเรียนแห่งความสุข”เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่าง สุขกาย บนพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี สภาพแวดส้อมที่ดีละมีความปลอดภัย เรียนรู้อย่างสุขใจ  โดยครูและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีคุณธรรม จริยธรรม สุขที่ได้เรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ์ความคิดสร้างสรรค์  ท างานเป็นทีม  โดยมีผู้สอน (ครู) เป็นผู้แนะแนวทางและ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเรียนรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ได้   
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าวและให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร น านโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสถานศึกษาและยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา “ระบบนิเวศทางการศึกษายกก าลังสองของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร”  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงจัดท าโครงการนี้ข้ึน 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษายกก าลังสองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน 
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 2) เพื่อยกระดับคุณภาพระบบนิเวศ (นักเรียน ครู สื่อการสอน ห้องเรียน โรงเรียน) ของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 37 แห่ง 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 

1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนดี   
มีคณุภาพที่ได้รับการพัฒนาระบบนิเวศรอบด้าน (นักเรียน ครู สื่อการสอน ห้องเรียน โรงเรียน) 

2) ครูและนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีคุณธรรม จริยธรรม    
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม และมี

ผลงาน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและมีสมรรถนะตาม

หลักสูตร มีคุณลักษณะผู้เรียนตามศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาพเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี พร้อมก้าวไปสู่สากล น าไปสู่ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู ้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ  
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนดีมีคุณภาพ (ห้องเรียนแห่ง
ความสุข มีนักเรียนดี ครูดี สื่อการสอนดี) 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในสั งกัดเป็นโรงเรียนดี        
มีคณุภาพ ที่เป็นแบบอย่างได้ 
 3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ  
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2) ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
 3) ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
 4) ร้อยละ 35 ของครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 5) สถานศึกษาจ านวน 37 แห่ง ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 
 6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างสอดคลอ้ง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
เครื่องมือ “ระบบนิเวศ  
ห้ายกก าลังสอง” 

            
   

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนา
ระบบนิเวศยกก าลังสอง
ของสถานศึกษา 37 แห่ง 

            
   

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  3  ก า ร
ประกวด/คัดเลือก“ระบบ
นิเวศ ห้ายกก าลังสอง” 
ระดับกลุ่มโรงเรียน 

            
   

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนร ู้และการ
ประกวด/แข่งขัน 
“ระบบนิเวศห้ายกก าลังสอง” 
/ยกย่องเชิดชูเกียรติระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

            
  

กิจกรรมท่ี 5 การสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

            
 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ จากงบพัฒนา สพป.กทม. จ านวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ท่ี รายการ 
ค่าใช้จ่าย รวม 

(บาท) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือ “ระบบ
นิเวศ ห้ายกก าลังสอง”สร้ างเครื่องมือ 5 ฉบับ  
( 5 x 20 x 2 x 170) 

34,000 - - 34,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบนิเวศยกก าลังสองของ
สถานศึกษา 37 แห่ง 

- - - - 

3 กิจกรรมท่ี 3 การประกวด/คัดเลือก“ระบบนิเวศ  
ห้ายกก าลังสอง” ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
ละ 20,000 บาท 3 กลุ่มโรงเรียน 

60,000 - - 60,000 

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ประกวด/แข่งขัน “ระบบนิเวศห้ายกก าลังสอง”  
/ยกย่องเชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ค่าวัสดุ (เกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร โล่) 

300,000 25,000 20,300 345,300 

5 กิจกรรมท่ี 5 การสรุปและรายงานผล  การด าเนินงาน
โครงการ (30 x 2 x 170) / ค่าวัสดุ 500 บาท 

10,200 - 500 10,700 

 รวมงบประมาณ 404,200 25,000 20,800 450,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เ ต็ ม ต า ม ศั กย ภา พตา มค วา มถ นั ด แล ะ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ
ดีข้ึนไป 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

ร้อยละ 35 ของครูและบุคลกรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

สถานศึกษาจ านวน 37 แห่ง ที่ ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

การรายงานผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษา 

แบบรายงานผล 
การจัดกิจกรรม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงเรียนดี  
มีคุณภาพ ที่เป็นแบบอย่างได้ 
 3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ  
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ    โครงการนิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
         การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์        สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท           ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
   นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   นายสมศักดิ์  ค าภา     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
อีเมล r.jullabath@gmail.com โทรศัพท์ 086-880-1996 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2564 (ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4)  
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ หัวข้อย่อย    
       ข้อที่ 4.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
      • การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 
      • การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
      • การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
      • การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      • การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย    
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
      • การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      • การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
        ข้อที่ 4.4  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
        ข้อที่ 4.4  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  2.  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 ตัวชีวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 ตัวช้ีวัดที่  2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสอดคล้องของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์  
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล               
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การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ 
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  
จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสทิธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
 4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ  
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิต วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ 
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน ยาเสพติด ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพราใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปญัหา
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรบัสนับสนุนการคืนเด็กดีสูส่ังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปอูงกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
  2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
  3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)  
  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  5. พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู 
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งาน
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50  

ข้ึนไป เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 3 โรงเรียน  
3. จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  อย่างน้อย 27 โรงเรียน 
4. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
6. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เพิ่มข้ึน อย่างน้อย 31 แห่ง 
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7. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
พหุปัญญาร้อยละ 100 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม  
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศติดตามผลการด าเนินการ    
ปัจจัย 
 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางทุกระดับทุกประเภท 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก  
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย : มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายรวม การพัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้เชิงรุก การวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านเนื้อหาในสาระที่สอนด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑และด้านบทบาทของครูยุคใหม่ 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม  
ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 6 ให้มีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา และระเบียบบริหารราชการ  
ในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เป็นนิติบุคคล มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 36 
และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าที่ในการ
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บริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติรวมทั้งประสานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง ให้เป็นไปตามบทบาทและอ านาจหน้าที่แห่งกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันพบว่า บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
โดยเฉพาะบุคลากรด้านการนิเทศ ติดตาม ไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด จ าเป็นต้องหารูปแบบวิธีการในการบริหาร รวมทั้งการนิเทศติดตาม  
ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราชการ  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นองค์รวมและเกิดการมีสว่นร่วมของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งต้องใช้กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด   
ให้ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่าย
โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) และการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จัดท าสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิค
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทาง  
ในการพัฒนา คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และคุณภาพระบบ
บริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนด ท างานอย่างเป็นระบบ รับรองด้วยข้อมูลสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในบรรยากาศของความร่วมมือ
ร่วมใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศ
เป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้ และให้การยกย่องเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนา
ตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพที่สูงข้ึน 
 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 37 แห่ง ได้จัดท าโครงการการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนี้ข้ึน  
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาด้วยการยกระดับคุณภาพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 
 3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ก.ต.ป.น.) 
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรยีนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 แห่ง 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการประชุมและให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา 

2. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
 3. โรงเรียนในสังกัด 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 4. โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการตามนโยบายและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ผลการสอบ ONET เพิ่มข้ึน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 3 
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้กระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) และ
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) ในการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการงานทั้ง 4 งานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นไปตามเปูาหมายและพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน  
มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  4. โรงเรียนในสังกัดมีกระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ  ที่เน้น
ผลงานจากการปฏิบัติจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การนิเทศการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
 2. ระดับคุณภาพผู้เรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึน 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. โรงเรียนในกลุ่มทวารวดีทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 2. โรงเรียนในกลุ่มทวาราวดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงข้ึน 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รับนโยบาย ผอ.สพป.กทม.             

 
2 .  ว า ง แ ผ น ก าร ท า ง า น  /  
เสนออนุมัติโครงการ 

            
 

3. ด า เนินงานตามโครงการ  
ที่ได้รับอนุมัติ 

            
        

   3.1 นิเทศโรงเรียนในสังกัด 
กลุ่มโรงเรียนจ านวน 3 กลุ่ม 
ภาคเรียนที่ 2 / 2563 

   
 

         
  

   3.2 ก า ร ด า เ นิ น ง านตา ม
กิจกรรมของ ก.ต.ป.น. 

            
        

4. การสรุป รายงานผลการนิเทศ             
     

2.9 สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดจ านวน 37 โรงเรียนและ สพป.กทม. 
2.10 งบประมาณ จากงบพัฒนา จ านวน 226,500 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ที่ รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
(บาท) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1 รับนโยบาย ผอ.สพป.กทม. - - - - 
2 กิจกรรมที่ 2 วางแผนการท างาน / เสนออนุมัติโครงการ - - - - 
3 กิจกรรมที่ 3.1 นิเทศโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนจ านวน 3 กลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 / 2563 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือการนิเทศ (ค่าอาหารและอาหารว่าง) 
- ครั้งที่ 1 ยกร่าง  3 วัน x 170 x 10 คน = 5,100 
- ครั้งที่ 2 ปรับปรุง 2 วัน x 170 x 50 คน = 17,000 22,100 - - 30,500 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การด าเนินงานนิเทศ ค่าพาหนะ  
1) กลุ่มทวารวดี 12 คน คนละ 400 บาท/วัน  
จ านวน 6 วัน = 28,800 บาท 
2) กลุ่มรัตนโกสินทร์ 14 คน คนละ 400 บาท/
วัน จ านวน 7 วัน = 36,400 บาท 
3) กลุ่มกรุงธนบุรี 12 คน คนละ 400 บาท/วัน 
จ านวน 6 วัน = 28,800 บาท 94,000 - - 94,000 
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ที่ รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 

(บาท) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
 กิจกรรมย่อยท่ี 3 การสรุปและรายงานผล ประชุม

ปฏิบัติการ สรุปรายงานผลการนิเทศ 3 กลุ่ม
โรงเรียนกลุ่มละ 15 คนจ านวน 2 วัน 
1) กลุ่มทวารวดี  15 x 170 x 2 = 5,100 บาท 
2) กลุ่มรัตนโกสินทร์ 15 x 170 x 2 = 5,100 บาท 
3) กลุ่มกรุงธนบุรี 15 x 170 x 2 = 5,100 บาท 15,300 - - 15,300 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ประชุมสังเคราะห์ภาพรวมการ
นิเทศของ สพป.กทม. จ านวน 4 วัน 15 คน 
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  
15 x 170 x 2 =  10,200 10,200 - - 10,200 
วัสด ุ - - 8,400 8,400 
กิจกรรมที่ 3.2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
ค่าตอบแทน 9 คน จ านวน 5 ครั้ง  
14800 x 5 = 74,000 บาท 
ค่าส าเนาเอกสาร ครั้งละ 500 บาท จ านวน 5 ครั้ง - 74,000 2,500 76,500 

4 กิจกรรมท่ี 4  การสรุปและรายงานผลกา ร
ด าเนินงาน - - - - 

 รวม 141,600 74,000 10,900 226,500 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละของโรง เรียน ได้รับการนิเทศ 
ติดตามและช่วยเหลือ การด าเนินงานให้มี
คุณภาพ 

- การบันทึกข้อมูล - แบบบันทึกข้อมูล 

2. ร้อยละของโรง เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงข้ึน 

- การบันทึกข้อมูล - แบบบันทึกข้อมูล 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การนิเทศการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครทั้ง 37 โรงเรียน  
 2. ระดับคุณภาพผู้เรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding 
                 ในอนาคต (Coding for Kids) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม.        กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
อีเมล tjitabha@gmail.com โทรศัพท์ 092-636-5514 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7 หัวข้อย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      • การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
      • การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
      • การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
      • การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      • การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย    
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
      • การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      • การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตัวช้ีวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคต  
ที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและ
เสริมสรา้งศักยภาพผูเ้รยีนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับกอ่นประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 101 

 

 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 แผนย่อย 11.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสทิธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
 4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิต วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ 
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
  การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ              
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
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มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสทิธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเปูาหมาย 

ผู้รบัผิดชอบ 
2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

80 80 กนต. 

2 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

5,367 5,400 กนต. 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

81 82 กนต. 

4 ร้อยละของครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

35 70 กนต. 

5 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

35 35 กนต. 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 10 กนต. 

7 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- 10 กนต. 

8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

80 80 กนต. 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง 
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- 80 กนต. 
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1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต 
ปัจจัย 
 เพื่อบริการวิชาการ พัฒนาทักษะ ความรู้ความข้าใจในวิชาวิทยาการค านวณ และทักษะด้าน Coding 
ให้กับครูผู้สอนในสังกัด ที่ตรงตามความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน ระดับที่ 1 
เป้าหมายรวม คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กล่าวว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก 
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้มีการจัดการ  
ความร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจดัการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนัน้ 
มาตรา 258 กล่าวว่าให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัด 
 ประเทศไทยจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์             
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580 ) ไว้ว่า การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการ
ปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การด าเนินชีวิต
และมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก            
"ครูสอน" เป็น "โค้ช" หรือ "ผู้อ านวยการการเรียนรู้" ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และ       
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน นอกจากนั้น  
การปรับเปลีย่นระบบการเรียนรูใ้ห้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรบัศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ 
ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด  
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีความรู้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาปรับปรุง
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้บรรจุ "สาระวิทยาการค านวณ" ไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญ  
ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับ       
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน สู่ผลให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการท างาน การศึกษา การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
สะดวกสบายมากขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินชีวิต ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม 
และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดข้ึนได้           
อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิรปูการศึกษาสู่ยุคดิจิทลั จึงจ าเป็นต้องเริม่จากการพัฒนาศักยภาพ
ของครูหรือครูผู้สอนให้มีทักษะและความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science เนื่องจาก         
เป็นทักษะของโลกยุคใหม่ และเป็นพื้นฐานของการต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ทักษะทางเทคโนโลยีของผูเ้รยีน โดยเฉพาะทักษะการเขียนโค้ด (Coding) ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ 
พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเขียน
ชุดค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย "โค้ด (Code)" เพื่อให้โปรแกรมท าตามค าสั่ง ซึ่งการเรียนจะไม่จ ากัด           
อยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์โดยเป็นการ  
สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงมีก าหนดจัดโครงการ "โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรยีนรู้ Coding ในอนาคต (Coding for Kids)” ข้ึน เพื่อบริการวิชาการ พัฒนาทักษะ 
ความรู้ความข้าใจในวิชาวิทยาการค านวณ และทักษะด้าน Coding ให้กับครูผู้สอนในสังกัด ที่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
2.3 วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding       
ในอนาคต (Coding for Kids) 
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
    3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 35 แห่ง 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding  
ในอนาคต (Coding for Kids) มีการพัฒนาข้ึน ร้อยละ 100 
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 2. ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Coding  
การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการท างาน และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความส าคัญของการ
พัฒนา และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids)  ร้อยละ 100 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ความคิดเห็น ผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียม            
ความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids) เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร       
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และ
การจัดการเรียนรู้ Coding 
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการออกแบบสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ Coding ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตั้งแต่อายุ 2 – 6 ปี 
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2 - 6 ป ี
 5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2 - 6 ปี 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัยสู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Coding 
การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการท างาน และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids) เชิงบวก 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมย่อยที่ 1  
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

            
   

2. กิจกรรมย่อยที่ 2         
    นิเทศ ติดตาม สรุปผล 

            
   

2.9 สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40,000 บาท 

ท่ี รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
(บาท) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์    10,000 10,000 
2 กิจกรรมย่อยที่  1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอน 

จ านวน 35 คน คณะท างาน 10 คน จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  คนละ 170 บาท 
45 x 170 = 7,650 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน 
จ านวน 1 วัน จ านวน 5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร 

 
 

7,650 
 
 
 

2,350 

 
 
 
 

6,000 

- 16,000 
3 กิจกรรมย่อยที่ 2  นิเทศ ติดตาม จ านวน 35 โรงเรยีน 

โรงเรียนละ 1 ครั้ง จ านวน 35 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท  14,000 - - - 
รวมงบประมาณ 24,000 6,000 10,000 40,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจการออกแบบสื่อหรือกิจกรรม 
การเรียนรู้ Coding 

- การบันทึกข้อมูล 
- ทดสอบ 
- นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบก่อนอบรมและ
หลังอบรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

2. ร้อยละผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความ เ ข้ า ใ จ เกี่ ย วกั บ เ ทคนิ ค ในกา ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ Coding 

- การบันทึกข้อมูล 
- ทดสอบก่อนอบรมและ
หลังอบรม 
- นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบก่อนอบรมและ
หลังอบรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย        
สู่การเรียนรู้ Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
 2. ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Coding  
การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการท างาน และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
ครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต (Coding for Kids) เชิงบวก 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sonthisuwon@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0955645196  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ  
ให้นักเรียน มีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

1. การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง ส่งผลให้คะแนน PISA มีคะแนนสูงข้ึน 
2. การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพิ่ม ข้ึน มีอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงข้ึน และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 

1. ครูที่ผ่านการพัฒนาร้อยละ 90 สามารถน าเทคนิคการจัดการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนในสังกัด สพป.กทม. 

2. นักเรียนในสังกัด สพป.กทม. ที่ผ่านการพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ มีอัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ลดลงร้อยละ 20 

3. นักเรียนที่ผ่านการพัฒนาที่ผ่านการพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน 
การเขียนสูงข้ึนร้อยละ 80 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นการพัฒนา  
ทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล เมื่อมีการพัฒนาครู จะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย 
 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง(ทุกระดับและทุกประเภท) 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด  
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เป็นหลักสูตร  
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรงุหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานใน
สถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐาน  
ให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิต
ก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มใีช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร
ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน มุ่งให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต อันเป็นรากฐานของการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา ชีวิตโดยการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตตามความต้องการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ  ครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทกุคนและทกุกลุม่เปูาหมาย 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดตัวช้ีวัดด้านการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละของ
ผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่ อแก้ไขปัญหาการอ่ านออกเ ขียนได้ของนักเรียนในทุกระดับช้ัน ซึ่ ง เน้น  
การพัฒนาไปที่รากฐานการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 ทางกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้กับครูในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ไปแล้วนั้น  
ในปีการศึกษา 2564 นี้ จึงต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้กับครูภาษาไทยในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อน าเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ครูผู้สอนน าไปพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพต่อไป 
2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
2. เพื่อน าวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 2 
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
หลังจากพัฒนาเทคนิคการสอนของครูผู้สอน 
4. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการแก้ไขปัญหาอ่านออก เขียนได้ 
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 คน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 90 เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เทคนิคการจดัการเรียนรู ้สามารถน าไปสร้างแผนการตัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อแก้ไขปญัหาการอ่านและการเขียนได้  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียน มีทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มข้ึน แบะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สพป. กทม. สามารถสร้างวิธีการจัดการ
เรียนรู้หลากหลายรูปแบบในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนทุกโรงเรียน 
 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด สพป.กทม มีผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถการอ่านและ  
การเขียนสูงข้ึน 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ ส าหรับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน 
 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถทางการอ่านและการเขียนหลังจาก
ใช้เทคนิคและการจัดการเรียนรู้ 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุม วางแผน             
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน
และการเขียน  

            

3. น าเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ในระดับโรงเรียน 

            

4. ผู้ เ ข้ารับการอบรมจัดส่ ง
ผล งานแนวทางการจั ดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน
และการเขียน 

            

5. สรุปผล และรายงานผลการ
พัฒนาการเทคนิคและวิธีการ
จัดการ เรียนรู้  ต่อยอด เพื่ อ
พัฒนาการอ่านและการเขียน
ต่อไป 

            

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40,000 บาท 
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ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 2 1. ประชุม วางแผน - - - 
ไตรมาส 3 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียน 
ผู้เข้ารับการอบรมและคณะท างาน จ านวน 50 คน 
จ านวน 2 วัน  
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คนละ 170 บาท 
- วิทยากร 1 คน จ านวน 2 วัน 
- วัสดุประกอบการอบรม 

17,000 7,200 15,800 

ไตรมาส 3 3. น าเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาการ 
อ่านออกเขียนได้ในระดับโรงเรียน 

- - - 

ไตรมาส 4 3. (ต่อเนื่อง) น าเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ไป
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในระดับโรงเรียน  

- - - 

ไตรมาส 4 4. ผู้ เ ข้ารับการอบรมจัดส่งผลงานแนวทางการจัด 
การเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียน 

- - - 

ไตรมาส 4 สรุปผล และรายงานผลการพัฒนาการเทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียนต่อไป 

- - - 

 รวม - - - 
 รวม (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนภาษาไทย

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนา
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับการพฒันาการอ่านออกเขียนได้ 

ส ารวจ - แบบบันทึกรายงาน
การสร้างวิธีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ 

2 ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
ปร ะถม ศึกษาปี ที่  2  ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน 

นิเทศติดตาม - แบบนิเทศติดตาม 

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพัฒนาการ
ด้ า นผล สั มฤท ธ์ิ  ค ว ามส าม า ร ถ
ทางการอ่านและการเขียนหลังจากใช้
เทคนิคและการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศติดตามการอ่านและการเขียน 
 

แ บ บ ท ด ส อ บ เ พื่ อ
ความสามารถทางการ
อ่านและการเขียน 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง  (Higher Order Thinking : HOT ) ขอบข่ายการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม.        กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวณภัทร ใจกล้า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0857230562 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสงู (Higher Order Thinking : HOT ) ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
รากฐานความฉลาดรู้ ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา เป็นหนึ่งในการพัฒนาหลาย ๆ สมรรถนะ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

3. การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง ส่งผลให้คะแนน PISA ด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ มีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 470 คะแนน 

4. การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ด้านการศึกษา อันดับที่ 45 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง  (Higher Order Thinking : HOT ) ขอบข่ายการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้  ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพิ่มข้ึน มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงข้ึน 
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และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 

4. ครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  
ร้อยละ 50  

5. นักเรียนในสังกัด สพป.กทม. ที่ผ่านการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง มีอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA 
ลดลงร้อยละ 20 

6. นักเรียนที่ผ่านการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ร้อยละ 80 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง  (Higher Order Thinking : HOT ) ขอบข่ายการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา เป็นการพัฒนาทั้งระบบการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล เมื่อมีการพัฒนาครู จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย 
 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง(ทุกระดับและทุกประเภท 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรงุ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงา นในสถาน
ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มี
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคน
ที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร  
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ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 การจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา ครูผู้สอนต้องมีการออกแบบระบบ  
การเรียนรู้ใหม่ ต้องเปลี่ยนบทบาท ผู้บริหารต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องสร้างความตื่นตัว ความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้ ใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มและการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.2561 – 2580 : หน้า 4 ) 
 การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ เกิดจากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
ส่งผลให้การศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจุดเน้นจาก ฐานเนื้อหา (content - based) ไปเป็นฐานสมรรถนะ 
(competency-based) ศาสตราจารย์ David McClelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็น
คุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จในการท างานได้ดีกว่าเชาวน์ปัญญา ( Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะ
เป็นผลลัพธ์ที่พึ่งประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็นความสามารถในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตในเมื่อ "สมรรถนะ" มีความส าคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้ เรียน 
ให้เกิดสมรรถนะที่จ าเปน็ แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ป.1 – ม.6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญทีต่้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก (ที่มา http://krukob.com/web/1-159/ 
: สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ) 
 การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดสภาพ
ภูมิอากาศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกรูปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ที่มีการบูรณาการและเช่ือมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิด
ลดลงและเกิดสงัคมผูสู้งอายุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภูมิศาสตร์ปัญญาและวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนน ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมวิถีชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยการศึกษาจึงจ าเป็น  
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ต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : หน้า 108 ) 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย เป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
สื่อแหล่งเรียนรู้และการวัดประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมายและทุกช่วงวัยเพื่อสร้าง
และพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทกัษะและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์สามารถศึกษาเรยีนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการปรับปรุงระบบการผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาเพื่อให้ได้ครูดีมีความรู้ทกัษะและความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนและมีจิตวิญญาณของความเป็นครเูข้าสูร่ะบบการศึกษาของประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุด
ของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : หน้า 108 ) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะไว้ดังนี้
มาตรฐานสมรรถนะเบื้องต้น (Competency Standards) ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามวิชา
หรือคร่อมวิชา คือเป็นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่า ง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน และสมรรถนะเฉพาะ 
(Specific Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะวิชา/สาขาวิชาที่จ าเป็นส าหรับวิชานั้น ๆ ซึ่งสมรรถนะทั้ง 2 
ประเภทนั้น ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะเฉพาะ ต่างก็มีระดับตั้งแต่ง่ายไปยาก ซึ่งหลักสูตร  
จะก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบไต่ระดับ ไปตามระดับความสามารถของตน 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ก าหนดสมรรถนะหลกัเบื้องต้นไว้ 10 สมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ  
 1. คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) มี 4 สมรรถนะหลัก คือ 
    1.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
     1.2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
     1.3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
     1.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 
     2.1 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
     2.2 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)  
 3. คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) มี 2 สมรรถนะหลัก คือ 
     3.1 ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and Innovation) 
     3.2 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MIDL) 

4. พลเมืองไทย ใส่ใจสังคม (Active Thai Citizens) มี 2 สมรรถนะหลัก คือ 
     4.1 การท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and 
Leadership) 
     4.2 การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizens with Global Mindedness) 
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การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้นั้นจะต้องด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
(Competency-Based Instruction: CBI) ที่มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ (Learning competencies) ที่สามารถสังเกตเห็นและวัดได้ ซึ่งการวัดและประเมินฐานสมรรถนะนั้น 
จะเน้นการวัดผลการเรียนรู้จากการพฤติกรรมและการปฏิบัติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงสมรรถนะนั้น  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 คณิตศาสตร์เป็นรากฐานส าคัญของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นได้อย่าง
เด่นชัดในปัจจุบัน มีการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและโลก ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความหมายเพียงแค่ตัวเลข
และสัญลักษณ์เท่านั้นหากแต่ยังมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุมีผล รู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวางแผนการท างานมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พัฒนามนุษย์ให้มีความ
สมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม (ยุพิน พิพิธกุล, 2545 ; สิริพร ทิพย์คง, 2545 : 1 ; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ข : 1)  
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทและความส าคัญ ในการขับเคลื่อนการก าหนดเปาูหมายการจดัการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ และทันยุคทันสมัย สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ครูคณิตศาสตร์จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงที่สุด จึงมี
ความจ าเป็น ต้องจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง  (Higher Order Thinking : HOT) ขอบข่าย 
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระ  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 3. เพื่อสร้างคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐาน
ความฉลาดรู้ 
 4. เพื่อนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่าย 
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 
 5. เพื่อสรุปรายงานผลการใช้คู่มือการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่าย  
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 37 คน 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 37 คน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 เกิดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ สมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 
และสามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนได้ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียน มีความฉลาดรู้ เกิดสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ตามขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ และ
สามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนได้ 
 2. ผู้เรียน มีความฉลาดรู้ เกิดสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ตามขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรม์ีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 2. คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร ์รากฐานความฉลาดรู้ 
 3. รายงานผลการใช้คู่มือการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้  
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2564 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ
การจัดการ เรียนรู้ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

            

   

2.การอบรมพัฒนาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

            

   

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ส ร้ า ง คู่ มื อ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
สมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่าย
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ค ณิ ตศา ส ต ร์ 
รากฐานความฉลาดรู้ 

            

   

   

4. นิเทศติดตามการใช้คู่มือการ
สร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
สมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่าย
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ค ณิ ตศา ส ต ร์ 
รากฐานความฉลาดรู้ 

            

   

5. รวมรวบและรายงานผลการใช้
คู่มือการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนา
ทักษะสมรรถนะการ คิด ข้ึนสู ง 
ข อ บ ข่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
คณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

            

 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40,000 บาท 
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ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 2 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- - - 

ไตรมาส 3 2.การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  
ผู้เข้ารับการอบรมและคณะท างาน จ านวน 90 คน 
จ านวน 1 วัน 
วิทยากร 1 คน จ านวน 1 วัน 

15,300 3,600 2,200 

ไตรมาส 3 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคู่มือการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 
ผู้เข้ารับการอบรมและคณะท างาน จ านวน 90 คน 
จ านวน 1 วัน 
วิทยากร 1 คน จ านวน 1 วัน 

15,300 3,600 - 

ไตรมาส 4 4. นิเทศติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนา
ทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

- - - 

ไตรมาส 4 5. รวมรวบและรายงานผลการใช้คู่มือการสร้างแบบฝึก
เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

- - - 

 รวม 30,600 7,200 2,200 
 รวม (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

รายงานสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- แบบศึกษาสภาพฯ 
- งานวิจัย 

2 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  

รายงานผลการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษากลุ่มสาระ 
การ เ รี ยนรู้ ค ณิตศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ เข้ารับ
การอบรม 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิด
ข้ึนสู ง  ขอบข่ายการ เรี ยนรู้ ด้ าน
คณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

1. รายงานผลการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษากลุ่มสาระ 
การ เ รี ยนรู้ ค ณิตศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. เล่มคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
การคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ เข้ารับ
การอบรม 
 

4 นิเทศติดตามการใช้คู่มือการสร้าง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะ
การคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

รายงานผลการนิเทศติดตามการใช้
คู่มือการสร้างแบบฝกึเพื่อพัฒนาทักษะ
สมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความ
ฉลาดรู้ 

แบบนิเทศติดตามการ
ใช้คู่มือการสร้างแบบ
ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
สมรรถนะการคิดข้ึนสงู 
ขอบข่ายการเรียนรู้
ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
รากฐานความฉลาดรู้ 

5 รวมรวบและรายงานผลการใช้คู่มือ
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
สมรรถนะการคิดข้ึนสูง ขอบข่ายการ
เรียนรู้ด้ านคณิตศาสตร์  รากฐาน
ความฉลาดรู้ 

รายงานผลการใช้คู่มือการสร้างแบบ
ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิด
ข้ึนสู ง  ขอบ ข่ ายก า ร เ รี ยน รู้ ด้ า น
คณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ 

งานวิจัย 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : การพัฒนาแนวคิด
เชิงค านวณ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5, 6 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์         สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล r.jullabath@gmail.com  โทรศัพท์ 0868801996 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน  - กันยายน 2564   (ไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศให้นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

5. การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง ส่งผลให้คะแนน PISA มีคะแนนสูงข้ึน 
6. การพัฒนาสมรรถนะการคิดข้ันสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพิ่มข้ึน มีอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงข้ึน และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
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แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 
50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

2) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถวิทยาศาสตร์ 
3) จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศา สตร์ 

คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 
4) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึน 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ  
การจัดการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การวัดและการประเมินผล เมื่อมีการพัฒนาครู จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย 
 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับและทุกประเภท) 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด  
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรงุ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มี
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคน
ที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร  
ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 124 

 

 

 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน มุ่งให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต อันเป็นรากฐานของการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา ชีวิตโดยการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตตามความต้องการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ  ครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทกุคนและทกุกลุม่เปูาหมาย 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา 
ที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและเปน็ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การท างาน 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรมแสดงความ รับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อื่น  
อย่างสร้างสรรค์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี  ด้านวิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนเข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู้  การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรมแสดงความ 
รับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ 
และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงค านวณ  
 3. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ข้ันตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้   การท างาน และการแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรมได้ 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จ านวน 75 คน 
2.5 เป้าหมาย 
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 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ ด้านวิทยาการค านวณ และสามารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู้เรียนเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและเป็น 
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรยีนรู้  การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

2) ผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้ รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด  
ซื่อสัตย์จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาการค านวณ และสามารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 2. นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความเข้าใจในเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาการค านวณได้ 
 2. นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลสอบO-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุม วางแผน             
2 . อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรยีนรู้ ด้านวิทยาการค านวณ 

            

3. น าเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ไปกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับช้ันเรียน 

            

4. การนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ /ครูส่ง
ผลงานตามก าหนด 

            

5. สรุปผล และรายงานผลการ
พัฒนาการเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ฯ  
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2.9 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40,000 บาท 

ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 3 1. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะท างาน  10 คน - - - 
ไตรมาส 3 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ (75 x 2 x 170) 
25,500 7,200 7,300 

ไตรมาส 3 3. ครูน าเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียน
การสอน 

- - - 

ไตรมาส  
3 - 4 

4. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี  ครูที่ผ่านการ
อบรมปฏิบัติการ 

- - - 

ไตรมาส 4 5. สรุปผล และรายงานผลการพัฒนาการเทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียนต่อไป 

- - - 

 รวม 25,500 7,200 7,300 
 รวม (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50  
ข้ึนไป/ เพิ่มข้ึน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถวิทยาศาสตร์ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

3 จ านวนสถานศึกษาที่ ได้ รั บกา ร
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
เพิ่มข้ึน 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

4 ร้ อ ยล ะขอ งนั ก เ รี ยนที่ ผ่ า นก า ร
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึน 

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ แบบรายงานโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์        สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุธาทิพย์   เลิศล้ า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล suthatip@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0812472505 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนและวิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพิ่มข้ึน  
มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงข้ึน และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
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แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR ด้วยการพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 

7. ครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  
ร้อยละ 50  

8. นักเรียนในสังกัด สพป.กทม. ที่ผ่านการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR มีอัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ลดลงร้อยละ 20 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามก รอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR  เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้เกิดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาประเมินผล เมื่อครูได้รับการพัฒนา จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ปัจจัย 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรงุ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และก ารฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มี
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคน
ที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกร  
ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างด ี
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
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 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 – 2580 ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ก าหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา (CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages) 
เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ และปรับ
จุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารเป็นส าคัญ ดังนั้น
ความรู้ในการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้  
 จากผลการรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยระบบติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และผลการประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ที่ผ่านมา พบว่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศมีความต้องการพัฒนาในด้านเทคนิควิธีสอน และการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ข้ึน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานสากล 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR  
 2. เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 
 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 74 คน 
ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 37 คน 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 37 คน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 70  
เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะทางภาษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกิดความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางภาษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกิดความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
 2. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถ  
ทางภาษา CEFR 
 3. รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2564 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.การอบรมพัฒนาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เ กี่ ย ว กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
ความสามารถทางภาษา CEFR 

            

   

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา CEFR 

            

   

3. นิเทศติดตามนิเทศ ติดตาม การ
ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถ 
ทางภาษา CEFR 

            

   

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
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2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40,000 บาท 

ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 3   การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา CEFR 
ผู้เข้ารับการอบรมและคณะท างาน จ านวน 80 คน 
จ านวน 1 วัน 
วิทยากร 1 คน จ านวน 1 วัน  

13,600 3,000 800 

ไตรมาส 3    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
ผู้เข้ารับการอบรมและคณะท างาน จ านวน 80 คน 
จ านวน 1 วัน 
วิทยากร 1 คน จ านวน 1 วัน 

13,600 6,000 - 

ไตรมาส 4 นิเทศติดตามนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถ 
ทางภาษา CEFR 

3,000 - - 

 รวม 30,200 9,000 800 
 รวม (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 133 

 

 

2.11 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เ กี่ ย ว กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
ความสามารถทางภาษา CEFR 

รายงานผลการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
( ภา ษาอั ง ก ฤ ษ )  เ กี่ ย วกั บ ก ร อ บ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา 
CEFR 
2. เล่มคู่มือการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ เ ข้ารับ
การอบรม 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา 
CEFR 

1. รายงานผลการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา 
CEFR 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จและความ
พึงพอใจของผู้ เข้ารับ
การอบรม 
 

3 นิเทศติดตามนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 

รายงานผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 

แบบนิเทศติดตามการ
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐาน
ความส าม า ร ถทา ง
ภาษา CEFR 
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ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.กทม. 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายชาตรี ลักษณะศิริ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล juvenger2@gmail.com  โทรศัพท์ 0838903730 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและ 
ทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ให้บริการทางการศึกษาในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
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แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 
 งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของ
กระบวนการวิจัย 5 บท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 การจัดการเรียนรู้ 
ปัจจัย 
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
แนวทางการพัฒนา 
 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการ สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระบบการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) จึงด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based) เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินโครงการไปเปน็ข้อมูล และแนวทางส าหรับการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป รวมถึงมีนักวิจัยและ 
นวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
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2.1 หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ยั่งยืน”  โดยก าหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ก าหนดให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษาเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐พัฒนาครู 
ให้เป็น ครูผู้เรียนรู้ (Learner Teacher) และมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม (Innovative Teacher/ 
Strategy Thinking Innovation) พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  กระบวนการวิจัยเปน็กระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบ ข้อเท็จจริงของปรากฎการณ์ตา่งๆ 
ประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบโดยใช้หลักของเหตุผล อ้างอิงหลักการเพื่อหาข้อสรุป
และน าไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งจะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด เป็นประโยชน์การศึกษาค้นคว้าของ
ตนเองหรือองค์กร เป็นการตอบปรากฏการณ์ สภาพการการแก้ปัญหา หรือการประเมิน ซึ่งมีการก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย ในการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ โดยใช้เครื่องมือในการประเมินอย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้
หลักการ ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ผ่านการตีความหมายอย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจ ตลอดจนน าเสนอ
ในรูปแบบรายงานที่มีรูปแบบอย่างสมบูรณ์และเป็นสากล เป็นสิ่งที่ส าคัญจะช่วยให้นักวิจัยหรือองค์กรได้ทราบถึง
สภาพปัญหาปัจจุบนั ความต้องการ แนวทางการพัฒนาที่จะช่วยให้การศึกษามีความสมบูรณ์ข้ึนและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไป  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน า
กระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) เพื่อให้
สามารถน าผลการด าเนินโครงการไปเป็นข้อมูล และแนวทางส าหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
     2. เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2.4 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
2.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
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 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ  
 3. โรงเรียนในสังกัดสามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
2.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2564 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ             
   

2. แต่งตั้งคณะท างาน             
   

3. ด าเนินการวิจัย             
   

4.   วิ เ คร าะห์ ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัย 

            
   

5.  จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่
งานวิจัย 

            
 

2.8 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.9 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 5,000 บาท 
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ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 2 1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - - 
ไตรมาส 3 2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - 
ไตรมาส 3 3. ด าเนินการวิจัย - - - 
ไตรมาส 4 4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย - - - 
ไตรมาส 4 5. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่งานวิจัย - - 5000 
 รวม   5000 
 รวม(ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.10 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน

กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ 
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม รู ป แ บ บ ข อ ง
กระบวนการวิจัย 5 บท  

สรุปผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตาม
รูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  
 

- งานวิจัย 
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ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.กทม. 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุธาทิพย์   เลิศล้ า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล suthatip@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0812472505 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ให้บริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย  
อย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ให้บริการทางการศึกษาในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
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แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไป
ตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 การจัดการเรียนรู้ 
ปัจจัย 
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
แนวทางการพัฒนา 
 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการ สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระบบการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) จึงด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based) เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินโครงการไปเปน็ข้อมูล และแนวทางส าหรับการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป รวมถึงมีนักวิจัยและ 
นวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
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2.1 หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ยั่งยืน”  โดยก าหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ก าหนดให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ทางการศึกษาเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐พัฒนาครู 
ให้เป็น ครูผู้เรียนรู้ (Learner Teacher) และมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  ( Innovative Teacher/ 
Strategy Thinking Innovation) พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบ ข้อเท็จจริงของปรากฎการณ์ต่างๆ 
ประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบโดยใช้หลักของเหตุผล อ้างอิงหลักการเพื่อหาข้อสรุป
และน าไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งจะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด เป็นประโยชน์การศึกษาค้นคว้าของ
ตนเองหรือองค์กร เป็นการตอบปรากฏการณ์ สภาพการการแก้ปัญหา หรือการประเมิน ซึ่งมีการก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย ในการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ โดยใช้เครื่องมือในการประเมินอย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้
หลักการ ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ผ่านการตีความหมายอย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจ ตลอดจนน าเสนอ
ในรูปแบบรายงานที่มีรูปแบบอย่างสมบูรณ์และเป็นสากล เป็นสิ่งที่ส าคัญจะช่วยให้นักวิจัยหรือองค์กรได้ทราบถึง
สภาพปัญหาปัจจุบนั ความต้องการ แนวทางการพัฒนาที่จะช่วยให้การศึกษามีความสมบูรณ์ข้ึนและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไป  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน า
กระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) 
เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินโครงการไปเป็นข้อมูล และแนวทางส าหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดประสบการณ์ในระกับการศึกษาปฐมวัย 
     2. เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2.4 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย  
อย่างน้อย 1 เรื่อง    
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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2.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย  
อย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ  
 3. โรงเรียนในสังกัดสามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
2.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 
อย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2564 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ             
   

2. แต่งตั้งคณะท างาน             
   

3.  ประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่ อ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

            

   
4.  จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่งานวิจัย             

 

2.8 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.9 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000 บาท 
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ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าวัสดุ 

ไตรมาส 2 1. เสนอขอนุมัติโครงการ - - - 
ไตรมาส 3 2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - 
ไตรมาส 3 3. ด าเนินการวิจัย - - - 
ไตรมาส 4 4 จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูและ

สรุปผลการวิจยัคณะท างาน จ านวน 15 คน จ านวน 1 วัน 
2,550 - - 

ไตรมาส 4 5. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่งานวิจัย - - 7,450 
 รวม 2,550  7,450 
 รวม(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  10,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.10 การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 
 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
อย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตาม
รูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  

สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัยที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่าง
มีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของ
กระบวนการวิจัย 5 บท  

- งานวิจัย 
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ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม.  กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ชมกมล  หาพันนา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
อีเมล  prchom@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0825942942 
กลุ่ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม 2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายท่ี 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครูผู้ช่วย
ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะข้ันสูงในการท างาน มีสมรรถนะข้ันสงูน าไปสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ ที่เป็นวิชาชีพช้ันสูง 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
แผนแม่บทย่อย :  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา     
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครูให้มี
ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยกระดับทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มี  
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นครู เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพตามหลกัการ การครองตน การครองคนและ
การครองงาน การอบรมปฏิบัติการเสรมิสร้างสมรรถนะครู เป็นการเรียนรู้รว่มกัน ผ่านกระบวนการกลุม่ของผู้เข้ารับ
การพัฒนา เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม บูรณาการความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยเรียนรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้น านโยบาย
ดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักการการครองตน 
การครองคนและการครองงาน และส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอน
ของศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ  
2.3 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามหลักการการครองตน 
การครองคนและการครองงาน และส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอน
ของศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 
167 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยกระดับ
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 
167 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 100 
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เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 167 คน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามหลักการการครองตน การครองคน
และการครองงาน และส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนา
และน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชี พ 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 153 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 100 
 2. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ที่ผ่านการพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะครูผู้ ช่วยสู่ การ เป็ น 
ครูมืออาชีพ 

            

 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุมช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 150,000 บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที ่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมอือาชีพ (แบ่งเป็น 2 รุ่น) 

- อาหารกลางวันและอาหารว่าง รุ่นท่ี 1 จ านวนครูผู้ช่วย 
97 คน คณะท างาน 20 คน รวม 107 คน 
คนละ 170 บาท จ านวน 2 วัน 54,570 - - 
- อาหารกลางวันและอาหารว่าง รุ่นท่ี 2 จ านวนครูผู้ช่วย 
70 คน คณะท างาน 20 คน รวม 90 คน 
คนละ 170 บาท จ านวน 2 วัน 45,900 - - 
- เอกสารประกอบการอบรม เล่มละ 100 บาท จ านวน 197 เล่ม - - 19,700 
- วิทยากร วันละ 4 คน คนละ 5 ช่ัวโมง จ านวน 4 วัน - 19200 0 
- วัสดุอื่น ๆ - - 10,630 

รวม 100,470 19,200 30,330 
รวมท้ังสิ้น 150,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล  

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 153 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 100 

การสรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

แบบลงเวลาเข้า
ร่ ว ม ง าน  แล ะ 
เล่มรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

2. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้า
รับการพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสรายุทธ แก้วสลับนิล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
อีเมล  ictbkk2020@gmail.com โทรศัพท์ 0841114521 
กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2564  
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 6  
หัวข้อย่อย  
เป้าหมายท่ี  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการในส านักงานภาครัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นจ านวนมาก  เพื่อการ
ตัดสินใจ และเพื่อการให้บริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ยุคสารสนเทศได้ก้าวหน้าและเป็นจริงมากขึ้น  
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

จากการด าเนินการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLIT ท าให้ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไม่อาจ
หยุดลงได้ เนื่องจากทศวรรษที่ 21 ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
และสภาพความเป็นอยู่ เป็นผลท าให้โลกพัฒนาเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนใดของโลกก็สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้เสมือนนั่งอยู่เคียงข้างกัน พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้วิถีการ
ท างานบางอย่างของสังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ มีการใช้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารท าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เองการบริหารจัดการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเปน็จ านวนมาก เพื่อการตัดสินใจ และเพื่อการให้บริการที่
ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ยุคสารสนเทศได้ก้าวหน้าและเป็นจริงมากข้ึน ไม่เว้นแม้การศึกษา ภาครัฐจึงได้
ก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (E-Government) ข้ึน ในด้านการศึกษา ได้น าเทคโนโลยีมาใช้
สืบค้นข้อมูล (Search engine) การสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail) การประชุมทางไกล การสื่อสาร
รับส่งข้อมูลการแชร์ภาพและเสียงทาง App ต่างๆ ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) และ Tablet 
ในด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ อันเกิดประโยชน์ของเทคโนโลยี ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้สังคม
ออนไลน์ ต่อไป  
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2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อขยายผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีฯจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และ
แสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต (DLIT) ให้เลือกใช้สื่ออย่างมีคุณภาพ  
2. เพื่อขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯทางไกล (DLIT) ในรูปแบบที่หลากหลาย และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการบรหิารจัดการและหลกัสตูรการเรยีนการสอน ตลอดจนมีการบูรณาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัดการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ
ทางไกล (DLIT) ของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติจริง 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯทางไกล 
(DLIT) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 70 คน  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถน าแนวคิดไปสร้างนวัตกรรม
เพื่อน ามาพัฒนาบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ทั้ง 37 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผา่นการอบรม DLIT สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าแนวคิดการจัดการระบบมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กร ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและมีความพร้อมต่อการใช้สื่อในยุค
หลอมรวมเทคโนโลยีด้วยระบบ DLICT  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 70 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 100  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพ และนักเรียนมีทักษะและมคีวามพร้อมต่อการใช้สื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
ด้วยระบบ DLICT  
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีฯจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และแสวงหา
แนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต (DLIT) ให้เลือกใช้สื่ออย่างมีคุณภาพ  
2. เกิดเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯทางไกล  (DLIT) ในรูปแบบที่หลากหลาย และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการบรหิารจัดการและหลกัสตูรการเรยีนการสอน ตลอดจนมีการบูรณาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัดการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีฯทางไกล (DLIT) ของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติจริง 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใช้ Google for education and Microsoft 365 
education และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

            
 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพญาไท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 40,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
อาหารกลางวัน และอาหารว่าง (70 คน คนละ 170 บาท 
จ านวน 2 วัน) 

23,800 - - 

วิทยากร (1 คน X 12 ชม. X 1200 บาท) 14,400 - - 
วัสดุอื่น ๆ 1,800 - - 

รวม 40,000 - - 
รวมท้ังสิ้น 40,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล  

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษาปร ะถม ศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 70 คน  
เข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 100 

การสรุปรายงานผล 
การจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

เล่มรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ชมกมล  หาพันนา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
อีเมล  prchom@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0825942942 
กลุ่ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม 2564 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายท่ี 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) เป็น
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการและเจา้หน้าทีผู่้ดูแลระบบข้อมลูสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะข้ันสูงในการท างาน โดยใช้
โปรแกรม My office และ DMC ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
แผนแม่บทย่อย :  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา     
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) เป็น
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการและเจา้หน้าทีผู่้ดูแลระบบข้อมลูสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ ยกระดับทักษะและศักยภาพในการ
ท างาน  
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโนบายปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
จัดการงานธุรการให้ทันสมัยยิ่งข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดข้ันตอนในการท างาน และเป็นการประหยัด
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ทรัพยากรที่ใช้ในส านักงาน อีกทั้งยังเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ธุรการและดูแล
ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) เป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ (DMC) 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กทม. จ านวน 65 คน และเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) จ านวน 37 คน 
 เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการท างาน และปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กทม. จ านวน 65 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ (DMC) จ านวน 40 คน  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผูดู้แลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท างาน 
และปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ระบบการท างานของโรงเรียนในสังกัดและส านักงานเกิดประสิทธิภาพ 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ร้อยละ 100 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เกิดคามรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office ร้อยละ 100 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเจ้าหน้าที่
ธุรการ เรื่อง การใช้โปรแกรม My 
office 

            

 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(DMC) 

            

 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพญาไท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 3,675 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
 
อาหารว่างกิจกรรมที่ 1 อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง การใช้
โปรแกรม My office (ช่วงเช้า) (65 คน คนละ 35 บาท ) 

2,275 - - 

อาหารว่างกิจกรรมที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูล
สารสนเทศ (DMC) (ช่วงบ่าย) (40 คน คนละ 35 บาท ) 

1,400 - - 

รวม 3,675 - - 
รวมท้ังสิ้น 3,675 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล  

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ ร้อยละ 100  

การสรุปรายงานผล 
การจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

เล่มรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้โปรแกรม  
My office ร้อยละ 100 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ชมกมล  หาพันนา    ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
อีเมล  prchom@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0825942942 
กลุ่ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส  4 เดือน  กรกฎาคม  2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายท่ี 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเปน็บุคคลทีถื่อเปน็เป็นหวัใจหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการใหไ้ปสู่ความส าเรจ็คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสมารถ ความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การน าระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และมีการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี  20 การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนแม่บทย่อย : ข้อที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป้าหมายของแผนย่อย  เสริมสร้างบทบาทของ
ผู้บริหาร ให้ เป็นคนดี มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง  มีความรู้  ความสามารถ 
ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทประเด็น โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลศิมุ่งสง่เสรมิ พัฒนาบทบาทผู้อ านวยการโรงเรยีน 
และ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและมีเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมี ๖ ด้าน ในแต่ละด้านนั้น
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้
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สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งบุคคลที่ถือเป็นเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการให้ไปสู่
ความส าเร็จคือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสมารถ ความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การน า
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และมีการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”   โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน
การก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นผูน้ าการปฏิรูปการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อศควรรษที่ 21 ในการน าพาคณะครู
และบุคลากรปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะส าหรับศตรวรรษที่ 21 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการรเรียนรู้ที่ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภท ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ให้
ความส าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนและน าพาสถานศึกษาไปสู่เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้
ประสบผลส าเร็จ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสมารรถนะผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพความเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
 2. เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล  ในการบริหารจัดการและ
รองรับการจัดการเรียนรู้ 
 3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมบริหารจัดการและการรัดการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 75 คน 
จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 37 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 38 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล 
ในการบริหารจัดการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน  
2.5 เป้าหมาย 
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เชิงผลผลิต (Output) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 75 คน 
จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 37 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 38 คน เข้ารับการพัฒนา  
ร้อยละ 100  
       เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
           ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่เข้ารับการ
พัฒนามีสมรรถนะในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล ในการบริหารจัดการและรองรับ
การจัดการเรียนรู้ 
 3. เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน  
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 75 
คน จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 37 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 38 คน เข้ารับการ
พัฒนาร้อยละ 100 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 75 
คนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ ดีมาก 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

            
 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 95,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ 
- อาหารกลางวันและอาหารว่าง 
  (ผู้ เ ข้ารับการอบรม 75 คน  คณะท างาน 20 คน)  
  รวม 95 คน จ านวน 3 วัน  48,450 0 0 
- เอกสารประกอบการอบรม     5,700 
- วัสดุอุปกรณ์     8750 
- วิทยากร  21600   
- กรอบเกียรติบัตร    7500 
- สถานที่ 3000   

รวม 51,450 21,600 21,950 
รวมท้ังสิ้น 95,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล  

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 75 
คน จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 37 
คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 38 คน  
เข้าร่วมงานร้อยละ 100 

การสรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

แบบลงเวลาเข้า
ร่ ว ม ง าน  แล ะ 
เล่มรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 75 
คน มีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช  2564 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ชมกมล  หาพันนา    ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
อีเมล  prchom@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0825942942 
กลุ่ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายท่ี 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว จากการท างานมาตลอดปี อีกทั้งยัง
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สืบสานกันมา เพื่อให้เพื่อนครูได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความดี
งามของวิชาชีพ  
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
เป้าหมาย  
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศ  
มากขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ส่งเสริมให้  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และ
ภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นไทย มีความสุข ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ภูมิใจในการท า
ความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
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2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างทีด่ีด้านคุณธรรมจริยธรรม
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีและความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมเพื่อธ ารงไว้  
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนครูนักเรียนนิสิตนักศึกษา
เห็นความส าคัญและระลึกถึงพระคุณครู โดยแต่ละพื้นที่ก็ได้จัดงานวันครูร่วมกันทั่วประเทศ 
 เพื่อขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ดังกล่าวรวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันครู และยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2564 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 2. เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ช่ัวคราว ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ, 
รางวัลบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข   
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 100 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ได้เทิดเกียรติคุณครูและ
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
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 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ที่ได้รับคัดเลือกให้รับ
รางวัล ได้รับการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 100 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 จัดงานวันครูและ 
ยกย่อง เ ชิดชูเกียรติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2564 

            
 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมาหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 35,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
- ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร จ านวน 300 อัน ๆ ละ 100 บาท  - - 30,000 
- ค่าจัดจ้างท าเกียรติบัตร 300 แผ่น ๆ ละ 10 บาท  - - 3,000 
- ค่าวัสดุอื่น ๆ  - - 2,000 

รวม  - - 35,000 
รวมท้ังสิ้น 35,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล  

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้ า ร าชก า ร ค รู แ ล ะบุ คล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ กษ า 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ท่ี 3. ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชมกมล  หาพันนา    ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
อีเมล  prchom@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0825942942 
กลุ่ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 เดือน กันยายน 2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายท่ี 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า จากการท างานมา
ตลอดอายุราชการและได้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2564 อีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สืบสานกันมา 
เพื่อให้เพื่อนครูได้มีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความดีงามของวิชาชีพ  
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
เป้าหมาย  
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศมากข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส่งเสริมให้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ  
มีความรัก และภูมิใจในวิชาชีพและความเป็นไทย มีความสุข ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
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2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจส าหรับข้าราชการและครอบครัว ดังนั้น 
ข้าราชการส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์
และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราชการ และในปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความรู้ 
ความสามารถ อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งได้ประกอบคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครู และนักเรียน 
อุทิศตนให้แก่การพัฒนางาน การศึกษา จนบังเกิดผลต่อคุณภาพการศึกษาที่สูงข้ึน  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้เลง็เห็นความส าคัญของข้าราชการครูและบุ
คลการทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมานะ 
อุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการและที่เกษียณอายุราชการ จึงจัดงานมุทิตาจิต กตัญญูครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงในคุณงามความดี 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564   
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564  จ านวน 47 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564  เกิดขวัญ ก าลังใจ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564  จ านวน 47 คน เข้าร่วมงานร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 และ ผู้เข้าร่วมงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
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2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564  และ ผู้เข้าร่วมงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและ
ก าลังใจ มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานร้อยละ 80 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ในระดับดีมาก 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 จัดงานมฑุิตาจิต 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจ า และ
ลกูจ้างช่ัวคราวเพือ่ยกยอ่ง เชิดชูเกียรต ิ

            
 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ หอประชุมโรงเรียนพญาไท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 50,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ช่ัวคราว เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2564 
ค่ า โล่ แล ะ เกี ยร ติ บั ต รพร้ อมกร อบ  จ า นวน  47 อั น  
อันละ 1,000 บาท 

- - 47,000 

วัสดุอื่น ๆ - - 3,000 
รวม - - 50,000 
รวมทั้งสิ้น 50,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล  

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้ า ร าชก า ร ค รู แ ล ะบุ คล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ กษ า

ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร  เ ข้าร่ วมงาน 
ร้อยละ 80 

ก า ร ส รุ ป ร าย ง า นผ ล 
การจัดกิจกรรม 

แ บ บ ล ง เ ว ล า เ ข้ า
ร่ ว ม ง า น  แ ล ะ  
เล่มรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

2. ข้ า ร าชก า ร ค รู แ ล ะบุ คล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ กษ า 
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
อยู่ในระดับ ดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ช่ือโครงการ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖4 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติการราชการ สพฐ. กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติการราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ข้อที่ 4 ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ-นามสกุล   ๑. นางสาวสมฤทัย ธรรมมา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
        ๒. นางอาตีย๊ะห์   อิสมารอฮีม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
        ๓. นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง พนักงานพิมพ์ 
อีเมล songsermbkk@gmail.com   โทรศัพท์  02-3545258 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1  การลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  หัวข้อย่อย สร้างความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เปูาหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ าในทุกมิติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖4 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกให้
ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12   การพัฒนาการเรียนรู้ 
เปูาหมาย    คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีข้ึน (GTCI) 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖4 มีความสอดคล้องกับเปูาหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บท คือ ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักภาพของผู้เรียนทุกคน  
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อยข้อที่ 2  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
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 3) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จ ปพ.3 
 5) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖4 มีความสอดคล้องเปูาหมายของแผนย่อย คือ ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา อาทิ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัด 
 1) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
  - ระดับปฐมวัย 
  - ระดับประถมศึกษา 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ) 
 2) จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
 3) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.2  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕
มาตร า  ๑๐ ก ารจั ด การ ศึกษาต้ อ ง จั ด ให้บุ คคลมี สิ ท ธิและ โ อกาส เสมอกัน ในกา รรั บ การ ศึกษา 
ข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม  
ขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นบุคลากรที่มีวินัย  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมให้มีความสงบสันติสุข รวมถึงการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคน 
เด็กพิการและด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและ
พื้นที่ รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยบุคคลในศูนย์การเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยบุคคล ในศูนย์การเรียน  
พ.ศ.๒๕๕๔ การจัดการศึกษาโดยองค์การชุมชนและองค์การเอกชนในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วย  
สิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียนเพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการเรียนรู้ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จึงได้จัดท าโครงการนี้  
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2.3 วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียนของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย   ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
2.5 เป้าหมาย  เชิงผลผลิต (Output) 
  ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
  เชิงผลลัพธ์ (Output) 
  ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
2.6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1) ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับศึกษา  
ภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  
  2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัดการ  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     -  ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
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2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 

                     ระยะเวลา            ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดการศึกษา ฯ 
  - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

            

2 .  จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ฐ ม นิ เ ท ศ 
ผู้จัดการศึกษารายใหม่ 

            

3. ด า เนินการจัดประชุมให้
ความรู้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์การเรียน 

            

4.  ประชุมคณะกรรมการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 

            

5. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร 
และด าเนินการวัดแลประเมินผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียนโดยบุคคล 

            

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
       - ค่าจ้างจัดท าเอกสาร 

            

2.9. สถานท่ีด าเนินการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
                             กรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 70,๐๐๐ บาท   
                        (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
ค่าใช้จ่าย  

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

  1.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษา
ข้ันพืน้ฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนคณะกรรมการ 
จ านวน 25 คน เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 9 เดือน  
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน ๆ ละ 35 บาท 
จ านวน 9 ครั้ง เป็นเงิน                

  
 
 

7,875 

 7,875 

  2.  ประชุมผู้ปกครองที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวรายใหม่ จ านวน 150 คน 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน ๆ  ละ 35 บาท                                                   
เป็นเงิน  

  
 

5,250 

 5,250 

  3.  ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน 
         - ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ  
35 บาท จ านวน 2  มื้อ เป็นเงิน  
         - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 100 บาท     
เป็นเงิน 
        - ค่าตอบแทนวิทยากร 
           บรรยาย 6 ชม. X 600 บาท x 1 คน เป็นเงิน 
           แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน X 600 บาท x 5 คน    
เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
3,000 

 
 

 
2,800 

 
4,000 

 
 

 13,400 

  4.  จัดประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประเมิน
เพื่อเลื่อนช้ันและจบการศึกษา ก่อนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา  ประจ าปี ก าร ศึกษา  ส าหรั บ
คณะกรรมการจ านวน 70 คน  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน ๆ ละ 35 บาท                      
เป็นเงิน 
 

  
 
 
 
 

2,450 

 2,450 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
ค่าใช้จ่าย  

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

  5.  
    5.1  จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารส าหรับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนฯ  
     5.2 คณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อเลื่อนช้ันและ 
จบการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา  
ส าหรับคณะกรรมการจ านวน 70 คน  
       - ค่าอาหาร ว่างและเครื่ องดื่ม  70 คน ๆ ละ  
35 บาท X 2 มื้อ เป็นเงิน 
        - ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 100 เป็นเงิน 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 
 

7,000 

 21,900 

  5.3  คณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อเลื่อนช้ันและ 
จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
ส าหรับคณะกรรมการจ านวน 70 คน  
       - ค่าอาหาร ว่างและเครื่ องดื่ม  70 คน ๆ ละ  
35 บาท  X 2 มื้อ เป็นเงิน 
        - ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 100 เป็นเงิน 

  
 
 
 

4,900 
 

7,000 

 11,900 

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
       - ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 
9 ครั้ง  
      - ค่าจ้างจัดท าเอกสารในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน จ านวน 500 ชุด  

  
 

2,700 
 

4,525 

 7,225 

รวม 16,600 53,400 - 70,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11  การประเมินผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    -  ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 
     

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
8.๑  ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาค
บังคับครบทุกคนตามศักยภาพของผู้เรียน 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 
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ช่ือโครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลกัษณะโครงการ   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ – นามสกุล  1. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา     นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
            2. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด  พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ) 
อีเมล tong9bkk@gmail.com โทรศัพท์ 085 1142 799 
กลุ่มอ านวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) มกราคม – กันยายน 2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 หัวข้อย่อย - อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
              - รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 หัวข้อย่อย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เปูาหมาย   สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3  การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  ข้อที่ 5  การยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
  สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอนุรักษ์น้ า การจัด
ภูมิทัศน์ ลดขยะ ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษในอากาศ 

mailto:tong9bkk@gmail.com
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เปูาหมาย  
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100    
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวช้ีวัด 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เปูาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมาก
ข้ึน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความ
ดีอย่างเป็นเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่ง
คุณธรรม จึงได้มีการจัดท าโครงการ  "พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
2.5 เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100                           
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  2. นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 
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ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
P – ประชุม แบ่งหน้าที่ออก
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น 
ประชุมคณะท างานเพื่ อวาง
แผนการด าเนินงาน 

            

             
D – ด าเนินงาน ตามแผนที่วาง
ไว้ ทั้ง 5 กิจกรรม 

            

             
C – นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

            

             
A – น าผลมาปรับปรุง แก้ไข
ส่วนที่มีปัญหา เพื่อไม่ให้เกิด
ปั ญ ห า เ ดิ ม  แ ล ะ ใ ห้ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ค รั้ ง ต่ อ ไ ป มี
ประสิทธิภาพ 

            

             

2.9 สถานท่ีด าเนินการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัด 
2.10 การประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ค ว าม ต ร ะห นั ก ใ น ก า ร อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โรงเรียน แบบประเมิน 

2 ร้อยละของนักเรียนมกีารจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกห้องเรียนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เก็บหลักฐาน รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมิน 

3 ร้อยละของนักเรียนประสบผลส าเร็จ ในการด าเนิน  
กิจกรรมสร้ าง เสริม คุณภาพชี วิตที่ เ ป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

แบบประเมิน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อโครงการ  การจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ – นามสกุล  นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
อีเมล phiawipavadee@gmail.com  โทรศัพท์ 096 721 2384 
กลุ่ม นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม  2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่  4  หัวข้อย่อย ภาครัฐมีความทันสมัย 
เปูาหมายที่ 2  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ
ให้ทันสมัย โดยน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบท และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปัจจุบัน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ     
เปูาหมาย 
 ภาครัฐมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการน านวัตกรรม เทคดนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถใช้ระบบการบริหารงบประมาณ  
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อองค์กรได้มาตรฐาน บริการประชาชนได้คล่องตัว รวดเร็ว 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
 แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้เท่ากับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อม               
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน และทันการเปลี่ยนแปลง  โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี      
ดิจิตัล  การพัฒนาให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ  
เป้าหมาย       รัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล และมีความคล่องตัว 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารรถใช้ระบบการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อองค์กรให้ได้มาตรฐาน บริการประชาชนได้มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเปูาหมาย 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ ศักยภาพองค์กร 
ปัจจัย  เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กร 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงาน   พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
2.2 หลักการและเหตุผล 
    การบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ทุกๆปี จะมีงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 5 
หมวดรายจ่าย  งบเงินอุดหนุน  งบด าเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น   มีแผนงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  จ านวน 10 แผน เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ  แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางก ารศึกษา แผนงานบูรณาการ 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้  แผนงานบูรณาการ ปูองกัน ปราปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
แผนงานบุรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  เพื่อให้การการเบิก จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการรายงานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง  และรายงานการเบิก จ่าย ได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการสามารถค้นหาข้อมูล และทราบข้อมูลการบริหารงบประมาณแต่ละโครงการ
ว่าเบิก จ่ายไปแล้วเท่าไร คงเหลือเท่าไร หรือมีรายการงบประมาณใดบ้างที่ได้รับจัดมา  รายการงบประมาณ
ใดบ้างที่เบิกจ่ายแล้ว และมีงบประมาณคงเหลือ ซึ่งจะสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา (realtime) 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการทราบข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ  ผลการเบิก - จ่าย และ
งบประมาณคงเหลือ  

2. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. เพื่อบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน 
2.5 เป้าหมาย 
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 เชิงผลผลิต (Output) 
ผู้บริหาร  ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน สามารถเร่งรัด และเบิก – จ่าย งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ตาม
เปูาหมาย 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน สามารถบริหารงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของการเบิก จ่ายงบประมาณปะจ าปี 
 2. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ หน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเปูาหมาย  
2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
จัดหาระบบเพื่อการบริหาร
งบประมาณ 

            

2.8 สถานท่ีด าเนินการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.9 งบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 20,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
จัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 20,000   
รวม 20,000   

2.10 การประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของการเบิก จ่ายงบประมาณ ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ ระบบโปรแกรม 
2 การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน

บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเปูาหมาย 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2.11 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถเบิก จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมาย  
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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ช่ือโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสดุสถานศึกษา ในสังกัด 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     หน่วยตรวจสอบภายใน 
                              นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                              นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์   พนักงานราชการ 
อีเมล                                                           โทรศัพท์  ๐๒-๓๕๔๕๒๕๒  ต่อ ๑๒๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนมกราคม ๒๕๖๔   ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4.2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
หัวข้อย่อย  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาหมายที่  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
  มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การใช้จ่ายงบประมาณ
โปร่งใส เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่ก าหนด สถานศึกษาปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดประเด็นในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมาย     บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น   ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการด าเนินงานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูล   การบริหารงบประมาณ บริหารการเงิน บัญชีและอื่นๆ ของหน่วยงาน ตลอดจน
ให้ค าแนะน า เสนอแนะ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือทุจริตในการ
ปฏิบัติงานตามกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
การเงิน การบริหารงานบัญชี  
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 2    การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา 
  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบาย
การเงินการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ๆ เพื่อ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย 
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทาง
ธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ 
เปูาหมาย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดท าโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อให้การด าเนินการทางการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี  เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
เกิดความโปร่งใส และมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง   
ตัวช้ีวัด     ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อเปูาหมายยุทธศาสาตร์ชาติ 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหาร
หน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะ
แนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ด าเนินงานตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูล         
การบริหารงบประมาณ บริหารการเงิน บัญชีและอื่นๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนให้ค าแนะน า เสนอแนะ วิธีการ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือทุจริตในการปฏิบัติงานตามกรอบงาน           
ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการ
บัญชี ในโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการทางการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี  เป็นมาตรฐานเดียวกัน      
เกิดความโปร่งใส และมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง  
และบางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ท าให้การปฏิบัติงาน      
ขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการบริหารงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุ    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าการวางแผนการออกตรวจสอบการ
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ควบคุมด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา           
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียน เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีคลอบคลุมเงินทุกประเภท และมี
ความโปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีเงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน 
 
  3. เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นตามระเบียบของทาง
ราชการ และจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินได้ถูกต้อง และมีการจัดท ารายงานการเงิน
ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
  ๔. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องใหแ้ก่
สถานศึกษา  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย   สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 11 โรงเรียน  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
    ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 11 
โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของ
โรงเรียน เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้ก าหนดประเด็นในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละ100 ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนประเมินตามแบบฯ  จ านวน 11 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 180 

 

 

2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.แจ้งหน่วยรับตรวจ             

2 . ด า เ นิ นก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ติดตามสถานศึกษาตามปฏิทิน 

            

3 . ส รุ ป ผ ล ก า ร ต ร วจ แล ะ
รายงานผลส่งหน่วยรับตรวจ 

            

4.จัดส่งรายงานผลให้ สพฐ.             

4.ติดตามและรายงานผล             

2.9 การประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ก าหนดประเด็นในการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี  

สัมภาษณ์ ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รายงาน
การเงิน 

กระดาษท าการ แบบ
ประเมิน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้ก าหนดประเด็นในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
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ช่ือโครงการ เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่ือ – นามสกุล  นายธวัชชัย  มิตรโกสุม  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  
อีเมล์  law@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 023545252 ต่อ 111 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
หัวข้อย่อย 6.2 บุคลากรภาครัฐยุดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายท่ี 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 การบริหารราชการหน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรภาครัฐมีความจ าเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบถือเป็นภัยรา้ยแรงต่อประเทศชาติ 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและการรับรู้ของมนุษย์ เช่น การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟน ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เปน็เอกสารต าราหรือข้อมลูที่มีจ านวน
มาก ๆ หรือการจัดอบรมทีจ่ะท าให้สิน้เปลืองเวลาและงบประมาณต่าง ๆ  ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดที่จะ
น าเสนอการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดท าเอกสารในรูปแบบ Infographic ที่สรุปเนื้อหาที่ส าคัญสั้น 
ๆ และเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับมีความน่าสนใจพร้อมทั้งยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการลงโทษ ที่เกิด
จากการกระท าผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระท าความผิดทางวินัย ทั้งนี้ หากสามารถ
สื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานไปยังบุคลากรภายในสังกัด ได้ด้วย
ความรวดเร็ว ก็จะเป็นการปูองกันการทุจริต และให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังเป็นการท าให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อีก
ช่องทางหนึ่งด้วย 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
เป้าหมาย  ประเทศปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เกณฑ์
การประเมิน ITA สูงกว่า ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  
 เป็นการปูองกันและปูองปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
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 1. เพื่อพัฒนาจิตส านึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในต าแหน่งหน้าที่
ราชการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ  
 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติที่ดี จริยธรรม มี
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชี1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อท่ี    การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา 2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใสถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องสว่นตัวออกจากหน้าทีก่ารงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  
 เป็นการปูองกันและปูองปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 1. เพื่อพัฒนาจิตส านึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในต าแหน่งหน้าที่
ราชการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ  
 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติที่ดี จริยธรรม มี
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวชี้วัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เกณฑ์การประเมิน ITA สูงกว่า ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
  การสร้างการรับรู้ 
ปัจจัย 
  สื่อประชาสัมพันธ์ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน ปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เปูาหมายรวม ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย 
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2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  การบริหารราชการหน่วยงานทางการศึกษา จ าเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติบ่อน
ท าลายเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้ของมนุษย์ เช่นการรับข้อมูลจาก
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ดังนั้น การที่จะเผยแพรข้่อมูลเปูนเอกสารต าราเล่มใหญ่ หรือจัดการอบรมที่จะท าให้
สิ้นเปลืองเวลา และงบประมาณจ านวนมาก ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดที่จะท าเอกสารในรูปแบบ Infographic 
ที่สรุปเนื้อหาที่ส าคัญสั้น ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจพร้อมยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษา โทษที่จะได้รับ อัน
สามารถส่งต่อกันได้อย่างสะดวก ในทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจให้
ความรู้ในงานด้านกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการปูองกันและปูองปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกทางหนึ่ง  
2.3 วัตถุประสงค์ 
  2.3.1  เพื่อเป็นการปูองกันและปูองปรามการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2.3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2.3.3 เพื่อพัฒนาจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 ที่สามารถเข้าระบบ My Office ของส านักงานเขต ได้รับทราบข้อมูลที่ผู้จัดท า
โครงการส่งข้อมูลเข้าระบบ My Office ไปยังผู้รับข้อมูล 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  เป็นโครงการใหม่ที่มีกลุ่มเปูาหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรร้อยละ 80 ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
เพิ่มข้ึน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นต้นแบบในทุก ๆ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดี ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตรงไปตรงมา มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ สร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาโดยรวม 
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2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและทันต่อการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้บทบาทหน้าที่
ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของทางราชการ ปราศจากการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน้าที่ราชการ 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  เอกสารการน าเสนอในลักษณะ Infographic อย่างน้อยไตรมาสละ 3 ฉบับ และผู้ที่สามารถเข้า
ระบบ My Office ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าดูข้อมูลในระบบ ร้อยละ 80 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
จัดท าเอกสารให้ความรู้ 
ระเบียบกฎหมาย ผ่าน
ทางเครือข่ายสารสนเทศ
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (My 
office)  

- - -   
 
3 
ฉบับ 

   
 
3 
ฉบับ 

   
 
3 
ฉบับ 

 

2.9 สถานท่ีด าเนินการ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จาก.......................-................................จ านวน................................-............................บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
(ไม่ใช้งบประมาณ)    
    

รวม    
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อยละ 80 

บุคคลที่สามารถเข้าสู่ระบบ 
My Office ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษกรุงเทพมหานคร เข้าดู
ข้อมูลในระบบ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

โปรแกรม My Office  
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ช่ือโครงการ  ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางวิภารัตน์ พันจิตร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นายโกวิท สังข์ศรีเพชร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวพรสวรรค์ จันอิน  พนักงานราชการ 
อีเมล chaiyuth016@gmail.com     โทรศัพท์     084-458-7016 
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7 กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
หัวข้อย่อย : ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น : (ร้อยละ) สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ  
ทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 
 1) เจ็บปุวย 
 2) คลอดบุตร 
 3) ตาย 
 4) ทุพพลภาพ/พิการ 
 5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
 6) ชราภาพ 
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 7) ว่างงาน 
 8) ผู้อยู่ในอุปการะ 
 9) การบาดเจ็บจากการท างาน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาประสงค์และแนวทางในการด าเนินการให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อท่ี 1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ปูองกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและ
อ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ  
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน 
ในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน  
ทางสังคมเพิ่มข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโครงการเพื่อด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้ วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ  
ทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 
 1) เจ็บปุวย 
 2) คลอดบุตร 
 3) ตาย 
 4) ทุพพลภาพ/พิการ 
 5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
 6) ชราภาพ 
 7) ว่างงาน 
 8) ผู้อยู่ในอุปการะ 
 9) การบาดเจ็บจากการท างาน 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนปฎิรูปประเทศโดยตรง) 
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เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสทิธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ซึ่งในวาระแรก 
ได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้สอดรับกับก าหนดระยะเวลาของ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 
ปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและ
เปูาหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพื่อจะได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตามเงื่อนไข 
ข้อจ ากัดและองค์ประกอบตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต่อไป 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนการด าเนินงาน เปูาประสงค์ สภาพการณ์ปัจจุ บันและ
แนวโน้มในอนาคต 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารส านักงาน ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกคน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 54 คน 
 2. ก าหนดการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 วัน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน และด าเนินการตามเปูาหมาย และบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรในส านักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. ระดับความส าเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 3. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.ประชุมคณะท างาน/เตรียม
งาน 

            

2. ประชุมปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

            

3. จัดพิมพ์/รูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ 

            

4 .  จั ด ส่ ง เ ล่ ม แ ผ นป ฏิบั ติ
ราชการให้ผู้เกี่ยวข้อง 

            

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล             

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ จาก     สพป.กทม.     จ านวน     30,000     บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุ
1. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 54 คน      
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
  2 ท่าน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท รวม 3,600 บาท 
  1 ท่าน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท รวม 1,200 บาท 
  1 ท่าน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท รวม 600 บาท 

 
 
 
 

 
 
 

5,400 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท * 54 คน 7,560   
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท * 54 คน 10,800   
2. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 

  1,240 

3. ถ่ายเอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการ มอบผู้เกี่ยวข้อง   2,500 
4. ถ่ายเอกสารสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน   2,500 
 18,360 5,400 6,240 

รวม 30,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ที่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ การรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ - แบบลงทะเบียน 

- แบบสอบถาม 
2 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
รูปแบบเล่มแผนปฏิบัติราชการ 1 
เล่ม 

สังเกตการณ์ 
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ช่ือโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     และหน่วยตรวจสอบภายใน 
                               น.ส.ธนพร  คนเสงี่ยม                       นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์       
                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                             
อีเมล                             โทรศัพท์   ๐๒-๓๕๔๕๒๕๙ และ ๐๒-๓๕๔๕๒๕๒  ต่อ ๑๒๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนเมษายน ๒๕๖๔   ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4.2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
หัวข้อย่อย  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาหมายที่  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
  มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การใช้จ่ายงบประมาณ
โปร่งใส เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่ก าหนด สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมาย     บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น   ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 2    การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา 
  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบาย
การเงินการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ๆ เพื่อ
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รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย 
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทาง
ธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ 
เปูาหมาย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การด าเนินการทางการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดความ
โปร่งใส และมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง   
ตัวช้ีวัด ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
2. ข้อมูลท่ัวไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
ราชการ การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐด้านหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สถานศึกษา มีบทบาทในการ
ตัดสินใจมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส แต่สถานศึกษาไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
ที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีโดยตรง ต้องอาศัยครูที่มีภาระการสอนมาปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้การ
ท างานล่าช้า และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวม นั้น  
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุในโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน
และจัดท าบัญชี เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทาง
หนึ่ง  และบางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ท าให้การปฏิบัติงาน 
ขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการบริหารงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริม ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียน เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2.3 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด                                                     
จ านวน ๓๗ โรงเรียน  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
    ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๗ 
โรงเรียน รวม 130 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    เจ้าหน้าที่การเงินบญัชี และพัสดุของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุของโรงเรียน เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.แจ้งผู้เข้ารับการอบรมฯ             

2.ด าเนินการอบรม             

๓.สรุปแบบความประเมินการ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

            

4.สรุปรายงานผลโครงการฯ             

2.9 สถานท่ีด าเนินการ ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพญาไท 
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2.10 งบประมาณ       จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 บาท * 6 ชม. * 3  วัน) 10,800   
2. ค่าอาหารกลางวัน 
   วันแรก        (130 คน * 100 บาท * 1 วัน) = 13,000  
   วันสอง/สาม  (86 คน * 100 บาท * 2 วัน) = 17,200 

 30,200 
 

 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    วันแรก       (130 คน * 70 บาท * 1 วัน) = 9,100 
    วันสอง/สาม (86 คน * 70 บาท * 2 วัน)   = 12,040 

 21,140  

4.ค่าวัสด ุ   7,860 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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  การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการ  
ที่ชัดเจน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

2. ด าเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ให้บุคลากรผู้ป ฏิบัติได้รับทราบ                      
อย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค             
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการ                  
ได้ประสบผลส าเร็จ 

การติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
การติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
2. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว                      

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
ทันเหตุการณ์ 

3. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า  
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้
ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
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ภาคผนวก
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แบบรายงานความก้าวหน้า 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประจ าไตรมาสท่ี......... 

ชื่อโครงการ   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อที่  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ข้อที่  
ระยะเวลาด าเนินการ  
............................................................................................................................. .......................................... 

1. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์ชาติหลัก 
1.1 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
1.2 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
1.3 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
2 ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง 
(แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/แผนความมั่นคง/แผนอ่ืนๆ) 
*สามารถใส่ได้มากกว่า 1 แผน ตามความสอดคล้องจริงของโครงการ 
2.1 เป้าหมาย 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 197 

 

2.2 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

3. ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

3.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

4. ความก้าวหน้าของกิจกรรมท่ีด าเนินการตามแผนงาน *ระบุวันเดือนปีและสถานท่ีด าเนนิกิจกรรม 

4.1 กิจกรรมท่ี............................................................................................. .................................................. 

4.2 ความก้าวหน้า 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….  
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จา่ย...................................................บาท 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง.............................................................บาท 

6. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

7. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

8. เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ชื่อโครงการ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ข้อที่  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ข้อที่  
ระยะเวลาด าเนินการ  
............................................................................................................................. .......................................... 

๑. วัตถุประสงค์ 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

3. เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)   
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

5. งบประมาณท่ีได้รับ    ........................ บาท 
  ใช้ไป  .......................... บาท   คงเหลือ..................................บาท                
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6. ผลการปฏิบัติงานรายกิจกรรม *ระบุวันเดือนปีและสถานท่ีด าเนินกิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

8. การประเมินความพึงพอใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
9. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
10. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

11. เอกสารหลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 
 
 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

ที่    338/๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร โดยศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งในวาระแรกได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเปูาหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการรายงานผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
 1) การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2) การจัดการศึกษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 3) การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ า
ทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
 6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วย
ความส าเรจ็ เรียบรอ้ย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ประธานกรรมการ 
       ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 2. นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     รองประธานกรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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3. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

    4. นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

 5. นายพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม                  กรรมการ  
   ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
   และนิเทศการศึกษา 
 6. นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการภาษาไทย 
 7. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต      กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 
 8. นางสุรดา  ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์     กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
 9. นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง     กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษา  
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
 10. นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก     กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ 
 11. นางเมตตา  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค    กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
 12. นางกมัยธร  สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์     กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 13. นางภารดี  ผาสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม  กรรมการ  
   ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 
 14. นายปรพล  แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์      กรรมการ  
   ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 15. นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ      กรรมการ  
   ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 
 16. นางพีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท       กรรมการ  
   ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 17. นางสาวเขมณิจ  อ่ าแห รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 
 18. นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง            กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 19. นางณัฐกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก           กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หน้า 203 

 

 20. นางสาวภิญญาพัชร์ ท าทาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
 21. นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 
 22. นางแสงอรุณ  มโนมัยอุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ 
 23. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 24. นายศิธราธิวัฒน์ สิถิระบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 25. นายสุทธิพงศ์  นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสายน้ าทิพย์   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 26. นายวุฒิพงธ์  สุสินธ์ุ ครูโรงเรียนราชวินิต   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
 27. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ ครูโรงเรียนพญาไท   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    28. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
 29. นางสาวชัญญณัส อธิศักดิ์โสภา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 
 30. นางอนูร  อ่อนหวาน ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 31. นายธนู  บ ารุงนา  ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   กรรมการ  
   ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 32. นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม   กรรมการ 
   และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    33. นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
    34. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์       กรรมการ 
    35. นางกฤติมา  จินดาธนกิตต์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
    36. นางยุพา มงคลทิพยร์ัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 37. นางสาวชมกมล  หาพันนา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ         กรรมการ 
                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  

   ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
38. นายธวัชชัย มิตรโกสุม        นิติกรช านาญการ       กรรมการ  
                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 39. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา     นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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40. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
41. นายสมศักดิ์  ค าภา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
42. นายชาตรี  ลักษณะศิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
43. นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
44. นางสาวณภัทร  ใจกล้า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
45. นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  กรรมการ 
46. นายสรายุทธ์  แก้วสลบันิล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
47. นางวิภารัตน์  เศวตรไกรสร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
48. นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
49. นายณัฐพงศ์  นัยจิต   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

    50. นางสาววิภาวดี  เหล็มเตะ๊        ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ 
51. นางวิภารัตน์ พันจิตร์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
52. นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
53. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร      
54. นายโกวิท สังข์ศรเีพชร        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
55. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน         พนักงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร     

มีหน้าท่ี วิเคราะห์ นโยบายต่าง ๆ ด้านการศึกษา เพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ให้ส าเร็จด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                           ๓๙ 
๓๘ 




