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ค าน า 
 
 
  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลํมนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการภายใต๎ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎ได๎ทราบถึงการด าเนินงานที่สํงผลถึงการพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียน 
  คณะผู๎จัดท า หวังเป็นอยํางยิ่งวํา รายงานเลํมนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส าหรับใช๎เป็นแนวทางตํอไป  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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สภาพการจัดการศึกษา   

ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได๎บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร แบํงเป็น  9  กลุํม  1 หนํวย  ดังนี้ 
1. กลุํมอ านวยการ 
2. กลุํมบริหารงานบุคคล 
3. กลุํมนโยบายและแผน 
4. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
9. กลุํมกฎหมายและคดี 
10. หนํวยตรวจสอบภายใน 

สถานที่ตั้ง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
      ถนนศรีอยุธยา แขวงทุํงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผู๎อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

รองผู๎อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หนํวยตรวจสอบภายใน 

กลุํมอ านวยการ กลุํมบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

กลุํมบริหารงานบุคคล กลุํมนโยบายและแผน กลุํมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

กลุํมสํงเสริม
การศกึษาทางไกลฯ 

กลุํมพัฒนาครูฯ 

กลุํมกฎหมายและคดี 

กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
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           นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข 
                                 รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

รักษาราชการแทน ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                   นางมาตา แก๎วเซํง            นายยุทธนา ส าราญกิจ 
              รองผู๎อ านวยการ                          รองผู๎อ านวยการ 
                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

               ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
        

   
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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         นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข 
รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน 

   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
             ประธานกรรมการ 

 
 

                                                    
            วําที่ร๎อยโทชวลิต  วิชาดี        นายชลธี  กุลประดิษฐ์           นางสาวบุญทอง  บุญทวี           นายสุรชัย  ทองทวี  

                    กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ         กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ           กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ             กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  
                    ด๎านการศึกษาปฐมวัย       ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ด๎านการวิจัยและประเมินผล       ด๎านการบริหารการศึกษา 
 
 

                                 
                นายชาญณรงค์  ลักษณียนาวิน       นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์       นายจินดา  ตันตราจิณ          นางสาวบุญญลักษณ์  พิมพา  
                     กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ           กรรมการผู๎แทนผู๎บริหาร      กรรมการผู๎แทนผู๎บริหาร          กรรมการและเลขานุการ 

                  ด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม       สถานศึกษาของรัฐ          สถานศึกษาของเอกชน 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2563 

 
ระดับการจัดการศึกษา สถานศึกษา (แห่ง) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     อนุบาล 3 ขวบ – ประถมศึกษาปีที่ 6                                        31 
     อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนต๎น                                         3 
     อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนปลาย                                        1 
     อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                     1 
     ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนปลาย                                 1 

รวม 37 
            ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

จ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

   ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู๎บริหาร 2 2 4 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 9 18 27 
ศึกษานิเทศก์ 3 5 8 
ลูกจ๎างประจ า 3 - 3 
พนักงานราชการ 3 12 15 
อัตราจ๎างชั่วคราว    2 7 9 
ข๎าราชการครูมาชํวยราชการ สพป.กทม. 2 - 2 

รวม 24 44 68 
                ข๎อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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           การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให๎อยูํในระดับชั้นแนวหน๎าของประเทศ อันจะสํงผลตํอความส าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได๎มีการกระจายอ านาจ  
การบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยมีกลุํมโรงเรียน จ านวน 3 กลุํม และศูนย์วิชาการ จ านวน 11 ศูนย์ ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียน ที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน 
1. กลุํมทวาราวดี โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาลอุปถัมภ์) 
2.  กลุํมรัตนโกสินทร์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจําง สิงหเสนี) 
3.  กลุํมกรุงธนบุรี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 

 

ศูนย์วิชาการ ที่ตั้งศูนย์วิชาการ 
1. ศูนย์วิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจําง สิงหเสนี) 
2.  ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต 
3.  ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
4.  ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
5.  ศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
6.  ศูนย์วิชาการสุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
7.  ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
8.  ศูนย์วิชาการศิลปะ  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
9.  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาลอุปถัมภ์) 
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนพญาไท 
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แผนท่ีตั้งสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนในสงักัด ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 742 730 1,472 63 
อนุบาล 2 913 910 1,823 71 
อนุบาล 3 1,016 905 1,921 77 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,671 2,545 5,216 211 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,612 1,449 3,061 120 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,755 1,514 3,269 124 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,708 1,601 3,309 124 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,701 1,476 3,177 123 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,691 1,535 3,326 123 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,774 1,570 3,344 125 

รวมระดับประถมศึกษา 10,241 9,145 19,386 739 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 195 421 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 257 180 437 15 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 253 243 496 16 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 736 618 1,354 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 53 67 120 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 57 128 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 47 52 99 4 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 171 176 347 14 
รวมระดับมัธยมศึกษา 907 794 1,701 59 

รวมทั้งหมด 13,819 12,484 26,303 1,009 
       ข๎อมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

  
 
 
 
 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน  14 23 37 
รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 3 4 7 
คร ูค.ศ. 4 1 - 1 
คร ูค.ศ. 3 8 127 135 
คร ูค.ศ. 2 45 264 309 
คร ูค.ศ. 1 126 393 519 
ครูผู๎ชํวย 48 216 264 
ลูกจ๎างประจ า 42 44 86 
พนักงานราชการ 19 40 59 

รวม 306 1,111 1,417 
          ข๎อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 
 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัว 

 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 
อนุบาล  1 14 25 39 
อนุบาล  2 37 29 66 
อนุบาล  3 33 47 80 

รวมก่อนประถมศึกษา 84 101 185 
ประถมศึกษาปีที่  1 29 26 55 
ประถมศึกษาปีที่  2 33 31 64 
ประถมศึกษาปีที่  3 22 24 46 
ประถมศึกษาปีที่  4 26 22 48 
ประถมศึกษาปีที่  5 28 21 49 
ประถมศึกษาปีที่  6 19 12 31 
รวมระดับประถมศึกษา 157 136 293 

รวมทั้งสิ้น 241 237 478 
                                  ข๎อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563  
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จ านวนศูนย์การเรียนที่จัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยองค์กรเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน  

จ านวน 19 ศูนย์การเรียน 
 
 

ที ่ ศูนย์การเรียน จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา รวม 

ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 
1 ประถมภูมิธรรม - 95 95 
2 ทางน าแหํงปัญญา - 50 50 
3 จอห์นไวแอท มอนเตสซอรี 13 41 54 
4 ตัรบียะตุ๎ลอิสลาม 200 249 449 
5 ศิริ์รัถยา 7 27 34 
6 บ๎านดี ดารุ๎ลคอยรุ 27 16 43 
7 อารยตาราภาวนาวิชชาลัย - 2 2 
8 เกรซบางนา - 22 22 
9 ดาริสซุนนะห์ 4 10 14 
ศูนย์การเรียนโดยบุคคล    
10 พัฒนปัญญา 6 40 46 
11 ปฐมธรรม - 28 28 
12 รัศมีแหํงการน า 19 31 50 
13 แพรี - 5 5 
14 ปวงประชาอาดัม (บะนีย์อาดัม) - 4 4 
15 ผูกมิตร - 21 21 
16 พชระ - 41 41 
17 ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ - 35 35 
18 รู๎ด๎วยรักโดยครูมุก - 21 21 
19 บ๎านสวนหมาก - 14 14 

รวมทั้งสิ้น 276 752 1,028 
      ข๎อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563   
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จ านวนศูนย์การเรียนที่จัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยองค์กรเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน พ.ศ. 2555   
 จ านวน 9 ศูนย์การเรียน  

  
1. ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน      13/4 หมูํ 6 ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
    ผู๎จัดการศึกษา          นางสาวสโลพร  ตรีพงษ์พันธ์ 
   รูปแบบ            การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ระดับการศึกษา         ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

2. ศูนย์การเรียน ทางน าแห่งปัญญา 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน      22/52  ซ.ราษฎร์อุทิศ 70 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
   ผู๎จัดการศึกษา          นางสาวรุโณทัย  ดีแสน 
   รูปแบบ            การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ระดับการศึกษา         ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

3.  ศูนย์การเรียนจอห์น  ไวแอท  มอนเตสชอรี 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน    2/1 ซ.พหลโยธิน 24 แยก 4-3-4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   ผู๎จัดการศึกษา        นางมัณฑนา  อิรานี   
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ระดับการศึกษา อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

4. ศูนย์การเรียน ตัรบียะตุ้ลอิสลาม 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน     1136  ซอยอํอนนุช 17 แยก 24-26 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพฯ 10250  
   ผู๎จัดการศึกษา          นายอับดุลกอเดร  มูซอ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ระดับการศึกษา  อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

5. ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน      119/56 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วดัพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
   ผู๎จัดการศึกษา          นายเอกวัฒน์  สุวันทโรจน ์
    รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา   อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

6. บ้านดี ดารุ้ลคอยรุ 
    ที่ตั้งศูนย์การเรียน      167/1 ซ.ราษฎร์อุทิศ 42 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
   ผู๎จัดการศึกษา          นางสาวนะดา  โต๏ะเส็น 
    รูปแบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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7. ศูนย์การเรียนอารยตาราภาวนาวิชชาลัย 
    ที่ตั้งศูนย์การเรียน     23 ถ.วัชรพล รามอินทรา 55 แขวงทําแร๎ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 
    ผู๎จัดการศึกษา         นางสาวโมลี เขียวสะอาด 
    รูปแบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

8. ศูนย์การเรียนเกรซบางนา 
    ที่ตั้งศูนย์การเรียน     70 ซ.ลาซาล 17 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 
    ผู๎จัดการศึกษา         นางสาวภาวิณี เลิศประพันธ์ 
    รูปแบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

9. ศูนย์การเรียนดาริสซุนนะห์ 
    ที่ตั้งศูนย์การเรียน     15/6 หมูํ 8 แขวงกระทุํมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
    ผู๎จัดการศึกษา         นายอภริัฐ พันธ์ประเสริฐชัย 
    รูปแบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 
 

จ านวนศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554   
จ านวน 10 ศูนย์การเรียน 

 
1. ศูนย์การเรียน พัฒนปัญญา 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน    15/11  ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 6 แขวงคลองกํุม เขตบึงกํุม กรุงเทพฯ 10240  
   ผู๎จัดการศึกษา   นางสาวนูรอานูรอ  เกษศิริ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา   อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

2. ศูนย์การเรียน ปฐมธรรม 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน   181 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 41 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
  ผู๎จัดการศึกษา นางสุทธิพร  สายเพ็ชร 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

3. ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางน า 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน 3/10 ซ.มิตรไมตรี 6 ถ.มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
   ผู๎จัดการศึกษา นายจิตตพัฒน์  กอธนพัฒน์ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 



 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๑๒ 
 

4. ศูนย์การเรียนแพรี 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  447 ซ.ศูนย์วิจัย 47 แยก 3 แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
   ผู๎จัดการศึกษา  นายวรดา พานิชเจริญ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

5. ศูนย์การเรียนปวงประชาอดัม (บะนีย์อาดัม) 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  30/11 ซ.มิตรไมตรี 24/2 แขวงคู๎ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
   ผู๎จัดการศึกษา  นางสุรีย์ สะมะแอ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

6. ศูนย์การเรียนผูกมิตร 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  17 และ 21 ซ.โชคชัย 4 ซอย 75 แขวงลาดพร๎าว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพฯ 10230 
   ผู๎จัดการศึกษา  นางสาวญาดา  ทัศนะบรรจง 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

7. ศูนย์การเรียนพชระ 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  20/3 ซ.ทวีวัฒนา 55 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
   ผู๎จัดการศึกษา  นายธเนศ  กิติศรีวรพันธุ์ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

8. ศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  18/2 ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุํงครุ เขตทํุงครุ กรุงเทพฯ 10140 
   ผู๎จัดการศึกษา  นายชลิต ศรีสมาน 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

9. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรักโดยครูมุก 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  14 โชคชัย 4 ซ.30 ถ.โชคชยั แขวงลาดพร๎าว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพฯ 10230 
   ผู๎จัดการศึกษา  นางสาวแพรว อมรรังสฤษดิ์ 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

10. ศูนย์การเรียนบ้านสวนหมาก 
   ที่ตั้งศูนย์การเรียน  72 หมูํ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
   ผู๎จัดการศึกษา  นายธีระยุทธ์ สุจริต 
   รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร๎างคุณภาพผู๎เรียนสูํสังคม 
ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแหํงความพอเพียง   
  
 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
      3. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21 

 4. พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 5. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
    6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)      
        7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ  Thailand  4.0 
 
 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 2.  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
 3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 

นโยบาย 
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 1. ผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎   
คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. ผู๎เรียนมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 4. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน๎นการท างานแบบบูรณาการ                 
มีเครือขําย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ  
ความรับผิดชอบสูํสถานศึกษา  
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาจัดการศึกษา  
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษา 
พัฒนา สื่อ เทคโนโลยี และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษามีงานวิจัย 
ที่สามารถน าผลไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 

 “การบริหารจัดการองค์กรแบบ SMART Area” 
S : Shared Vision  หมายถึง  วิสัยทัศน์ ที่รํวมสร๎างจินตนาการในอนาคตรํวมกัน 
M : Mental Model  หมายถึง  ตัวแบบความคิดท่ีสะท๎อนความคิดแบบวิทยาศาสตร์   
A : Ability               หมายถึง  ความสามารถของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่อยูํในระดับมาตรฐาน 
R : Readiness          หมายถึง ความพร๎อมด๎านการวางแผน การประกันคุณภาพและระบบมาตรฐาน ISO 
T : Technology หมายถึง  เทคโนโลยีสารสนเทศที่กํอให๎เกิดการท างานและการบริหารที่รวดเร็วมากข้ึน 

 
 
S : Service Mind   ใสํใจบริการ                                    วินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตสาธารณะ 
S : Smart Team    ท างานเป็นทีม 
S : Strong            จิตพอเพียง ต๎านทุจริต 
 
 

เป้าหมาย 
 

จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ 
 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร : 3 S 
 

คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร 
 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๑๖ 

 
 
 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 ตัวชี้วัดหลัก 
 ๑. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 ๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 
 ๔. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๕. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที ่
 ๖. จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎   ให๎ผู๎เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ตัวชี้วัดหลัก 
 ๑. จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading 
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 ๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดหลักตามนโยบาย 
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดหลัก 
  ๑. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) 
  ๒. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวําร๎อยละ ๕๐ ในแตํละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา  
 ๔. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ๎
 ๕. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 ๖. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
 ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎
หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 

นโยบายที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษา 

 ตัวชี้วัดหลัก 
1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ

สภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 
 ๓. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 
 ๔. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 
 ๕. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาดและพ้ืนที ่
 ๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดหลัก 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและสํงเสริม 
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะมาใช๎ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
 4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎
ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎และตัวอยํางรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์   
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  
QR CODE และ Paper less  
 6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด๎านการ 
สร๎างส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ 
 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ 
ให๎เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียนและชุมชน  

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
 ๑. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ  
 ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย 
ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มี
หน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 
 ๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 ๔. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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 ๖. สถานศึกษาทุกแหํงและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 
 ๗. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ตารางกิจกรรมงบประมาณและผู๎รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดโครงการ แบํงเป็น 6 นโยบาย ดังนี้ 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

นโยบาย 

ที ่

 

ผู๎รับผิดชอบ 

 

หมายเหต ุตามแผน 
สพท. 

สพฐ. 

1 
 

โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  

 249,000 
 

1 กนต. 
 

 

2 
 

โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎โครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาค  

 2,890,000 
 

1 กนต. 
 

 

3 
 

เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา กิจกรรม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ 2563  

 200,000 
 

1 กนต. 
 

 

4 
 

สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และคํานิยมของชาติ (โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  

 47,000 
 

1 กนต. 
 

 

5 อบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด   60,000 
 

1 กสศ. 
 

 

6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

372,360 
 

 2 กสศ. 
 

 

7 ประกวด /คั ด เ ลื อ กวาดภาพระบายสี  
(ดอกกล๎วยไม๎) ของครูและนักเรียน สังกัด 
สพป.กทม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

30,000 
 

 2 กนต. 
 

 

8 การนิเทศ ติดตาม การพัฒนายกระดับ
คุณภาพโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

65,000 
 

 2 กนต. 
 

 

9 
 

บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 17,000 
 

2 กนต. 
 

 

10 
 

พัฒนาการนิ เทศการศึกษา เพื่อพัฒนา
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2563  

 20,000 
 

2 กนต. 
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ที ่

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

นโยบาย 

ที ่

 

ผู๎รับผิดชอบ 

 

หมายเหต ุตามแผน 
สพท. 

สพฐ. 

11 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประกันคุณภาพผู๎ เรียนด๎วยข๎อสอบ
ปลายปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1  

 1,265,160 
 

2 กนต. 
 

 

12 

 

การประเมินความสามารถด๎านการอํานของ
ผู๎เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562  

 96,030 
 

2 กนต. 
 

 

13 
 

การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  

 84,410 
 

2 กนต. 
 

 
 

14 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการประเมินผู๎เรียน ปีการศึกษา 
2563 ระยะที่ 2  

 1,215,160 
 

2 กนต. 
 

 

15 
 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 20,000 
 

2 กนต. 
 

 

16 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่สํงเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

 50,000 
 

2 กสศ. 
 

 

17 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพรํระบาดของ
เ ช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563  

 30,000 
 

2 
 

กนต. 
 

 

18 พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
ประจ าปี 2563  

 151,400 
 

2 กสศ. 
 

 

19 การคัด เลือกนัก เรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 10,000 
 

2 
 

กสศ. 
 

 

20 โ ค ร ง ก า ร สํ ง เ ส ริ ม ก า ร อํ า น ต า ม ร อ ย 
พระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ รั ต น ร า ชสุ ด า ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

 70,000 
 

2 กนต. 
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ที ่

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

นโยบาย 

ที ่

 

ผู๎รับผิดชอบ 

 

หมายเหต ุตามแผน 
สพท. 

สพฐ. 

21 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู๎ เรียน 
ผํานกระบวนการแขํงขันทางวิชาการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)  

 79,100 
 

2 กสศ. 
 

 

22 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช๎
วิจัยเป็นฐาน (Research based) 

30,000 
 

 3 กนต. 
 

 

23 การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพื่อแก๎ไขปัญหา
การอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

36,600 
 

 3 กนต. 
 

 

24 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก ลุํ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู๎ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อสํง เสริมทักษะการคิด
ค านวณแบบเวทคณิต 

60,000 
 

 3 กนต. 
 

 

25 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) 

30,000 
 

 3 กนต. 
 

 

26 จัดงานวันครูและยกยํองเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 
2563 

180,000 
 

 3 กพค. 
 

 

27 ยกยํองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ๎างประจ า 

56,000 
 

 3 กพค. 
 

 

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

50,000 
 

 3 กบค. 
 

 

29 เ ชิด ชู เกียรติสถานศึกษาและบุคลากร 
ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 
2563 

75,000 
 

 3 กนต. 
 

 

30 
 

รณรงค์การป้องกัน ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานเพื่อป้องกันการแพรํระบาด
ของ โ ร คติ ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โ รน า  2019 
(COVID-19)  

 150,000 
 

3 กสศ. 
 

 

31 เวทีเสริมสร๎างศักยภาพครู ผู๎บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาด๎วยนวัตกรรม 
เพื่อการเรียนรู๎และนวัตกรรมการบริหาร 

100,000 
 

 4 กนต. 
 

 

32 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2563 

60,000 
 

 4 กสศ. 
 

 
 

33 
 

การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   197,000 4 กนต.  
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ที ่

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

นโยบาย 

ที ่

 

ผู๎รับผิดชอบ 

 

หมายเหต ุตามแผน 
สพท. 

สพฐ. 

34 
 

การรับนักเรียน ปีการศึกษา   10,000 4 กสศ.  

35 การด าเนินงานดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครอง
เด็กนักเรียน ประจ าปี 2563 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 70,000 
 

4 กสศ. 
 

 

36 
 

“คํายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 6 ประจ าปี 2563  

 153,800 
 

5 กสศ. 
 

 

37 คํายอนุรักษ์พลังงาน (เลือก ใช๎ ลด ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม)  

 15,000 
 

5 กสศ. 
 

 

38 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางมี
สํวนรํวมด๎วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

90,000 
 

 6 กนต. 
 

 

39 พัฒนาประสิทธิภาพผู๎บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน 
ตามนโยบาย สพฐ. (อุดรธานี) 

267,700 
 

 6 กพค. 
 

 

40 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

10,000 
 

 6 กนผ.  

41 พัฒนาประสิทธิภาพผู๎บริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานตาม
นโยบาย สพฐ. (เพชรบุรี) 

 300,000 6 กพค. 
 

 

42 การอบรมครูด๎วยระบบทางไกล : การพัฒนา
นักเรียนอยํางมีคุณภาพ ด๎วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา(รอบอบรมครูพี่ เลี้ยง) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2 กนต. 
 

เงินนอก
งบประมาณ
54,720 
(สสวท.) 

 
รวม 42 โครงการ 

 
1,512,660 

 
7,450,060 

 *เงินนอก
งบประมาณ
54,720 

 
ยอดรวม 

 
9,017,440 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการโดยสถานศึกษาในสังกัด (งบประมาณจาก สพฐ.) 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

นโยบาย
ที ่

 

ผู๎รับผิดชอบ 

 

หมายเหต ุตามแผน 
สพท. 

สพฐ. 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน PBL และจัดท า
คลิปวีดีโอส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 -6  

 220,900 
 

2 กง. 
 

โรงเรียนพญาไท 
(ด าเนินการแลว๎เสร็จ) 

2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า   15,000 2 กสศ. โรงเรียนพิบูล
อุปถัมภ ์

(ด าเนินการแลว๎เสร็จ) 
3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

“เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตรา สายธารา
สูํกลุํมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์”และการ
แสดงผลงานของนักเรียนกลุํมโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภ์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2562  

 50,900 
 

2 กนผ. โรงเรียนทีปังกร 
วิทยาพัฒน์  
(วัดโบสถ์) 

(ด าเนินการแลว๎เสร็จ) 

4 
 

การเข๎ารํวมกิจกรรมและรํวมจัดแสดง
นิทรรศการวันตํอต๎านคอร์รัป ช่ันสากล 
(ประเทศไทย)  

 30,000 
 

2 กนต. 
 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
(ด าเนินการแลว๎เสร็จ) 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

นโยบาย
ที ่

 

ผู๎รับผิดชอบ 

 

หมายเหต ุตามแผน 
สพท. 

สพฐ. 

1 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพเจ๎ าหน๎าที่
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

24,000 
 

 6 ตสน. 
 

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ ์

COVID - 19 

2 การอบรมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

30,000 
 

 6 กอ. 
 

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก 

สพฐ. ยังคงใช๎
หลักสูตรฉบับเดิม 

3 อบ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ง า น ส า ร บ ร ร ณ  
การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

30,000 
 

 6 กอ. 
 

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์

COVID - 19 

4 ซํอมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องของโรงเรียนในโครงการ
ศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) สังกัด 
สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 25,000 
 

6 ICT 
 

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก 

โรงเรียนไมํประสงค์ 
ขอเข๎ารํวมโครงการ 

5 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ผู๎ เ รี ย น 
ด๎านศักยภาพการเรียนรู๎ เชิงกระบวนการ 
สูํความทัดเทียมนานาชาติ  

 13,000 
 

2 กนต. 
 

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก

ด าเนินการไมํทัน
ปีงบประมาณ 63 
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ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได๎ด าเนินการโครงการ 
ในปีงบประมาณ2563 ตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได๎ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานตามนโยบาย ดังนี้    

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชาติ 

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน ให๎โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการจับเคลื่อนโครงการได๎อยํางครบถ๎วนและมี
คุณภาพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 ๒. เพ่ือเปิดเวทีให๎ครูและนักเรียนได๎น าเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
๕ กิจกรรมหลัก 
 ๓. เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนใน ๕ กิจกรรมตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู๎บริหาร ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได๎รับ
สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม  ผลงานที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการ ฯ และเข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภูมิภาค 
 ๒. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได๎รับนิเทศ ติดตาม 
การจัดกิจกรรมบูรณาการ การขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได๎ครบ ๓๗ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีผลงานและ
เป็นตัวแทนเข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในระดับภูมิภาค 
  2. ครูผู๎สอนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดกิจกรรมการเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
- 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Symposium   

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดเวทีทางวิชาการ ให๎ผู๎บริหาร ครู นักเรียนน าผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กัน ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
 ๒. เพ่ือประกวด แขํงขันคัดเลือกกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัด ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  
ที่มีผลงานโดดเดํนเป็นรูปธรรม 
 ๓. เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การแสดงของผู๎บริหาร ครู นักเรียนในกิจกรรมตามจุดเน๎นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ระดับภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. เพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตการศึกษา ของโรงเรียนในภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. อบรมผู๎บริหารและครู จ านวน 700 คน จ านวน 3 วัน ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ต๎านทุจริตศึกษาน าหลักสูตรต๎านทุจริตไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ 
 ๒. จัดกิจกรรมประกวด/แขํงขัน การขับเคลื่อนกิจกรรมตามจุดเน๎นในปีงบประมาณ 2563  
ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพป./สพม. จ านวน 62 เขตพ้ืนที่ 
 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผู๎บริหาร ครู นักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 700 คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ผู๎บริหาร ครู สามารถจัดกิจกรรมตามจุดเน๎นขับเคลื่อนโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล (โรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู๎บริหาร ครู มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กิจกรรม/ผลงาน ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล (โรงเรียนสุจริต) 
  3. นักเรียนได๎รับการปลูกฝังให๎ตํอต๎านการทุจริตทุกรูปแบบ มีคุณลักษณะอยํางน๎อย 5 ประการ
ตามท่ีโครงการก าหนด 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 - 

 

 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(กิจกรรมส านักงานเขตสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุํมงาน/หนํวย ได๎เตรียมความพร๎อมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนํวยงานให๎มีคุณภาพและเพ่ิมคําการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสของหนํวยงาน (การประเมิน ITA Online ) : Integrity and Transparency 
Assessment Online ) ในปี 2563 ของ สพป.กทม.เพิ่มข้ึนร๎อยละ ๕.๐๐ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ข๎าราชการ และบุคลากรทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร มีความตระหนักรู๎
และความเข๎าใจในกระบวนการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
และมีความพร๎อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสผํานระบบออนไลน์ ( ITA Online) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีผลการประเมิน ITA ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ 
  ผู๎บริหารการศึกษา บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเข๎าใจในกระบวนการ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและไมํทนตํอการทุจริต มีความพร๎อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ การประเมิน ITA Online 2020 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
- 
 
 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
             (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาครูแกนน าในโรงเรียนสังกัด สพป.กทม.ผํานการอบรมตามกระบวนการโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ครบ ๑๐๐% ทุกโรงเรียน (ผู๎ที่ไมํเคยผํานการอบรม) 
 ๒. เพ่ือสํงเสริมการจัดกิจกรรมคํายผู๎น ายุวชนและเยาวชนคนดีของแผํนดินของนักเรียนแกนน า  
ในโรงเรียนสังกัด สพป.กทม. (ระดับโรงเรียน) 
 ๓. เพ่ือสํงเสริมความเข๎มแข็งของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ผู๎บริหาร  ครู และบุคลากรแกนน า 
มีความเข๎มแข็งการขับเคลื่อนโครงการสํงเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ
การขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๓๗ โรงเรียน 
ครูผู๎รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม อยํางน๎อยโรงเรียนละ ๑ คน ครูบรรจุใหมํ(ครูผู๎ชํวย) อยํางน๎อย ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีครูที่ผํานการอบรม  
ครูแกนน าตามหลักสูตรของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และครูสามารถสามารถน าคุณธรรมอัตลักษณ์ไปจัดกิจกรรม  
การเรียนรู๎ พัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียน ด๎วยโครงงานตามกระบวนการของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ท าให๎ผู๎เรียน 
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและลดพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
- 
 
 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร๎างแกนน าลูกเสือต๎านภัยยาเสพติดภายในโรงเรียน ปฏิบัติหน๎าที่ รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง 
ปัญหายาเสพติดภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2. เพ่ือสํงเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 3. เพ่ือให๎ลูกเสือ ได๎มีโอกาสปฏิบัติตามค าปฏิญาณของตน 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  ลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน เข๎ารับการอบรมโครงการลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด  
เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือที่เข๎ารับการอบรมได๎รับความรู๎ ทักษะ วิธีการป้องและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
- 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
- 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โครงการ : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69   
              ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข๎ารํวมประกวดและแขํงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖9 ปีการศึกษา 
2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

  2. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ได๎มีสํวนรํวมในการ
คัดเลือกและแสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรีภาพและกิจกรรมสร๎างสรรค์ 
  3. เพ่ือสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  ครู และนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต๎น (โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เข๎ารํวมประกวดและแขํงขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ ๖9 ปีการศึกษา 
๒๕๖2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ ด๎านศิลปหัตถกรรม 
ด๎านวิชาชีพและด๎านวิชาการ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์    

ผลการแข่งขัน สพป.กทม. ได้อันดับที่ 1 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) 

 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๓๓ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. เนื่องจากมีโรงเรียนจากสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เข๎ารํวมการแขํงขันเป็นจ านวนมาก ท าให๎ศูนย์การจัดการแขํงขันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครต๎องแบกรับภาระมาก 
 2. งบประมาณในการด าเนินงานมีไมํเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ขอให๎แตํละหนํวยงานที่เป็นต๎นสังกัดของโรงเรียนจัดการแขํงขันส าหรับโรงเรียนของตนเอง 
 2. ขอให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให๎แกํ
เขตพ้ืนที่การศึกษาด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๓๔ 

โครงการ : ประกวด/คัดเลือกวาดภาพระบายสี (ดอกกล้วยไม้) ของครูและนักเรียน สังกัด สพป.กทม. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวาดภาพศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของครูและ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 ๒. เพ่ือเปิดเวทีให๎ครูและนักเรียนประกวด/คัดเลือกผลงานที่ฝึกฝน เข๎ารํวมกิจกรรมและประกวด/แขํงขัน 
 ๓. เพ่ือประกวด/แขํงขันผลงานการวาดภาพของครูและนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหาร ครู ให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) ทั้ง ๓๗ โรงเรียน 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีผลงาน 
การวาดภาพมีคุณภาพ มีผลงานสู่มาตรฐานสากล   
  ๒. ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะการวาดภาพ  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๓๕ 

โครงการ : นิเทศ ติดตาม การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัด  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
 ๒. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน มีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือนิเทศ ติดตาม งานการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและงานตามนโยบายและ โครงการตํางๆ  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ศึกษานิเทศก์จ านวน ๘ คน ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและรํวมสัมมนาเพ่ือการวิจัย
และพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอ้ือตํอการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางน๎อย ๑ ครั้ง 
 ๒. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายและโครงการตํางๆ ได๎รับการนิเทศติดตามนิเทศ
ภายในหรือจากเครือขํายการนิเทศอยํางน๎อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
 3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดตามบริบทของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
 ๑. ศึกษานิเทศก์ ใช๎แผนนิเทศและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน   ในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นศึกษานิเทศก์ผู๎ประสานงานประจ าโรงเรียน   
 ๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพการศึกษา มีความเข๎มแข็งด๎านกระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอยํางได๎ 
 ๓. ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ทุกคนมีระบบการ
ก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหมํที่เน๎นคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ผลงานจากการปฏิบัติจริง 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 มีข๎อจ ากัดเรื่องระยะเวลาเนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2020 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาครูปฐมวัยให๎สามารถจัดถํายทอดความรู๎และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได๎อยํางถูกต๎อง  
 2. สํงเสริมและเปิดโอกาสให๎เด็กปฐมวัย ได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
 3. โรงเรียนที่เข๎ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
ผํานการประเมินและได๎รับตราพระราชทานฯ 
 4. โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีการด าเนินงานโครงการ บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
อยํางตํอเนื่อง  
 5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูปฐมวัยที่ได๎รับการพัฒนา สามารถจัดถํายทอดความรู๎และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได๎อยํางถูกต๎อง ร๎อยละ ๑๐๐              
  2. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ร๎อยละ ๑๐๐              
 3. โรงเรียนที่ เข๎ ารับการประเมิน ผํ านการประเมินผลงานแ ละได๎รับตราพระราชทาน 
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย ร๎อยละ ๑๐๐                
 4. โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์อยํางตํอเนื่อง ร๎อยละ ๑๐๐                        
 5. โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อย ประเทศไทย ร๎อยละ ๑๐๐        
เชิงคุณภาพ  
 1. ครูปฐมวัยที่ได๎รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถํายทอดความรู๎ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได๎อยํางถูกต๎อง                                
 2. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ์ในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
  3. ทุกโรงเรียนที่ เข๎ารับการประเมินผลงานผํานการประเมินและได๎รับตราพระราชทาน 
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย    
  4. ทุกโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์อยํางตํอเนื่อง 
 5. โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย ได๎รับการนิเทศติดตาม  
การด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให๎การด าเนินการต๎องมีการปรับเปลี่ยนไปบ๎าง 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 - 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : พัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือนิเทศ ติดตาม งานการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามนโยบายและโครงการตํางๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประเด็นการพัฒนาการการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๒. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
ตามนโยบายตามประเด็นการพัฒนาการการนิเทศการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยํางน๎อย 
๑ ครั้ง/ ภาคเรียน/โรงเรียน 
 ๒. โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายและโครงการตํางๆ ได๎รับการนิเทศติดตาม
นิเทศภายในหรือจากเครือขํายการนิเทศอยํางน๎อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
 3. ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  11 คน มีระบบ
การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหมํที่เน๎นคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ผลงานจากการปฏิบัติจริง บันทึกผลการนิเทศออนไลน์ (Online Supervision Apps : OAS) 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ศึกษานิเทศก์ ใช๎แผนนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตามนโยบายและประเด็นการนิเทศตามการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพการศึกษา มีความเข๎มแข็งด๎านกระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอยํางได๎ 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๓๙ 

โครงการ : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปี 
การศึกษา ๒๕๖๒  ระยะที่ 1 

วัตถุประสงค ์  
 ๑.  เพ่ือให๎โรงเรียนใช๎เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผลการ
ประเมินมาใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญใน
หลักสูตร และเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎ทักษะการคิดขั้นสูง 
        ๒.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎เป็นไปตามเป้าหมาย 
           ๓.  เขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตามเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและวางแผนในการก าหนดนโยบาย           

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 

 1. ผู๎เรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๒ ได๎รับการ
ประเมินด๎วยข๎อสอบกลาง 
 ๒. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 
 

เชิงคุณภาพ 

 1. ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๒ ได๎รับการสํงเสริม
พัฒนาให๎มีทักษะการคิดขั้นสูง 
 2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญรวมทั้ง
รํวมแรงรํวมใจในการยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 

 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๔๐ 

โครงการ: การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒         
         2. เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการของผู๎เรียน และน าผลการประเมินไปใช๎ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนในสังกัดและตํางสังกัดที่รํวมสอบ 
เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการของผู๎เรียนและน าผลการประเมินไปใช๎ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
 ผลประเมินการอ่านออก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 2,928 คน สรุปได้ดังนี้ 
 - อยูํในเกณฑ์ ดีมาก จ านวน 2,722 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ ดี จ านวน 153 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ พอใช๎ จ านวน 38 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ ปรับปรุง จ านวน 15 คน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๔๑ 

โครงการ : การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา 
             ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
     ๒. เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการของผู๎เรียนและน าผลการประเมินไปใช๎ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนในสังกัดและตํางสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
 การบริหารจัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนในสังกัดและตํางสังกัดเป็นไปด๎วยความ
โปรํงใส 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 
 คําเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ วิชาภาษาไทย : 52.20 
 คําเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ วิชาคณิตศาสตร์ : 51.83 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 

 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๔๒ 

โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
             ปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2 

วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๒.  เพ่ือให๎โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร๎อมการประเมินคุณภาพผู๎เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            ๓.  เพ่ือให๎โรงเรียนในสังกัดน าผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนไปพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นที่เรียบร๎อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม ได๎แกํ 
  กิจกรรมที่ ๑ การจัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาทจ านวน ๓๗ โรงเรียน ทุกโรงเรียนได๎ด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรียบร๎อยแล๎ว  
 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน และวิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับคุณภาพผู๎เรียนแนวทางการจัดการเรียนรู๎เพ่ือเตรียม จัดการประชุม
ขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห๎องประชุมชั้น 3 มีครูวิชาการเข๎ารํวมการประชุมตามเป้าหมาย  
และจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็นที่เรียบร๎อย 
 กิจกรรมที่ ๓ การประชุมสัมมนาความพร๎อมการประเมินผลนักเรียนระดับ PISA จัดขึ้นในวันที่  
30 กรกฎาคม 2563 ณ ห๎องประชุมพูลศรี มีครูที่รับผิดชอบสามารถขยายผลการจัดการเรียนรู๎ตามแนว PISA 
เข๎ารํวมการประชุมตามเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ ๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าโปรแกรม SCHOOLMIS ไปใช๎พัฒนางานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห๎องประชุมชั้น 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีครูฝ่ายทะเบียนของโรงเรียนเข๎ารํวมการประชุมตามเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ ๕ การจัดท าเลํมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน และการ
จัดท าวิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับคุณภาพผู๎เรียน ได๎จัดท ารูปเลํมรายงานเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๔๓ 

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามรอยพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับภาคและระดับชาติ 
  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระท ารัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีตัวแทนนักเรียนและครูในการเข๎ารํวม
แขํงขันระดับภาค ครบทุกรายการ             
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดนาคปรกและโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจํม วิชาสอน) ได๎รับการพัฒนาทักษะ
วิชาการและทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอยํางในด๎านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ใกล๎เคียงกับวัน เวลา ที่นักเรียนชั้น ป .6 ต๎องเตรียมความพร๎อม
ส าหรับการทดสอบ O-NET ท าให๎นักเรียนชั้น ป.6 ไมํสามารถเข๎ารํวมการแขํงขันได๎ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 จัดการแขํงขัน ในชํวงเวลาที่ไมํกระทบกับการทดสอบระดับชาติ เพ่ือให๎นักเรียนชั้น ป.6 เข๎ารํวม 
การแขํงขันได ๎

 

 
 

 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองจากผลการสอบแขํงขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ (รอบสอบระดับประเทศ) 
 ๒. เพ่ือให๎ได๎แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด๎านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ที่สํงผลตํอการสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
 ๓. เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สมารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาสาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีผลงานวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหาร  
ที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียน สูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
จ านวน  ๑ เรื่อง  
เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีรูปแบบการบริหารที่ สํงเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียน สูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ผํานการ
น าเสนอตํอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบที่สํงเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร๎างขององค์ประกอบที่สํงเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ 
การบริหารที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 3) เพ่ือสร๎างและประเมินรูปแบบการบริหารที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ด าเนินการวิจัยและมีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร๎างขององค์ประกอบที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎อ านวยการโรงเรียน  
รองผู๎อ านวยการโรงเรียน และครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ านวน 200 คน ใช๎วิธีการสุํมแบบก าหนดสัดสํวน 
เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ คือ สถิติพ้ืนฐาน ความถี่  ร๎อยละ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวํา โมเดลมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square= 0.96, df=1, p = 
0.32644, RMSEA= 0.000, RMR= 0.0050, GFI= 1.00, AGFI= 0.98) โมเดลองค์ประกอบที่สํงเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด๎วย     
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4 องค์ประกอบจาก 34 ตัวแปร องค์ประกอบสํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียน 
สูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติจึงประกอบด๎วย ภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหาร ครูคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์มืออาชีพ ความสามารถของผู๎เรียนด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และความพร๎อมและความ
รํวมมือของผู๎ปกครอง 
 2. การศึกษาองค์ประกอบการบริหารที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของ
ผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคือ ผู๎บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู๎อ านวยการโรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูล
โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแบบสรุปความ (Summative Content Analysis) ผลวิจัยพบวํา 
องค์ประกอบการบริหารที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขัน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด๎วย การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
และการบริหารทั่วไป 
 3. การสร๎างและประเมินรูปแบบการบริหารที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักประกอบด๎วย ผู๎บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู๎สอนสาขาการบริหารการศึกษา และผู๎ปกครอง 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 11 คน เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบรูปแบบและประเมิน
รูปแบบ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแบบสรุปความ และใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ 
คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวํา รูปแบบการบริหารที่สํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนสูํการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด๎วย ปัจจัยน าเข๎า ได๎แกํ ภาวะผู๎น า
ทางวิชาการของผู๎บริหาร ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มืออาชีพ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของ
ผู๎เรียน และความพร๎อมและความรํวมมือของผู๎ปกครอง ปัจจัยด๎านกระบวนการ ได๎แกํ การบริหารวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ผลลัพธ์ ได๎แกํ ผลลัพธ์ที่ได๎ กับผลลัพธ์  
ที่คาดหวัง ผลการประเมินรูปแบบ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅=4.48 S.D.=0.28) โดยรายการที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านความเป็นประโยชน์ ( ̅=4.64 S.D.=0.40) รองลงมาคือด๎านความเป็นไปได๎ 
( ̅=4.57 S.D.=0.37) ด๎านความเหมาะสม ( ̅=4.37 S.D.=0.36) และด๎านความถูกต๎อง ( ̅=4.36 
S.D.=0.28) ตามล าดับ 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการไมํเป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา ๒๐๑๙ 
ท าให๎แผนการวิจัยไมํเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในขอบเขตด๎านเวลาของการวิจัย  และข๎อจ ากัด 
ในการใช๎จํายงบประมาณ เนื่องจากประเภทงบประมาณที่จัดสรรมา บางกิจกรรมการวิจัยไมํสามารถเบิกจํายได๎ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 จัดสรรงบประมาณตามรายการใช๎จํายด๎านการวิจัยเป็นส าคัญ เนื่องจากการท าวิจัยในรูปแบบการ
วิจัยและพัฒนาจ าเป็นต๎องออกแบบวิธีการวิจัยให๎เป็นไปตามกรอบการวิจัยที่เป็นมาตรฐาน 
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โครงการ : พัฒนาความสามารถการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือนิเทศ ติดตาม กิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) จองโรงเรียนในสังกัด ๓๗ โรงเรียน 
 ๒. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนและแก๎ปัญหารํวมกีบผู๎บริหาร ครูผู๎สอน มีการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบายในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 ๓. เพ่ือการรายงานผลการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามท่ีหนํวยงานต๎นสังกัดก าหนด 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระยะที่ ๒ อยํางน๎อย ๒ ครั้ง/โรงเรียน 
 ๒. โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระยะที่ ๒ ได๎ทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ศึกษานิเทศก์ ใช๎แผนนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตามจุดเน๎นและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพการศึกษา มีความเข๎มแข็งด๎านกระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอยํางได๎ ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๔๘ 

โครงการ : พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
ปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสํงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคูํ
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 2. เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนที่มีความสามารถได๎พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการแก๎ปัญหา 
การพัฒนาความสามารถได๎เต็มตามศักยภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในเวทีการแขํงขัน  
 3. เพื่อน าทักษะกระบวนการแขํงขันทางวิชาการนักเรียนนานาชาติ เป็นสื่อกลางในการสร๎าง  
แรงบันดาลใจให๎ครู นักเรียน ในการศึกษาค๎นคว๎า ใฝ่รู ๎ใฝ่เรียน ให๎มีความรู ๎และสมรรถนะเทําเทียมกับ
มาตรฐานสากล  
 4. เพื่อสํงเสริม สร๎างความเข๎มแข็งและความเชื่อมั่นให๎ครูผู๎สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
โดยใช๎เวทีทางวิชาการเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู๎  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานสํงเสริมการศึกษาเอกชน  
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสังกัดอ่ืนๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่สมัครเข๎าแขํงขัน  
ผํานเว็บไซต์ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น www.obecimso.net
4,661 คน  
 2. คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา) ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 357 คน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเร ียน คร ูผู ๎สอนคณิตศาสตร ์และว ิทยาศาสตร ์ได ๎ร ับประสบการณ์ในการร ํวมก ิจกรรม  
การสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และน าประสบการณ์ไปยกระดับในการพัฒนาความสามารถ
นักเรียน เกิดแรงบันดาลใจในการค๎นคว๎า ใฝ่รู๎ใฝ่เรียนและมีสมรรถนะเทําเทียมกับมาตรฐานสากล 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ใกล๎เคียงกับวัน เวลา ที่นักเรียนชั้น ป .6 ต๎องเตรียมความพร๎อม
ส าหรับการทดสอบ O-NET ท าให๎นักเรียนชั้น ป.6 ไมํสามารถเข๎ารํวมการแขํงขันได๎ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 จัดการแขํงขัน ในชํวงเวลาที่ไมํกระทบกับการทดสอบระดับชาติ เพ่ือให๎นักเรียนชั้น ป .6 เข๎ารํวม 
การแขํงขันได ๎
 
 
 
 
 
 

http://www.obecimso.net/


 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๔๙ 

โครงการ : พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2563   

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสํงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคูํกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนที่มีความสามารถได๎พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการแก๎ปัญหา 
การพัฒนาความสามารถได๎เต็มตามศักยภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในเวทีการแขํงขัน 
  3. เพ่ือน าทักษะกระบวนการแขํงขันทางวิชาการนักเรียนนานาชาติ เป็นสื่อกลางในการสร๎าง  
แรงบันดาลใจให๎ครู นักเรียน ในการศึกษาค๎นคว๎า ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน ให๎มีความรู๎และสมรรถนะเทําเทียมกับมาตรฐานสากล 
 4. เพ่ือสํงเสริม สร๎างความเข๎มแข็งและความเชื่อมั่นให๎ครูผู๎สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช๎
เวทีทางวิชาการเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู๎ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎น สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานสํงเสริมการศึกษาเอกชน  
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 และนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่สอบผํานระดับ
เหรียญทองและเหรียญเงินในการสอบแขํงขันทักษะความรู๎ความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
(รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ปี พ.ศ. 2563 ที่ด าเนินการแจ๎งยืนยันสิทธิ์การเข๎าสอบในรอบสอง 
ระดับประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 898 คน 
 2. คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง 
ระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 125 คน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน ครูผู๎ สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได๎รับประสบการณ์ในการรํวมกิจกรรม 
การสอบแขํงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และน าประสบการณ์ไปยกระดับในการพัฒนาความสามารถ
นักเรียน เกิดแรงบันดาลใจในการค๎นคว๎า ใฝ่รู๎ใฝ่เรียนและมีสมรรถนะเทําเทียมกับมาตรฐานสากล  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๕๐ 

โครงการ : การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให๎การด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให๎คณะกรรมการมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 ๓. เพ่ือก าหนดรูปแบบ และวิธีการประเมิน ให๎สอดคล๎องกับบริบทของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนและสถานศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องรางวัลพระราชทานมากขึ้นและมีความประสงค์  
จะได๎รับรางวัลพระราชทานมากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
 คณะกรรมการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือก ตลอดจนเครื่องมือ
ใช๎ในการคัดเลือก และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา อันจะสํงผลให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โปรํงใส ยุติธรรม และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน อยูํ ในชํวง 
เดือนกันยายน ซึ่งคณะกรรมการฯ หลายทํานติดภารกิจทางราชการ จึงไมํได๎มาเข๎ารํวมประชุมได๎  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ไมํมีงบประมาณคําใช๎จํายในการเดินทางให๎แกํคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 
 
 

 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๕๑ 

โครงการ : ส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ให๎แกํโรงเรียนจ านวน 6 โรง  
 ๒. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม สํงเสริมการอํานตามแนวรอยพระจริยวัตร  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 ๓. เพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรม สํงเสริมการอํานตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให๎กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนในโครงการ จ านวน 6 โรง ได๎รับการจัดสรรหนังสือสํงเสริมการอําน และจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานตามแนวรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
 ๒. โรงเรียนที ่ได๎ร ับจัดสรรหนังสือสํงเสริมการอําน และจัดกิจกรรมสํงเส ริมการอํานตามแนว 
รอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครได๎รับการพัฒนาทักษะการอําน  
อยํางเต็มศักยภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากมีการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด - 19) จึงท าให๎ทางโรงเรียนมีการ
เลื ่อนการเปิดภาคเรียน และการจัดกิจกรรมห๎องสมุดไมํทั ่วถึงเทําที ่ควร เนื ่องจากต๎องค านึงถึงการเว๎น
ระยะหําง จึงจัดกิจกรรมได๎ในรูปแบบที่จ ากัด 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 เสนอแนะให๎ทางโรงเรียนจัดท าห๎องสมุดแตํละระดับชั้นขึ้น และกระจายหนังสือหมุนเวียนเพื่อลด
ความแออัดในการใช๎ห๎องสมุดและการจัดกิจกรรมห๎องสมุด 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล : การพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา  (รอบอบรมครูพี่ เลี้ยง) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ืออบรมครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด๎วยระบบทางไกล ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การพัฒนานักเรียน
อยํางมีคุณภาพด๎วยการจัดประสบการณ์เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ได๎ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ข๎าราชการครูและครูจาก 5 สังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมจ านวน 99 คน 
ศึกษานิเทศก์และคณะท างาน 5 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 104 คน  
เชิงคุณภาพ 
 ข๎าราชการครูและครูจาก 5 สังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกลุํมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ผํานการอบรมตามหลักสูตรฯ ของ สสวท. ก าหนดน าความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนา
ครูโครงการอบรมครูด๎วยระบบทางไกล : การพัฒนานักเรียนอยํางมีคุณภาพ ด๎วยการจัดประสบการณ์เรียนรู๎
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาได ๎

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 1. ด๎านงบประมาณ  

 - การแจ๎งยอดจัดสรร ลําช๎า ไมํสะดวกในการวางแผนการจัดท าโครงการรองรับการใช๎
งบประมาณ 

 - การโอนจัดสรรงบประมาณ ลําช๎าทุกปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต๎องใช๎งบทดลองราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกปี 
 - ควรจัดสรรงบประมาณคําอาหารวํางและอาหารกลางวันให๎กับคณะท างานด๎วย 

 2. ด๎านบุคลากร  จ านวนคนที่เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการน๎อย การบริหารจัดการยากล าบาก 

 3. การจัดสํงอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติการลําช๎า การสํงอุปกรณ์ของบริษัทน าสํงมาใน
วันหยุดราชการหรือหากมาสํงในวันท าการมาถึงหลังเลิกงาน ท าให๎ล าบากผู๎รับผิดชอบโครงการในการบริหาร
จัดการ ควรมาสํงในเวลาราชการ 

 4. อุปกรณ์ที่จัดสรรในกลํอง ควรตรวจเช็คให๎รอบคอบ การจัดสรรอุปกรณ์สํงมาภายหลังไมํเ กิด
ประโยชน์แกํครูพี่เลี้ยงเพราะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผํานไปแล๎ว เกิดความยุํงยากกับผู๎รับผิดชอบโครงการที่
ต๎องสํงไปยังโรงเรียนที่ไมํได๎อยูํในสังกัดเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ควรให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอบรม เป็นหนํวยจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยง 
เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตําง ๆ ได๎รับโอกาสในการพัฒนาครูเทําเทียมกัน 
 2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการติดตํอกันเป็นระยะยาว ควรมีชํวงวันหยุดหรือเว๎นระยะในแตํละ
หลักสูตรให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการให๎ผู๎รับรับผิดชอบโครงการและคณะท างานได๎พักหรือเว๎นชํวงให๎มีโอกาส
ปฏิบัติงานราชการอ่ืนด๎วย 
 3. ควรแจ๎งจัดสรรงบประมาณลํวงหน๎ากํอนการด าเนินการอบรมครูในแตํละครั้ง อยํางน๎อย  
15 วัน – 1 เดือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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นโยบายที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินการด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
 2. เพ่ือศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดโรงเรียนที่เป็นศูนย์การวิจัย 
 3. เพ่ือจัดท าวิจัยโดยอาศัยโรงเรียนที่เป็นศูนย์การวิจัยจ านวน 4 เรื่อง 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

 จัดท าวิจัยจ านวน 4 เรื่อง โดยอาศัยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
และโรงเรียนทุํงมหาเมฆ เป็นฐานในการจัดท าวิจัย 

เชิงปริมาณ 
 จ านวนงานวิจัย 4 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยที่มีคุณภาพครอบคลุมและ  
ท าให๎ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาวิธีการออกแบบการวิจัย และการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการไมํเป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา ๒๐๑๙ 
ท าให๎แผนการวิจัยไมํเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในขอบเขตด๎านเวลาของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู๎ การแก๎ไขปัญหาการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพื่อน าวิธีการจัดการเรียนรู ๎ไปใช๎แก๎ไขปัญหาการอํานออกเขียนได๎ ของนักเรียนระดับชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
 3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด๎านความสามารถในการอํานและการเขียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากพัฒนาเทคนิคการสอนของครูผู๎สอน  
 4. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการแก๎ไขปัญหาอํานออก เขียนได๎ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู ๎สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรง  
 2. ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเร ียน ในสังก ัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนสร๎างเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู๎ ในการพัฒนาแก๎ไขปัญหาอํานออก เขียนได๎  
ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการแก๎ไขปัญหา 
การอํานออกเขียนได๎  
 ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 2,928 คน สรุปได้ดังนี้ 
 อํานออก        
 - อยูํในเกณฑ์ ดีมาก จ านวน 2,722 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ ดี จ านวน 153 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ พอใช๎ จ านวน 38 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ ปรับปรุง จ านวน 15 คน 
 เขียนได๎        
 - อยูํในเกณฑ์ ดีมาก จ านวน 2,662 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ ดี จ านวน 181 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ พอใช๎ จ านวน 64 คน 
 - อยูํในเกณฑ์ ปรับปรุง จ านวน 21 คน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 เนื่องจากอยูํในสถานการณ์แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด - 19) จึงท าให๎การ
จัดการเรียนการสอนต๎องปรับเปลี ่ยน และเปลี ่ยนแปลงวิธีจัดการอบรมในบางสํวน ซึ ่งไมํสามารถระดม
ความคิดเป็นกลุํมได๎ดีเทําที่ควร จึงต๎องท างานเป็นรายบุคคลเป็นสํวนใหญํ  ท าให๎ขาดความตํอเนื่องในการ
ท างานระบบกลุํม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๕๖ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 จัดตั้งกลุํมไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนผลงาน วิธีสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และน าเทคนิคของแตํละคนมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๕๗ 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค านวณแบบเวทคณิต 

วัตถุประสงค์ 
 มุํงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ที่เข๎ารับการอบรม ดังนี้ 
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะการคิดค านวณแบบเวทคณิต  
 2. มีความสามารถถํายทอดความรู๎ ความเข๎าใจทักษะการคิดค านวณแบบเวทคณิตให๎กับนักเรียนได๎ 
 3. มีความสามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียนหลังจากได๎รับความรู๎และการฝึกทักษะการคิดค านวณ
แบบเวทคณิต 
 4. มีความสามารถสร๎างเครื่องมือ เชํน แบบฝึกทักษะ เกม หรืออ่ืน ๆ ที่ชํวยในการพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณแบบเวทคณิตได ๎
 5. มีความสามารถในการท าวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดค านวณแบบเวทคณิตได๎ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. ผลการทดสอบหลังการอบรมของผู๎เข๎ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู๎จ านวนและการด าเนินการ ทักษะการคิด
ค านวณแบบอินเดีย (เวทคณิต) หลังได๎รับการถํายทอดความรู๎จากครูที่เข๎ารับการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย ร๎อยละ 
60 ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถ
จัดการเรียนรู๎ วัดผลและการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎สาระการเรียนรู๎จ านวนและการด าเนินการ เกี่ยวกับ
ทักษะการคิดค านวณแบบอินเดีย (เวทคณิต) อยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู๎เรียน
แตํละบุคคล และสามารถสร๎างแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในรูปแบบตําง ๆ ได ๎

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากเนื้อหาของการอบรมคํอนข๎างยาก การประชุมออนไลน์ อาจจะท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม  
ไมํเข๎าใจเนื้อหาบางสํวน 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 มีการตั้งไลน์กลุํมส าหรับใช๎สื่อสารระหวํางวิทยากรกับครูผู๎เข๎ารับการอบรม มีการปรึกษาหารือเสมอ 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : ยกย่องเชิดชเูกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกยํอง ชมเชย เชิดชูเกียรติข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจ าที่เกษียณ 
อายุราชการ ประจ าปี 2563 
 2. เพ่ือสร๎างขวัญ ก าลังใจ ให๎แกํข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจ า 
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 
จ านวน 56 คน รวมถึงข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง รํวมงานทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 
จ านวน 56 คน รวมถึงข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง รํวมงานทุกโรงเรียน มีขวัญ ก าลังใจ
และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ และมีสํวนรํวม ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีทุกโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ๑. สถานที่จัด ๒ สํวนท าให๎การด าเนินงานไมํคํอยตํอเนื่อง 
 2. สถานที่ไมํได๎อยูํที่เดียวกัน 
 3. สถานที่จอดรถมีน๎อย 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ๑. ควรจัดงานให๎อยูํภายในบริเวณเดียวกันเพื่อสะดวกตํอการเดินทาง 
 2. จัดหาที่จอดรถให๎เพียงพอ 
 3. ควรจัดอาหารส าหรับพนักงานขับรถด๎วย 
 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือสร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาชีพครูผู๎สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช๎กระบวนการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  ครูหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษสามารถสร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการไมํเป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา ๒๐๑๙ 
ท าให๎ต๎องลดจ านวนผู๎เข๎าประชุมและขยายระยะเวลาจนกวําจะมีมาตรการให๎จัดประชุมได๎ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 

 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเทิดเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 2. เพ่ือสํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ และมีผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ์ 
 3. เพ่ือสร๎างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร๎าง
ศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎าง และผู๎มีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องจัดการศึกษาในสังกัด 
ที่เข๎ารํวมงาน จ านวน 1,000 คน  
เชิงคุณภาพ 
 ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎าง และผู๎มีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องจัดการศึกษาในสังกัด  
ที่เข๎ารํวมงาน จ านวน 1,000 คน มีขวัญ ก าลังใจและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ในสังกัดทั้งระบบทุกโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 ๑. สถานที่จัด การเดินทางคํอนข๎างล าบากเพราะเป็นพื้นที่ที่การจราจรติดขัดมาก  
 2. สถานที่จอดรถยังไมํเพียงพอกับจ านวนที่น าครูไปรํวมงาน 
 3 .การรับรางวัลไมํควรขึ้นรับพร๎อมกันทีละหลายคน 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ๑. ควรจัดงานให๎มีบริเวณท่ีไมํอยูํในแหลํงใจกลางเมืองเพ่ือสะดวกตํอการเดินทาง 
 2. จัดหาที่จอดรถให๎เพียงพอ 
 3. ควรกระชับเวลาในการจัดให๎มีเวลาในการเดินทางกลับบ๎านสะดวก 
 
 

 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ได๎รับการยกยํอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  มีครูผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 125 คน และคณะท างาน จ านวน 15 คน รวม 140 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความตั้งใจในการรับฟังการบรรยายเนื้อหาวิชาการจากวิทยากร และลงมือ 
ฝึกปฏิบัติตามในการบันทึกข๎อมูล เกี่ยวกับการจัดท าในระบบ Logbook  กรณีสงสัย กล๎าซักถามปัญหาและ
ด าเนินการตํออยํางเข๎าใจ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. งบประมาณ ไมํเพียงพอ กลุํมเป้าหมายไมํทั่วถึงตามความต๎องการของครู 
 2. อยากให๎ผู๎บริหารสํงเสริมสนับสนุนให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํครู เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ท าอยํางไรที่จะให๎ครูในสังกัด เป็นครูมืออาชีพ  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรสนับสนุนงบประมาณให๎เพียงพอกับความต๎องการของโครงการ 
 
 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการยกยํองเชิดชูเกียรตินักเรียน ครูและโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎คะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกคนที่มีผลการสอบ O-NET  
และ NT ปีการศึกษา 2562 และครูผู๎สํงเสริมพัฒนานักเรียน 
 2. โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2562 ผลเฉลี่ยการสอบติด
ระดับ TOP TEN และโรงเรียนที่มีพัฒนาการ และครูผู๎สํงเสริมพัฒนานักเรียน  
 3. โรงเรียนที่มีผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ล าดับ 1 - 3       
เชิงคุณภาพ 
 การยกยํองเชิดชูเกียรตินักเรียน ครูและโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : รณรงค์การป้องกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
             โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน ส าหรับผู๎มาติดตํอราชการต๎องแลก
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง ราชการออกให๎ทุกครั้ง และกํอนมาท างานควรจัดเตรียมหน๎ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช๎ส าหรับตนเอง  
 2. เพ่ือจัดตั้งจุดคัดกรอง เตรียมเจลล๎างมือ และเจ๎าหน๎าที่ตรวจวัดอุณหภูมิรํางกายในทุกทางเข๎า - ออก 
ของอาคาร โดยการตรวจวัดอุณหภูมิทางรํางกายทุกคน ทุกครั้งที่เข๎า -ออก อาคาร ติดสติกเกอร์ผู๎ที่ผํานการ 
คัดกรองในแตํละวัน หากพบวํามีไข๎สูงกวํา 37.5 องศาเซลเซียส ให๎กลับบ๎านเพ่ือเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา  
14 วัน และปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอยํางเครํงครัด  
 3. เพ่ือฉีดพํนยาฆําเชื้อที่มีคุณภาพ และท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้งภายในห๎องท างานและภายนอก
อาคารทุกอาคาร โดยด าเนินการทุก 30 วัน  
 4. เพ่ือจัดเจ๎าหน๎าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ โดยท างานรํวมกันกับหนํวยงานสาธารณสุข 
เพ่ือควบคุมพ้ืนที่ และเมื่อตรวจพบผู๎เข๎าขํายติดเชื้อให๎สํงตํอโรงบาลใกล๎เคียง ปิดสถานที่ที่พบผู๎เข๎าขํายติดเชื้อ 
เพ่ือท าการท าความสะอาดและฆําเชื้อโรค  
 5. เมื่อมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให๎ใสํหน๎ากากอนามัย และจัดให๎นั่งหํ างกันไมํน๎อยกวํา  
1 เมตร รวมทั้งให๎ด าเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอยํางเครํงครัด  
 6. เพ่ือจัดบุคลากรปฏิบัติงาน กลุํมงานละ 50% ของบุคลากรในกลุํมงาน สํวนที่เหลือให๎ปฏิบัติงาน 
ณ ที่พักผํานระบบออนไลน์ ทั้งนี้ยกเว๎นผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย และรวมถึงประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
แมํบ๎าน นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ให๎มาปฏิบัติงานตามปกติ  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการป้องกัน 
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได๎ร๎อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ในส านักงานร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได๎ร๎อยละ 100 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ขอความรํวมมือหนํวยงานในสังกัดทุกหนํวยงาน ด าเนินการฉีดพํนน้ ายาฆําเชื้อภายในและ
ภายนอกอาคาร เช็ดท าความสะอาดพ้ืน ผนัง อุปกรณ์ตําง ๆ เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร  
 2. จัดให๎มีเจลแอลกอฮอล์ฆําเชื้อ ส าหรับท าความสะอาดล๎างมือ กํอนท ากิจกรรมตําง ๆ  
 
 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : เวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
และนวัตกรรมการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกยํองและเชิดชูเกียรติ ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีสูํความ
เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ 
 ๒. เพ่ือสร๎างขวัญและก าลังใจให๎ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานได๎ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. เพ่ือเป็นแบบอยํางและเป็นต๎นแบบการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎งาน และการปฏิบัติงานที่
เป็นแบบอยํางท่ีด ี
 4. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีสูํความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีผลงาน ๑๓ รายการ ดังนี้ 
 รางวัลระดับ Best of the Best Practices จ านวน ๖๒ ผลงาน 
 รางวัลระดับ Best Practices   จ านวน ๖๗ ผลงาน  
 รางวัลระดับ Good Practices   จ านวน ๑๖๙ ผลงาน 

เชิงคุณภาพ 
 ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาการปฏิบัติที่ดีสูํความเป็นเลิศ (Best Practice) 
ในการพัฒนาผู๎เรียน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากเกิดการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให๎การน าเสนอ
ผลงานของครู ผู๎บริหาร อาจจะไมํครบถ๎วน  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ปรับรูปแบบการน าเสนอผลงานผํานการอัดคลิปวิดิโอลงแผํน CD หรือ YouTube  
 
 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

โครงการ : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได๎อยํางมีคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

 1. มีผู๎เรียนเรียนจบการศึกษา ดังนี้ 
          1.1 การศึกษาครอบครัว ป.6 จ านวน 29 คน  อ.3 จ านวน 37 คน  
          1.2 การศึกษาจากศูนย์การเรียนโดยบุคคลและโดยองค์กรเอกชน จ านวน  73 คน 
 2. สพป.กทม. อนุมัติให๎มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 180 ราย 
          2.1 ภาคเรียนที่ 2/2562  จ านวน 28 ราย   
  2.2 ภาคเรียนที่ 1/2563  จ านวน  152 ราย 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. เนื่องจากผู๎ปกครองมีความเข๎าใจวําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถก าหนด 
แนวทางการจัดการศึกษาตามชี้วัดที่ครอบครัวก าหนดเทํานั้น จึงไมํคํอยเข๎าใจในการปรับปรุงแก๎ไขแผนการจัด
การศึกษาให๎มีความสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ปริมาณผู๎ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี  
(ณ ปัจจุบัน สพป.กทม. มีผู๎ก าลังศึกษาการศึกษาโดยครอบครัว จ านวน 478 คน) จากปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น
ดังกลําว ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานไมํทันกับความต๎องการของครอบครัว  
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ขอเสนอให๎มีเจ๎าภาพในการดูแลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบที่ชัดเจน  
 2. ต๎องการให๎ผู๎เรียนที่เข๎ามาเรียนการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน เป็นเด็กที่ขาดโอกาส  
ทางการศึกษาและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดไว๎อยํางแท๎จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจ าต าบล 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ  
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA ) จัดสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให๎บริการการศึกษาแกํนักเรียน และชุมชน อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 2. เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความพร๎อมในทุกด๎าน ทั้ งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร๎างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียน
การสอน สร๎างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู๎อยํางเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 3. เพ่ือสร๎างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให๎กับเยาวชนที่ขาดแคลน 
ได๎เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   
 4. เพ่ือให๎นักเรียนมีการพัฒนาด๎านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามคํานิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) 
สามารถรู๎เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท า 
อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 5. เพ่ือให๎นักเรียนมีการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ   
โดยใช๎แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเป็นคนดี มีวินัย  
มีการเรียนรู๎แบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยใช๎หลักเหตุและผล หลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา   
หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักพิสูจน์ด๎วยหลักตรรกะและคุณธรรม และหลักความ
สอดคล๎อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคมในการพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ รวมถึ งปฏิบัติตามคํานิยม  
12 ประการ เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน  ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA ) สํงเสริมการจัด
สิ่งแวดล๎อมและเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล๎อม 
เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให๎บริการการศึกษาแกํนักเรียน และชุมชน อยํางมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยนื 
เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียน มีความเข๎มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) และเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ สํงเสริมการจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือ 
ตํอการเรียนรู๎และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให๎บริการการศึกษา  
แกํนักเรียน และชุมชน อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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 2. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร๎อมในทุกด๎าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ  
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร๎างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน 
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน ทุกโรง 
 3. นักเรียนมีการพัฒนาด๎านสติปัญญา ( Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามคํานิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีความรัก  
หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช๎แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient). สามารถรู๎เทําทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท า อยํางมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร๎างความเข๎าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให๎สถานศึกษา 
 2. เ พ่ืออ านวยความสะดวกการประสานงานให๎ข๎อมูลที่ เกี่ยวข๎องแกํผู๎ปกครอง นักเรียน  
และประชาชนทั่วไป 
 3. เพ่ือรับเรื่องร๎องเรียน ป้องกัน ปราบปราบการทุจริตในการด าเนินงานทุกรูปแบบ 
 4. เพ่ือก ากับ ติดตามการรับนักเรียนให๎เป็นไปด๎วยความยุติธรรม โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
 1. คณะกรรมการจัดท ารํางนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ จ านวน ๒๒ คน 
 2. คณะท างานประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนฯ จ านวน 7 คน 
 3. โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๓๗ แหํง 
เชิงคุณภาพ 

 ร๎อยละ 10๐ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. สามารถด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ๑. กระบวนการรับนักเรียนมีข้ันตอนมากเกินไป ซึ่งท าให๎เกิดความลําช๎า ท าให๎การประกาศแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนเกิดความลําช๎า โรงเรียนในสังกัดประกาศรับนักเรียนของโรงเรียนมีระยะเวลากระชั้นชิด 
ควรลดขั้นตอนลง 
 ๒. การรายงานการรับนักเรียนแบบรายวัน ส าหรับห๎องเรียนปกติ ในระบบรายงานการรับนักเรียน 
มีปัญหาในการกรอกข๎อมูล เนื่องจากผู๎ปกครองน าบุตรหลานมาสมัครเรียนคํอนข๎างน๎อย  เพราะสํวนใหญํ 
นิยมน าบุตรหลานมาสมัครเข๎าเรียนชํวงกํอนเปิดภาคเรียน จึงท าให๎ข๎อมูลไมํเป็นปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ :  การด าเนินงานดแูลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๓  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง และสามารถน าข๎อมูลมาใช๎พัฒนา  
และแก๎ไขปัญหานักเรียนได ๎
 ๒. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและสํงเสริมความประพฤตินักเรียน โดยเฉพาะขณะที่อยูํ 
นอกสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ๎มครองอยํางรอบด๎าน
ด๎วยกระบวนการที่ถูกต๎องเหมาะสมและทันการณ์ 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน ทั้ง ๓๗ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑) การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๒ แหํง เป็นตัวแทนเข๎ารับการพิจารณาในระดับเขตตรวจราชการ  
และได๎รับพิจารณาเพ่ือรับรางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 - โรงเรียนวัดนาคปรก โลํรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง 
 - โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โลํรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญํ 
 ๒) การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
 - นางสาวชนินันท์ คล๎ายมณี โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ระดับทอง ประเภทครูต๎นแบบการจัดการ
เรียนรู๎บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 - นางสาวกิตติพร แข็งขัน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ระดับทอง ประเภทครูต๎นแบบการจัดการ
เรียนรู๎บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 ๓) มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียนเชื่อมโยงกัน 
อยํางเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 เนื่องจากการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต๎องด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพรํระบาด เชํน การตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิ การเว๎นระยะหํางทางสังคม (Social 
Distancing) การลดการเดินทางโดยไมํจ าเป็น หรือการกักตัวอยํางน๎อย ๑๔ วัน หากเดินทางกลับจากประเทศ 
กลุํมเสี่ยงหรือสถานที่พบผู๎ติดเชื้อ สํงผลกระทบตํอการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยําง
ไมํราบรื่นเทําที่ควร  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 - 

 
 



 
 

             รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563                     หน๎า    ๗๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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นโยบายที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ : ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ  
สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 6 ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงหํวงใยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา 
 2. เพื่อบูรณาการการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมในหลักสูตรการศึกษา 
 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให๎มีทักษะส าคัญในกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน การท างานเป็นทีมและการเป็น
ผู๎น า ในด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด๎านการจัดการขยะในสถานศึกษา 
 4. เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถน ากระบวนการการเรียนรู๎โดยใช๎  
แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนและท๎องถิ่น ในด๎านการจัดการขยะในสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
   1. จัดคํายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปีที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๓ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จ านวน ๒ รุํน ๆ ละ 3 วัน 
จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมรุํนละ 60 คน รวม ๑๒๐ คน จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รุํนที่ ๑ จ านวน 10  โรงเรียน รุํนที่ ๒ จ านวน 10 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน 
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
    2. จัดอบรมครูวิทยากร ครูวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเป็นวิทยากรแกนน าในแตํละรุํน ๆ ละ  
10 คน โรงเรียนละ ๑ คน  จ านวน 20 โรงเรียน รวม 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จากการมีประสบการณ์ตรง
ในการเข๎ารํวมกิจกรรมในแหลํงเรียนรู๎ท๎องถิ่น และมีจิตส านึก หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนและท๎องถิ่น ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงหํวงใยใน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเยาวชนของไทยสืบไป 
    2. ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
เนื่องจากในชํวงระยะเวลาที่ด าเนินการในปี 2563 ประเทศอยูํในสถานการณ์ประสบภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 
และสถานการณ์การแพรํระบาดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามท่ีก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 -  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงาน (ลด เลือก ใช้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎วิธีประหยัดพลังงานและให๎ความส าคัญกับสิ่งแวดล๎อม 
 2. เพ่ือให๎นักเรียนลดการใช๎พลังงานในโรงเรียนให๎น๎อยลงและชํวยลดโลกร๎อน 
 3. เพ่ือปลูกจิตส านึก สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนรู๎วิธีประหยัดพลังงานและให๎ความส าคัญกับสิ่งแวดล๎อมร๎อยละ 100 
 2. นักเรียนลดการใช๎พลังงานในโรงเรียนให๎น๎อยลงและชํวยลดโลกร๎อนร๎อยละ 100 
 3. นักเรียนมีจิตส านึก ตระหนังถึงการอนุรักษ์พลังงานร๎อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนแกนน าการอนุรักษ์พลังงานรู๎วิธีประหยัดพลังงาน ชํวยลดการใช๎พลังงานในโรงเรียนให๎น๎อยลง 
 2. นักเรียนแกนน าการอนุรักษ์พลังงานรู๎วิธีประหยัดพลังงาน มีจิตส านึก ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 การหมุนเวียนฐานแตํละกิจกรรม มีการลําช๎าเนื่องจากบางฐานต๎องใช๎เวลาในการท ากิจกรรม
คํอนข๎างมากเลยท าให๎เวลาไมํเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 -  
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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นโยบายที ่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เน๎นผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของหนํวยงานและ 
สถานศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 4. เพ่ือสร๎างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู๎บริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. มีการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2563  
 2. จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 50 เลํม  
(เลํมละ 213 หน๎า) ซึ่งเป็นการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
เชิงคุณภาพ 
 มีการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563  
สรุปผลวิเคราะห์ผล กระทั่งได๎ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ของกลุํมงานตําง ๆ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 - 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 - 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารการศกึษา และบุคลกรทางการศึกษา และศกึษาดงูานตามนโยบาย สพฐ. 
จังหวัดอุดรธานี 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู๎บริหาร  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ๎างสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2. เพ่ือสร๎างบรรยากาศวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
 3. เพ่ือให๎บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร๎างขวัญก าลังใจและความรํวมมือ รํวมใจ ภายในองค์กร
และเจริญรอยตามศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 ผู๎บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน ได๎รับความรู๎จากการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น โดยใช๎เวลาทั้งสิ้น ๒ วัน ณ จังหวัดอุดรธานี 
เชิงคุณภาพ 
 ผู๎บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 60 คน ได๎รับความรู๎จากการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น เกิดทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ รับรู๎และเข๎าใจ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี มีสํวนยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ให๎เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และยกระดับคุณภาพขององค์กรให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงมีความรัก ความสามัคคี และสร๎างขวัญก าลังใจและความรํวมมือ รํวมใจ
ภายในองค์กร  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ ามีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทและหน๎าที่ของตนเอง และเข๎าใจ
เกี่ยวกับงานที่ได๎รับมอบหมาย พร๎อมทั้งมีการพัฒนาในด๎านการท างานเป็นทีมได๎ดี 
 2. บุคลากรมีความสามัคคี และมีความรํวมมือกันกับทุกกลุํมงานทั้งส านักงานได๎เป็นอยํางดี จึงจะท า
ให๎การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 ๓. แตํละปีงบประมาณควรจัดสรรส าหรับการจัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวเพื่อให๎เพียงพอกับปริมาณงาน 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ : ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล๎องระหวํางแผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ สภาพการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน๎มในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู๎บริหารส านักงาน ผู๎อ านวยการกลุํม และผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์  
ทุกคน และผู๎เกี่ยวข๎อง รวม 25 คน 
 2. ก าหนดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 วัน 
เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล๎องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และด าเนินการตามเป้าหมาย และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 โครงการตามแผนที่จัดท าขึ้นเป็นเพียงการก าหนดปัจจัยแหํงความส าเร็จ ซึ่งการด าเนินงานให๎บรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว๎ต๎องมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 - 

 

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารการศกึษา และบุคลการทางการศึกษา และศึกษาดูงานตานโยบาย สพฐ. 
จังหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร๎างขวัญก าลังใจและความรํวมมือ รํวมใจ ภายในองค์กร 
และเจริญรอยตามศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. เพ่ือพัฒนาผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 3. เพื่อสร๎างบรรยากาศวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
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ผลการด าเนินงาน/เป้าหมายตามตัวช้ีวัด ที่ท าได้ตามแผน แยกตามกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 42 คน ได๎รับความรู๎จากการศึกษาดูงาน โรงเรียนไกลกังวลและทัศนศึกษา 
แหลํงเรียนรู๎ตามศาสตร์พระราชา โดยใช๎เวลาทั้งสิ้น ๒ วัน 
เชิงคุณภาพ 
 ผู๎บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เกิดทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ รับรู๎และ เข๎าใจแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี มีสํวนยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และยกระดับคุณภาพขององค์กรให๎เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงมีความรัก ความสามัคคี และสร๎างขวัญก าลังใจและความรํวมมือ รํวมใจภายในองค์กร 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ชํวงระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ (กันยายน 2563) บุคลากรบางกลุํมติดภารกิจงาน ท าให๎ 
ไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการได๎ทุกคน 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ควรก าหนดปฏิทินจัดโครงการในระยะเวลาต๎นปีงบประมาณ 
 
 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข     
  ประธานคณะท างาน 
    รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    รักษาราชการแทน ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

นางสาวบุญญลักษณ์  พิมพา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะท างาน 
    การจัดการศึกษา 

    นางอารมณ ์ บทมาตย์ ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
    นางรุํงรัตน์  สงปาน ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ คณะท างาน 
    นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  คณะท างาน 
    นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
    นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์      ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
 นางสาวชมกมล  หาพันนา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
 ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษา  

    ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ    คณะท างาน 
                                              ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคด ี
นายสยาม  ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
นางศุภศิตา  รสโหมด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
นายสมศักดิ์  ค าภา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                คณะท างาน 
นายชาตรี  ลักษณะศิริ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                คณะท างาน 
นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างาน 
นางสาวณภัทร  ใจกล๎า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างาน 
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างาน 
นายอนิรุทร์ บุญเกื้อ  ศึกษานิเทศก ์ คณะท างาน 

 นางสาวสมฤทัย  ธรรมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
 นางสาวอุไรวรรณ  บุญยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะท างาน 
 นายณัฐพงศ์  นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะท างาน 
 นางศิริภรณ์  ศรีชัยปัญหา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะท างาน 
 วําที่ ร.ต. ภัทรชัย  กฤษสุริยา เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างาน 
 นางสาวณัชชา  สิงหราชันย์ นักจิตวิทยา คณะท างาน 
 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการ คณะท างาน 
 นางสาวพัชาราภรณ์  กวนหลวง พนักงานราชการ คณะท างาน 
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 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๏ะ ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน         คณะท างานและเลขานุการ 
 นางวิภารัตน์  พันจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างานและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างานและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นางสาวไอลดา  คงสมโอษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างานและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นายโกวิท  สังข์ศรีเพชร เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     คณะท างานและผู๎ชวํยเลขานุการ 
 นางสาวพรสวรรค์  จันอิน พนักงานราชการ คณะท างานและผู๎ชวํยเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 
 

จัดท าเล่มโดย กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ / โทรสาร 02 354 5257 
 


