


 
 

ค าน า 

 
  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
โดยด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย สพป.กทม. เพ่ือให้ได้
ทราบถึงการด าเนินงานที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหาร  
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้เป็นแนวทางต่อไป  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานที่ตั้ง : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ 
      เลขที่ 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
               โทร.  02 3545252 – 9     โทรสาร  02 3545253     เว็บไซต์  www.bkkp.go.th  
  

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

• สภาพการจัดการศึกษา   ส่วนที่ 1 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม
การศกึษาทางไกลฯ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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      นางนภัทร  ธัญญวนิชกุล           นายยุทธนา  ส าราญกิจ          นายวิทยา  เกษาอาจ 
       รองผู้อ านวยการ                รองผู้อ านวยการ             รองผู้อ านวยการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร             ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร               ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
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        นางเมตตา  ศิริรัตน ์               นายธนภัทร  กุลวรภัทรธนนิ              ผศ.ดร. พิกุล  เอกวรางกูล              นางสาววารุณี  เลียววิวัฒนช์ัย 
     กรรมการผู้แทนผู้บริหาร                  กรรมการผู้แทนผู้บริหาร                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ          สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน                     
 

                                                                      
               

      นายศุภกิจ  จิตคล่องทรัพย ์          นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ     นายชาญณรงค์  ลักษณณียนาวิน             นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช 
        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการและเลขานุการ 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2564 

ระดับการจัดการศึกษา สถานศึกษา (แห่ง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     อนุบาล 3 ขวบ – ประถมศึกษาปีที่ 6                                        31 
     อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนต้น                                         3 
     อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนปลาย                                        1 
     อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                     1 
     ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนปลาย                                 1 

รวม 37 
                   ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  15 19 34 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 12 27 39 
คร ูค.ศ. 4 1 - 1 
คร ูค.ศ. 3 8 91 99 
คร ูค.ศ. 2 30 210 240 
คร ูค.ศ. 1 127 452 579 
ครูผู้ช่วย 24 104 128 
ลูกจ้างประจ า 36 41 77 

รวม 253 944 1,197 
                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

จ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

   ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 3 1 4 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 10 18 28 
ศึกษานิเทศก์ 2 4 6 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 
พนักงานราชการ 3 12 15 
อัตราจ้างชั่วคราว    2 7 9 

รวม 23 42 65 
                ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติ  ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร ได้ มี การกระจายอ านาจ  
การบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยมีกลุ่มโรงเรียน จ านวน 3 กลุ่ม และศูนย์วิชาการ จ านวน 11 ศูนย์ ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียน ที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน 
1. กลุ่มทวาราวดี โรงเรียนราชวินิต 
2.  กลุ่มรัตนโกสินทร์ โรงเรียนบางบัว 

(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
3.  กลุ่มกรุงธนบุรี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 

ศูนย์วิชาการ ที่ตั้งศูนย์วิชาการ 
1. ศูนย์วิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง 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.  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนพญาไท 
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แผนท่ีตั้งสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนในสงักัด ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 641 689 1,339 61 
อนุบาล 2 827 837 1,664 73 
อนุบาล 3 930 890 1,820 74 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,398 2,416 4,823 208 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,552 1,420 2,972 119 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,582 1,423 3,005 121 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,745 1,529 3,274 121 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,710 1,615 3,325 122 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,680 1,449 3,129 118 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,703 1,522 3,225 124 

รวมระดับประถมศึกษา 9,972 8,958 18,930 725 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 212 163 375 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 207 196 403 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 242 175 417 14 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 661 534 1,195 41 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 52 58 110 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 70 118 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 69 56 125 4 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 169 184 353 15 
รวมระดับมัธยมศึกษา 830 718 1,548 56 

รวมทั้งหมด 13,200 12,101 25,301 989 
               ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

  
 
 
 
 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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จ านวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัว 

 

ระดับการศึกษา รวม 
อนุบาล  1 79 
อนุบาล  2 77 
อนุบาล  3 99 

รวมก่อนประถมศึกษา 255 
ประถมศึกษาปีที่  1 87 
ประถมศึกษาปีที่  2 82 
ประถมศึกษาปีที่  3 85 
ประถมศึกษาปีที่  4 58 
ประถมศึกษาปีที่  5 57 
ประถมศึกษาปีที่  6 57 

รวมระดับประถมศึกษา 426 
รวมทั้งสิ้น 681 

                                  ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2564  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 9 
 

 
 
 
 
 

ที ่ ศูนย์การเรียน จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา รวม 

ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 
1 ประถมภูมิธรรม - 115 115 
2 ทางน าแห่งปัญญา - 69 69 
3 จอห์นไวแอท มอนเตสซอรี 15 38 53 
4 ตัรบียะตุ้ลอิสลาม 203 239 442 
5 ศิริ์รัถยา 9 28 37 
6 บ้านดี ดารุ้ลคอยรุ 8 21 29 
7 ปวงประชาอาดัม (บะนีย์อาดัม) - 11 11 
8 เกรซบางนา - 15 15 
9 ดาริสซุนนะห์ 20 21 41 
10 ดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ - 44 44 
11 นิวตัน - 53 53 
ศูนย์การเรียนโดยบุคคล    
12 พัฒนปัญญา 5 23 28 
13 ปฐมธรรม - 32 32 
14 รัศมีแห่งการน า 17 29 46 
15 แพรี - 4 4 
16 ผูกมิตร - 40 40 
17 พชระ - 48 48 
18 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก - 27 27 
19 แคร์โรลล์ เพรมไพร์มเมรี่ แอนด์ พรีสคู 15 1 16 
20 บ้านสวนหมาก - 41 41 
ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ    
21 วีเลิร์น - 11 11 

รวมทั้งสิ้น 292 910 1,202 
      ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2564   

 
 
 
 

 

จ านวนศูนย์การเรียนที่จัดการเรียนรู้การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โดยองค์กรเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน  

จ านวน 21 ศูนย์การเรียน 
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กลยุทธ/์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน ร้อยละ 100 บรรลุ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

  

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอาย ุ

  

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธ/์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยทุธ์ที่ 6 การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากส านักหน่วย/กลุ่มศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ.) 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบรหิารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามีผลงานที่แสดงความ 
ส าเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ 

 
 

ดีมาก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนา งานที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  
โดยมีขั้นตอนเป็น ระบบชัดเจน ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย 
มีการพัฒนาต่อยอด ผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา และสามารถเป็น แนวทางหรือแบบอย่างให้กับองค์กร
หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ ควรมีแนว ทางการพัฒนาต่อยอดที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน  
ก ากับ  ติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะท้อน
สภาพปัญหา  พร้อมทั้ งมี โครงการ กิจกรรม กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีพัฒนางานประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้าง ความตระหนักให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ควรบริหาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย
และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มี คุ ณ ภ า พ  ต า ม ห ลั ก สู ต ร 
ประกอบด้วย  
1) ผลการประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย  
2)  การทดสอบความสามารถ
พื้ นฐานของผู้ เ รี ยน  ระดับชาติ
(National Test: NT)  
3) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์   
5) ผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และ
การเขียน 

 
 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหา โดยจัดให้มีโครงการ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนและ การคิดวิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการ สอนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน จนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม สนับสนุน การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ 
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียน
ได้รับสิทธิ และโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ 
มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ 
ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย  
1) จ านวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุ
ถึ ง เกณฑ์  การ ศึกษาภาคบั ง คับ 
ได้เข้าเรียนชั้น ป.1  
2) อัตราการออกกลางคันลดลง  
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับ 
ท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนท่ีจบ ชั้น ป.6/ม.3/
ม.6  
4 )  ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการ พิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ใ ห้ ไ ด้ รั บ  ก า ร ศึ ก ษ า เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม  
เ ด็ ก ด้ อ ย โ อ ก า ส  แ ล ะ เ ด็ ก ท่ี มี
ความสามารถพิเศษ  
5) ผู้ เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการ  ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และ ต่อเนื่อง 
สอดคล้อง กับสภาพบริบทของพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติและกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง เท่าเทียม มีการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และมีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการ น าไปใช้ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน  
ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 
 

พอใช้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บุคลากรของ เขตพื้นที่การศึกษาในทุกระดับ เสนอผลงานเข้ารับ
การประเมินที่ ชัดเจน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีแนวทาง 
การสร้างแรงจูงใจในการเสนอผลงาน เข้ารับการประเมินในระดับ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
ในการบริ หาร   และการจั ด
การศึกษา รวมทั้งการให้ บริการ 

 
 
 

ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการ พัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มารับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน เพื่อน าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใช้ 
ในการปรับปรุง พัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ควรใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการ แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่
ควรพัฒนา ทีส่ะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเย่ียม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลคะแนน 

ITA 
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

89.81 

85.06 

87.72 

90.67 

94.3 (ระดับ A) 

ผลคะแนน ITA (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ผลคะแนน ITA 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

 
จ านวนนักเรียนที่มีผลคะแนน O – NET เต็ม 100 คะแนน 

วิชา โรงเรียน จ านวน รวม 
 

คณิตศาสตร ์
ราชวินิต 4  

8 พญาไท 2 
พระต าหนักสวนกุหลาบ 1 
อนุบาลสามเสนฯ 1 

 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 

อนุบาลพิบูลเวศม์ 3  
 
 
 

33 

วัดเวตวันธรรมาวาส 1 
อนุบาลวัดปรินายก 1 
พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 2 
วัดพลับพลาชัย 2 
อนุบาลวัดนางนอง 7 
พญาไท 8 
ราชวินิต 6 
พระต าหนักสวนกุหลาบ 1 
อนุบาลสามเสนฯ 2 

รวมทั้งสิ้น 41 
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ระดบัประเทศ 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National TEST : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 
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• แนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 2 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตารางกิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 โดยมีโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ านวน 44 โครงการ ดังนี้ 

        
 

 

        

• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 1 :  
4 โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 :  

3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 :  
24 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 4 :  
6 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5 :  
3 โครงการ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 :  
4 โครงการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยทุธ์ท่ี 1 

กลยทุธ์ท่ี 2 

กลยทุธ์ท่ี 3 

กลยทุธ์ท่ี 4 

กลยทุธ์ท่ี 5 

กลยทุธ์ท่ี 6 

การใช้งบประมาณโครงการ 

363,323.98 

46,941 
1,532,995.65 

899,276.80 

216,000 

50,000 
กลยทุธ์ท่ี 6 

กลยทุธ์ท่ี 5 

กลยทุธ์ท่ี 4 

กลยทุธ์ท่ี 3 

กลยทุธ์ท่ี 2 

กลยทุธ์ท่ี 1 

การใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกตามกลยุทธ์) 
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ที ่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
(4 โครงการ ใช้งบประมาณ  363,323.98 บาท) 
1 อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
1 70,000 กสศ.  

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร 

1 115,000 กสศ.  

3 เฝ้ าระวั ง  ป้องกัน และแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1 100,000 กสศ.  

4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 265,000 กนต.  

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(3 โครงการ ใช้งบประมาณ 46,941 บาท) 
5 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 2 12,000 กสศ.  

6 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

2 15,000 กสศ.  

7 การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 

2 20,000 กสศ.  

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
(24 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,532,995.65 บาท) 
8 รณรงค์การป้องกัน ติดตาม และรายงานผลการ

ด าเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 

3 65,000 กสศ.  

9 นิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ
โรง เ รี ยนในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 

3 241,500 กนต.  

10 พัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3 200,000 กนต.  

11 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนได้ ลายมือสวย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

3 75,000 กนต.  

12 วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของ สพป.กทม 

3 15,000 กนต. ไม่ใช้
งบประมาณ 

13 BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อออนไลน์ 
สปพ.กทม. 

3 41,000 กนต.  

14 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 

3 506,560 กนต.  

15 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3 11,200 กนต.  
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ที ่ โครงการ สนอง 

กลยุทธ์ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

3 36,305 กนต.  

17 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 

3 48,695 กนต.  

18 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยด้วยทักษะ
วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 15,000 กนต.  

19 บ้ านนั ก วิ ทย าศ าสตร์ น้ อยประ เทศ ไทย  ร ะดั บ
ประถมศึกษา 

3 35,960 กนต.  

20 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

3 32,000 กนต.  

21 พัฒนาการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3 5,000 กนต.  

22 ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดท านโยบายการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

3 30,000 กนต.  

23 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพป.กทม. ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

3 13,000 กนต.  

24 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวนและการ
ออกแบบเทคโนโลยี สพป.กทม. ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

3 10,000 กนต.  

25 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาใหพรอมรับการ
ประเมินเปนศูนยการเรียนรูฯ) 

3 20,000 กนต.  

26 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3 4,000 กนต.  

27 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3 50,000 กพค.  

28 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ 

3 25,000 กพค  

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบข้อมูล  สาสนเทศ (DMC) 

3 3,675 DLICT  

30 เพิ่มพูนทักษะเยาวชนรุ่นใหม่สู่ยุค New Normal ตาม
นโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

3 350,000 ไทยรัฐวิทยา 
75ฯ 

 

31 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

3 40,000 กนต.  

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 25 
 

ที ่ โครงการ สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 4 : ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
(จ านวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณ 899,276.80 บาท) 
32 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 4 65,000 กสศ.  

33 การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4 200,000 กสศ.  

34 รณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4 5,000 กสศ.  

35 ช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

4 150,000 กนต.  

36 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4 430,000 กนต.  

37 รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนตามนโยบายโรงเรียน
คุณภาพ 

4 50,000 ไทยรัฐวิทยา 
75ฯ 

 

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3 โครงการ ใช้งบประมาณ 216,000 บาท) 
38 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 150,000 กสศ.  

39 ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 
ประจ าปี 2564 

5 69,000 กสศ.  

40 วิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

5 20,000 กนต.  

กลยุทธ์ที่ 6 : ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
(จ านวน 4 โครงการ ใช้งบประมาณ 50,000 บาท) 
41 จัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ 6 20,000 กนผ.  

42 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2564 

6 30,000 กนผ.  

43 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
พัสดุสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

6  ตสน. ไม่ใช้
งบประมาณ 

44 เผยแพร่ความรู้ ร ะ เบี ยบกฎหมายทาง เครื อข่ าย
สารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

6  กฏหมาย ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 3,659,895 

ใช้งบประมาณรวม 3,108,537.43 
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กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติ 
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๑. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

 

 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่๑ การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ได้ด าเนินการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพ้ืนที่ประเมินเชิงประจักษ์ และส่งให้
โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาคภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ 
๑) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เกียรติบัตรระดับทอง ประเภท
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ๒) โรงเรียนประถม
นนทรี เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ ๑ ประเภทโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ๓) โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ ๓ ประเภทโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ และรางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี  ๒๕๖๔ ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

 

 

 

 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมการด าเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ได้ด าเนินการประชุมคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่งให้ครูในสังกัดได้รับรางวัล
เกียรติบัตรระดับเงินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก จ านวน ๓ คน ได้แก่ ๑) 
นางสาวธนอัญญ์ ทองยัง โรงเรียนโฆสิตสโมสร เกียรติบัตร
ระดับเงิน ประเภทระดับปฐมวัย ๒) นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ 
โรงเรียนพญาไท เกียรติบัตรระดับเงิน  ประเภทระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และ ๓) นายสมชาย ฟ้ืนหัวสระ 
โรงเรียนโฆสิตสโมสร ประเภทระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่มีความ
เข้มแข็งด้านการดูแลช่วยนักเรียน หรือด้านความปลอดภัย 
จ านวน ๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้ด าเนินกิจกรรม
ความปลอดภัยในสถานศึกษา จุดเน้นเรื่องมาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) 

 

 

๑. สถานศึกษามีการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 ๒. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  70,000  บาท ใช้ไปจ านวน  ๖๔,๗๙๓.๙๘ บาท  

 
 
 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดแก่นักเรียน 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
 ๔. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติด 
 ๕. เพ่ือให้โรงเรียนปลอดบุหรี่และยาเสพติด 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน
ป้ อ ง กั น และแก้ ไ ขปัญห าย า เสพติ ด ใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการคัดเลือกโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ สพป.กทม. 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาสด าเนินงาน 
จ านวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าร่อง ๓ โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดเจ้ามูล  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม และโรงเรียนบ้าน
หนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  ให้ด าเนินกิจกรรม เช่น  
ค่ายทักษะชีวิต การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ EF ในแผนการจัด
ประสบการณ์โดยครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก รณรงค์ป้องกันสาร
เสพตดิ (เหล้า/บุหรี่) กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด สารเสพติด 
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงาน  
เข้ารับการคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ สพป.กทม.  
มีโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จ านวน ๗ โรงเรียน  
แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๖ โรงเรียน และ
โรงเรียนขยายโอกาส ๑ โรงเรียน ทุกโรงเรียนมีผลการ
ประเมินในระดับดี เด่น และได้รับโล่  จาก สพป.กทม.  
ทุกโรงเรียน 

 

• ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
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๑. สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 

๒. นักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด มีความรู้และภูมิคุ้มกัน 
ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติดอ่ืน ๆ 

๓. โรงเรียนปลอดบุหรี่และสารเสพติด 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  115,000  บาท ใช้ไปจ านวน  93,000  บาท  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1.1 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 1.2 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันนักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

 

 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรม X-ray วัยรุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ด าเนินการจัดซื้อที่ชุดตรวจสารเสพติด 3 ประเภท เพ่ือตรวจหา
สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ชุดตรวจสารเสพติด MET (ยาบ้า ยาไอซ์) 
    2. ชุดตรวจสารเสพติด THC (กัญชา) 
    3. ชุดตรวจสารเสพติด Katamine (ยาเค)  
    เพ่ือจัดสรรให้ แก่ โรงเรียนขยายโอกาส 5 โรงเรียน 
โดยจัดสรรตามสัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ได้ด าเนินการจัดสรรชุดตรวจสารเสพติด 3 ประเภท เพ่ือตรวจหา
สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน  
5 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ได้แก ่
    1. โรงเรียนราชวินิต 
    2. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
    3. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
    4. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
    5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ ) 

 

 

 

• เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 33 
 

 

 

สถานศึกษาเป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติด มีกระบวนการด าเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
มีภูมิคุ้มกันไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  100,000  บาท ใช้ไปจ านวน  100,000 บาท  

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุ่มงาน/หน่วย ได้เตรียมความพร้อม 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพ่ิมค่าการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA Online ) : Integrity and Transparency 
Assessment Online )  ในปี 256๔ ของ สพป.กทม.เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕.๐๐ 
           ๓. เพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และการด าเนินกิจกรรม
สร้างส านึกพลเมือง(Project Citizen ในโรงเรียนสุจริตต้นแบบในสังกัด สพป.กทม. 
           ๔. การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) 
ของสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมปฏิบัติการฯ :  วิ เคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA สถานศึกษาและการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ ITA Online 2020 ของสถานศึกษา 
และการประเมิน ITA Online 2021 ของ
สถานสถานศึกษา ผ่ านระบบออนไลน์
กิจกรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 

- การประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต (ITA Online 2020)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น 1  
ร่วมอภิปรายวิเคราะห์ คะแนนการประเมินร่วมกับบุคลากร
ใน สพป.กทม. การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดอ่อน และแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและแนวทางในการ
พัฒนา การจัดเตรียมข้อมูล และการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่เป็นจุดอ่อน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง ๓ คน ผู้อ านวยการกลุ่ม /
หน่วยและบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้ วัดการประเมินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต (ITA Online 2020) 

 

• เสริมสร้ า งคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

การประชุมฯพิธีประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
 
 
 
การประชุมฯ พัฒนาบุคลากร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
การศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส สพป.กทม. ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ครู ในโรงเรียนต้นแบบสุจริต   โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

- การประชุมฯพิธีประกาศเจตจ านงของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU  
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคุรุ
สัมมนาคารผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๓ คน ด าเนินการผ่าน
ระบบออนไลน์ในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
- การประชุมฯ พัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๖๓ คน แบ่งการ
อบรมปฏิบัติการเป็น ๔ รุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดอบรมตาม
แนวทางปฏิบัติของ สบค.  และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งคัด (ผู้เข้าประชุมรุ่นละไม่เกิน ๒๐ คน) 
- จัดขึ้น เมื่ อวันที่  ๓๐ กันยายน - ๓  ตุลาคม 2564  
๑. การทบทวนผลงานการประเมิน ITA Online 202๑  
สพป.กทม. ตามเครื่องมือและการตอบค าถาม IIT ,EIT, OIT  
๒. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online 202๑             
รายตัวชี้วัด - แบ่งงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( OIT ) O1 - O43  
๓. การก าหนดเป้าหมายและแผนงานการประเมิน ITA 
Online  ปีงบประมาณ 2564 ของ สพป.กทม. กิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมการประเมิน ITA 
Online 2022   
๔. การยกร่าง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
๕. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการฯจัดท าแผนงาน/โครงการการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA Online 202๒ เพ่ือยกระดับการ
ประเมิน ITA Online 202๒ ของ สพป.กทม.  
๖. ศึกษาดูงาน  ITA Online 2021 สพป.ชัยนาท  จังหวัด
ชัยนาท สรุปข้อมูลการศึกษาดูงาน ITA Online 2021  
ที่ สพป.ชัยนาท  
๗. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
"การปลูกป่าท่ี เขาขยาย" 
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๑. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความตระหนักเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการและมีส่วนในการเพ่ิมค่า CPI : Corruption Perception Index ของประเทศให้
สูงขึ้น 

๒. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้
ผิดชอบชั่วดี ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  265,000  บาท ใช้ไปจ านวน  105,530 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID - 19) การด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ในบางกิจกรรกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 
การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google meet จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ในส่วนที่ตั้งงบประมาณค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมปฏิบัติการ และเหตุผลอีกประการหนึ่ง 
งบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ไม่สามารถ
ออกนิเทศติดตามในพ้ืนที่จริง จึงเป็นการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ และในบางกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม ในสถานการการแพร่ระบาดของโควิด 19 การจัดกิจกรรมตาม
โครงการร่ วมกับสถานศึกษา จึ ง เป็น ในทางจ ากัดและมีความระมัดระวั ง เป็น พิ เศษ  เป็นสา เหตุ  
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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กลยุทธ์ที่ 2  

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 39 
 

 
 
 
 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน มีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือให้คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ 

รางวัลพระราชทาน  
๓. เพ่ือก าหนดรูปแบบ และวิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับบริบทของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียน
ส่ง  นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับการ 
ประเมิน คัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ระดับเขต พ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน  และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน  ประชุมวางแผนการประเมิน 
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทุกสังกัด ระดับประถมศึกษา 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยื่นความประสงค์ ในการคัดเลือก
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สรุป มีสถานศึกษา ยื่นความประสงค์ในการคัดเลือก ๑๖ โรงเรียน 
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ขอความอนุเคราะห์จาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

• การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เ พ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้น พ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
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ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการออกประเมินนักเรียน
และ สถานศึกษา ในรูปแบบเชิงประจักษ์และ
ตาม มาตรการการการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙  
 
 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผล 
การด าเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทานเพ่ือ
ส่งผลการคัดเลือก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไปยังส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในการ คัดเลือกสู่รอบต่อไป 
 
 

- เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน นักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล พระราชทาน  
ประชุมวางแผนการประเมิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มติที่ประชุมเห็นควรออกประเมินฯ 
ในรูปแบบเชิงประจักษ์ทุกโรงเรียน จ านวน ๑๖ โรงเรียน  
ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
- เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
นักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล พระราชทาน ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ และส่งผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
สู่การคัดเลือกในรอบต่อไป 

 
 
 

การด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน มีประสิทธิภาพ ท าให้ครู 
ในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนตั้งใจเรียนขึ้น ท าให้สถานศึกษามีชื่อเสียง เป็นที่
รู้จักของคนทั่วไป  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  15,000  บาท ใช้ไปจ านวน  14,941  บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงงดกิจกรรมที่มีการรวมกันเกิน ๒๕ คน 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับ  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการแก้ปัญหา  
การพัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีการแข่งขัน  

3. เพ่ือน าทักษะกระบวนการแข่งขันทางวิชาการนักเรียนนานาชาติ เป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ครู นักเรียน ในการศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้มีความรู้และสมรรถนะเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล  

4. เพ่ือส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้เวที  
ทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ 
ผ่านเว็ปไซด์ www.obecimso.net  
กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียมวัสดุ ส าเนาต้นฉบับ 
ข้อสอบและกระดาษค าตอบ  
กิจกรรมที่ ๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
 
กิจกรรมที่ 4 สรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการและ 
สถานที่สอบ  
กิจกรรมที่  ๕ สรุปผลการด าเนินการและ 
รายงานผลให้ สพฐ. ทราบ 

- (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) โดยปีการศึกษา  2564 
จ านวนทั้งสิ้น 4,386 คน  
- จัดเตรียมวัสดุในการสอบ ส าเนาต้นฉบับ ข้อสอบและ 
กระดาษค าตอบ  
- ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบ บนหน้าเว็ปไซด์   
www.obecimso.net  
- ติดต่อประสานแต่งตั้งคณะกรรมการและขอความ อนุเคราะห์
สถานที่สอบ  
- เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ 
ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพ่ือป้องกันและ 
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค  
โรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒o๑๙ (COVID - 19) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จึงได้ประกาศยกเลิก การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2565  โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
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การพัฒนาและ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  20,000  บาท ใช้ไปจ านวน  20,000  บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒o๑๙ 
(COVID - 19)  ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ประกาศยกเลิกการ
สอบแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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๑. เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ า 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สถานศึกษา 
๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกการประสานงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
๔. เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน ป้องกันปราบปราบการทุจริตในการด าเนินงานทุกรูปแบบ 
๕. เพ่ือก ากับ ติดตามการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 

รับนโยบายจาก สพฐ. 
 
จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการรับนักเรียนให้
สถานศึกษา 
จัดตั้งคณะท างานศูนย์ประสานงานการรับ
นักเรียน 
ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานฯ 
สรุปและรายงานผลการด าเนิน-งานการรับ
นักเรียน 

- จัดท าแผนการรับนักเรียนและร่างประกาศแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา2564 
- ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2564 
- จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในสังกัด 
 
- ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 
 
- ติดตามการรับสมัครนักเรียน การจับสลากเข้าเรียน 
- รายงานผ่านระบบการรับนักเรียน และแบบสรุปรายงาน 

 
 
 

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการรับนักเรียนได้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 2. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนตามวัตถุประสงค์ 

 

 

• การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

วัตถุประสงค์ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  12,000  บาท ใช้ไปจ านวน  12,000  บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานณ์การการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้การประสานงาน
ด าเนินการได้อย่างล่าช้า รวมถึงผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถน าเด็กมาสมัครเรียนได้ 
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กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 2. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. เ พ่ือส่ง เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ให้แก่บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 
 
 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และได้จัดส่งให้ทุกกลุ่ม/หน่วย  
2. ด าเนินการท าป้ายไวนิลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ไดป้ระกวดจัดท าสื่อคลิปวิดีโอ/แอนิเมชั่น เพ่ือประชาสัมพันธ์
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กิจกรรมการ
ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ/แอนิเมชั่น โดยได้ประกาศรับ
สมัครเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และประกาศผลเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทคลิปวีดีโอและแอนิเมชั่น คือ โรงเรียนพญาไท 

 
 

• รณรงค์การป้องกัน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - 19) 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

3 
 
 
 
 
4 

กิจกรรมที่ 3 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ 
และท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้ งภายในห้อง
ท างานและภายนอกอาคารส านักงานทุก
อาคาร โดยให้ท าทุกๆ ๓๐ วัน หรือตามความ
เหมาะสมโดยเริ่มด าเนินการ 
กิจกรรมที่  4  รวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตราชเทวี เพ่ือด าเนินการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้งภายใน
ห้องท างานและภายนอกอาคารส านักงานทุกอาคาร จ านวน 
4 ครั้ง 
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาได้
ด าเนินการติดตาม ให้ค าแนะน า แนวทางในการจัดการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้มาติดต่อราชการ  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้ ทั้งนี้ ไม่มีบุคลากรใน สพป.กทม. ติดเชื้อโควิด 19 
 3. บุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) 
 4. บุคลากรของ สพป.กทม. ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และ 2 ครบทุกคน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  65,000  บาท ใช้ไปจ านวน  63,005.65  บาท  

 

 
 

 
 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 48 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ตัวอย่าง) QR CODE คลิปวิดีโอ/แอนิเมชั่น ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 

 

 

 

 

                   ทีมหนูน้อยพญาไท โรงเรียนพญาไท                   ทีม ร.น.ค. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 49 
 

 
 
 
 
     ๑. เพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาด้วยการยกระดับคุณภาพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 
     ๓. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ก.ต.ป.น.) 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการ
นิเทศ 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการ
นิเทศ 
 
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

- ประชุมศึกษานิเทศก์ (ยกร่างเครื่องมือการนิเทศฯ เมื่อวันที่ 
1๖ กุมภาพันธ์ 2564   
- ประชุมผู้บริหารฯในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด - 19  การแพร่ระบาดระลอกใหม่  เมื่อวันที่  15 
มกราคม 2564 
- ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ จ านวน 1 ครั้ง 

 
 
 

1. การนิเทศการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
    2. ระดับคุณภาพผู้เรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

• นิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 50 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  47,000  บาท ใช้ไปจ านวน  19,895 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (COVID - 19) จึงท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการในบางกิจกรรมได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 51 
 

 
 
 
 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้ 
Coding ในอนาคต (Coding for Kids) 
 2. เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 
 3. เพ่ือสร้างคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิดขึ้นสูงขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
รากฐานความฉลาดรู้ 
 4. เพ่ือพัฒนาครูด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการและ
นิเทศ ติดตาม สรุปผล 
 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียน 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะการคิด
ขึ้นสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
รากฐานความฉลาดรู้ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้าน
วิทยาการค านวณ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอน จ านวน 35 คน และ
คณะท างาน 10 คน พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 35 โรง 
- ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคู่มือการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะการคิดขึ้นสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
รากฐานความฉลาดรู้  ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 37 คน 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 37 
คน โดยผ่านระบบออนไลน์ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาการค านวณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จ านวน 75 
คน โดยผ่านระบบออนไลน์ 

• การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 52 
 

 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5 กิจกรรมที่ 5 การประชุม PLC พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา CEFR และการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษารูปแบบออนไลน์ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกิดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR มีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ 
 

 
 
 
 1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Coding การพัฒนาทักษะ     
การคิด ทักษะการท างาน น าไปใช้การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียน Coding ในอนาคต 
(Coding for Kids) 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สมรรถนะการคิดขึ้นสูง ขอบข่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ รากฐานความฉลาดรู้ และ
สามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนได้ 
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาการค านวณ และสามารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  200,000  บาท ใช้ไปจ านวน  106,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกกิจกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 53 
 

 
 
 
 
     1. เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดประสบการณ์ในระกับการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการใช้
กระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
2 

ด าเนินการวิจัย วิ เคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัย  พร้อมทั้ ง จัดท ารูป เล่ มและ
เผยแพร่งานวิจัย 
 
ด าเนินการวิจัย วิ เคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัยการศึกษาปฐมวัย 

- ชื่องานวิจัย : สภาพและความต้องการในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เรื่อง 
- ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

 
 
 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ  
 2. โรงเรียนในสังกัดสามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  15,000  บาท ใช้ไปจ านวน  - บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกกิจกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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     1. เพื่อจัดท าแบบฝึก “อ่านคล่อง เขียนได้ ลายมือสวย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 

จัดท าแบบฝึก “อ่านคล่อง เขียนได้ ลายมือ
สวย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- จัดท าแบบฝึก “อ่านคล่อง เขียนได้ ลายมือสวย” ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (เดือนสิงหาคม 2564) และแจกจ่าย
แบบฝึกดังกล่าว ให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 โรง 
(เดือนกันยายน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
3,002 คน 

 
 
 
 1. นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3,002 คน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาทักษะในการอ่านและการเขียน  
 2. ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีสื่อในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  75,000  บาท ใช้ไปจ านวน  75,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

• เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนได้ ลายมือสวย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอนที่ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมือในการพัฒนาผู้เรียน 
 2. เพ่ือรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ครู
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 

การให้ความรู้และการผลิตสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียน 
การตัดสินการประกวดรางวัล BKKP Online 
Teaching Awards และเผยแพร่คลังสื่อการ
เรียนรู้ ออนไลน์ของส า นักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กา ร รั บ ร า ง วั ล แล ะแลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้        
การผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้และการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้กับครูในรูปแบบ
ออนไลน์ และรูปแบบปกติ 
- ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถม
ศึกษาทุกกลุ่มสาระ จ านวน 1,228 คน ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
 
- ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถม
ศึกษาทุกกลุ่มสาระ จ านวน 1,228 คน ได้รับรางวัล BKKP 
Online Teaching Awards 

 
 
 
 1. ชิ้นงานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ของครูในสังกัด สพป.กทม. 
มากกว่า 1,000 ชิ้นงาน ครบทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ครอบคลุมทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. รางวัล BKKP Online Teaching Awards ของครูผู้สอนที่ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
 3. เกิดเว็บไซต์คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

• BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อออนไลน์ 
สพป.กทม. โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 4. ระบบการนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานระดับ
เขตพ้ืนที่ที่ได้แต่งตั้งข้ึน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน มีระบบ Distance Learning Quality Control  
 5. เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนครบ 100% คือครบทั้ง 37 โรงเรียน  
มีวิธีการปฏิบัติที่ดี มีโมเดลการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 6. เกิดนวัตกรรมการสอนของครูที่เกิดจากความรู้ในด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา จนพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบการสอนทางไกลได้จริง และครูในสังกัด ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานต่างๆ ได้รับรางวัล  
ทั้งระดับศึกษาธิการจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  41,000  บาท ใช้ไปจ านวน  41,000 บาท  
 

 

  

 www.bkkp.go.th 
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     1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
 2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 

การประชุมให้ความรู้ครูและผู้บริหารในการ
ด าเนินงานและส่งเสริมนวัตกรรมโรงเรียน
สุจริต 

- ครู ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส  
มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต ที่เข้มแข็งและ
รู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
- นั ก เ รี ยนมี พฤติ ก ร รมที่ ยึ ดมั่ น ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจ ริต 
ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต  
ที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                 
ต้านทุจริตศึกษา 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  40,000  บาท ใช้ไปจ านวน  40,000 บาท  
 

• เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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     1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและน ามาเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป    
                   
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

การประชุมสัมมนาเตรียมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 
2563  
 
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการระดับ 
สนามสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
การรับ - ส่งข้อสอบและเอกสารการสอบ 

- จัดประชุมสัมมนาเตรียมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่  24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 08.30 – 
16.30 น. 
1. จัดประชุมหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพูลศรี สพป.กทม.
เวลา 08.30 - 11.30 น.  
2. จัดประชุมตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพูลศรี 
สพป.กทม. เวลา 08.30 - 11.30 น.  
3. จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ เป็นการประชุมออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม google meet เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
- การรับ - ส่งข้อสอบ เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 
ศูนย์ประสานการสอบมารับแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ 
และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมพูลศรี เวลา 
13.00 – 16.30 น. 

 
 
 

• การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) 
ปีการศึกษา 2563 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 61 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

4 
 
5 

การด าเนินการสอบและการตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ 
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์ผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 
2563 

- ด าเนินการสอบและการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2564 ณ สนามสอบ 
- ประชุมสัมมนาวิเคราะห์ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พ้ืนฐานปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 
2564 และท าโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

 
 
 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ 

2. สามารถน าข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน เพ่ือ
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  506,560  บาท ใช้ไปจ านวน  506,560 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสมีการระบาดท าให้การ
ด าเนินการสอบที่ต้องประสานกับหลายภาคส่วนต้องชะลอลง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณมีความกระชั้นชิด ท า
ให้การด าเนินการต่าง ๆ ต้องด าเนินการเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 62 
 

 

 

 

 

ผลคะแนน O - NET 2563 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 63 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 64 
 

 
 
 
 
     เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563 ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 

กิ จ ก ร ร ม ที่  1  อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร          
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
ในรูปแบบออนไลน์ 
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 28 โรงเรียน 

 
 
 

๑. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
     ๒. โรงเรียนทุกโรงเรียนในในสังกัดได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  11,200  บาท ใช้ไปจ านวน  11,200 บาท  

 
 

                                                        

• พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

https://qrgo.page.link/49JoA 
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนกัเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 
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     1. เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 2. เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมการ การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจเยี่ยมสนามสอบการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
การประชุมสรุปผลและยกระดับคุณภาพการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- ประชุมเตรียมการ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2564 
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 
- การประชุมสรุปผลและยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.กทม. ทั้ง 37 โรง สรุปได้ ดังนี้ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ : 31 โรง 
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ : 16 โรง 

 
 
 
 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมสอบ ในศูนย์สอบประถมศึกษากรุงเทพมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าผลการประเมินเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

• การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 66 
 

 2. สถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้เรียนมีข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการ
อ่านรู้เรื่องที่สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
ตามความสามารถของผู้เรียน  
 3. หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลผลการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในการก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่และระดับ
สถานศึกษาอีกด้วย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  36,305  บาท ใช้ไปจ านวน  36,305 บาท  
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     1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 2. เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจเยี่ยมสนามสอบการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบอัตนัยและบันทึกคะแนนการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3  

- ประชุมเตรียมการการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมพูลศรี สพป.กทม. 
- การตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 
 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยและบันทึก
คะแนนการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมพูลศรีและห้องประชุมชั้น 3 อาคารพญาไท สพป.กทม. 
- การประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ในรูปแบบออนไลน์ โดยค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (National TEST : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ของโรง เรี ยนในสั งกัด  สพป.กทม .  มีค่ าฌลี่ ยสู งกว่ า
ระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน (ภาษาไทย/คณิตศาสตร์) 

 
 
 
 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมสอบ ในศูนย์สอบประถมศึกษากรุงเทพมีข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าผลการประเมินเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

• การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 68 
 

 2. สถานศึกษา คุณครูและนักเรียนมีข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษาไทย (Thai Literacy) และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematic 
Literacy) ที่สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้ อง
ตามความสามารถของนักเรียน  
 3. หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน
ด้านภาษาไทย (Thai Literacy) และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  48,695  บาท ใช้ไปจ านวน  48,695 บาท  
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     1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
     ๒. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถาม และหาค าตอบด้วยตนเอง ผ่านการทดลอง         
อย่างง่าย และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกร และทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ และขยายผลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง น้ าและอากาศ LN/LT/ 
กิจกรรมที่ 2 พิธีรับตราพระราชทาน 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง น้ าและอากาศ 
LN/LT/ รวมจ านวน 56 คน 
1. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือชี้แนะโรงเรียนที่ประเมินเพ่ือ
ขอรับตราพระราชทาน จ านวน 2 โรงเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานกิจกรรมและ
โครงงานฯ 
3 .  ร่ ว ม พิ ธี รั บ ต ร าพระราชทานรั บ ต ร า  ปี  2562  
(เดือนพฤษภาคม) 

 
 
 

๑. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทุกคนได้รับการ
วางรากฐาน เตรียมความพร้อม เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรม และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
วินัย จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี 

 

• พัฒนาการจั ดการ เ รี ยนการสอนปฐมวั ยด้ วยทั กษะ
วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย   

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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๒. โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถจัดประสบการณ์ได้ครบ       
ตามเกณฑ์การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์การประเมินรับตราพระราชทาน               
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  15,000  บาท ใช้ไปจ านวน  15,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่สามารถจัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ได้นั้น แต่มีหนังสือแจ้งการจัดส่งตราพระราชทานฯ 
มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แล้วนั้น ในการนี้หากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดส่งตราพระราชทานมาถึงแล้ว ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จะด าเนินการมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 
2562 ตามแจ้ง และจัดส่งแบบตอบรับการรับตราพระราชทานฯ ส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 

 

 

การนิเทศ ติดตามช่วยเหลอืชี้แนะโรงเรียนที่ประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน 

 

การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน 

 

รายงานผลการอบรมขั้นพื้นฐานเร่ืองน้ าและอากาศฯ 
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     ๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
โดยมีวิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (mentor) ให้กับโรงเรียนในโครงการ 
 ๓. เพ่ือบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เข้ากับการจัด 
การเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

เข้ารับการพัฒนาผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 
และวิทยากรท้องถิ่น (LT ) ระดับประถมศึกษา 
 
ประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา  
 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน จ านวน ๖ 
โรงเรียน เพ่ือน าไปซื้อสื่อ/วัสดุเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

- เข้ารับการพัฒนาผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากร
ท้องถิ่น (LT ) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 17 
กรกฎาคม ๒๕๖4 
- ประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน จ านวน 12 คน เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2564 
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน จ านวน ๖ โรงเรียน ๆ ละ 
4,500 บาท ประกอบด้วย  
๑. โรงเรียนราชวินิต   
๒. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
๓. โรงเรียนพญาไท  
๔. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  
๕. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  
๖. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

 
 
 
 

• บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
ปีงบประมาณ 2564 โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
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 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ ด้านวิทยาการค านวณ และสามารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  

 2. นักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  35,960  บาท ใช้ไปจ านวน  35,960 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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     1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับผู้ครุและผู้เรียนในการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  
 2. เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ในการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษ
ที ่21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี และรู้จักการแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning  
 4. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย  
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา
แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า วิถีพุทธพระราชทาน โดยส่งมอบสื่อ
และวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
2. โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
3. โรงเรียนวัดหนัง 
4. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
5. โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 

 
 
 
 1. มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับผู้ครูและผู้ เรียนในการศึกษาระดับ           
ขั้นพ้ืนฐาน   

2. มีการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ในการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 
21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ  
 3. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี และรู้จักการแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning  

• ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning สพป.กทม.ประจ าปีงบประมาณ 2564  โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 74 
 

 4. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร)  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  32,000  บาท ใช้ไปจ านวน  32,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพป.กทม.ไม่สมารถลงไป
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมได้ตามปก การติดต่อประสานงาส่วนใหญ่ใช้ระบบ LINE และประสานงานทาง
โทรศัพท์ กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากครูมีภาระการสอนเต็มทุกวัน 

ข้อเสนอแนะ : ขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดที่เข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ต้องรายงานตัวชี้วัดของ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การรายงานในระบบ eMENSCR น่าจะสอดคล้องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 75 
 

 
 
 
 
     1. เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง 
การใช้โปรแกรม My office  
 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ (DMC) 

- อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กทม. 
จ านวน 65 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพญาไท 
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) 
(DMC) จ านวน 40 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพญาไท 

 
 
 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  3,675  บาท ใช้ไปจ านวน  3,675 บาท  

 

 

 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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     เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 

การจัดงานมุทิตา จิตข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่ วคราว เ พ่ือยกย่องเชิดชู เกีย รติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จัดงานมุทิตา จิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เมื่ อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่ านระบบออนไลน์ 
FACEBOOK LIVE PAGE  “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย 
จากใจชาวสพป.กทม.” โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 
๔๓ ราย ประกอบด้วย 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ๖ ราย 
๒. ศึกษานิเทศก์  ๑  ราย 
๓. ข้าราชการครู  ๓๑  ราย 
๔. ลูกจ้างประจ า  ๕  ราย 

 
 
 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 และ ผู้เข้าร่วมงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  50,000  บาท ใช้ไปจ านวน  49,900 บาท  

• ยกย่ อง เชิ ดชู เ กี ยรติ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา 
ลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ๑. เพ่ือพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตาม
มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 

ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่ง และ
วิทยฐานะ  
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ าประถ มศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร เรื่อง “การเชื่อมโยงการท างานตาม
มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะเพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ” ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 
17.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทาง FACEBOOK LIVE 
เพจ “พัฒนาครู สพป.กทม.” มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
1,152 คน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ได้จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
และใช้ในการจัดกิจกรรม 

 
 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามมาตรฐานต าแหน่งและ
วิทยฐานะ 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนา
งาน ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 

• พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครู
มืออาชีพ โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  25,000  บาท ใช้ไปจ านวน  17,200 บาท  
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 เพ่ือพัฒนาการนิเทศให้เป็นมาตรฐานมีระบบการนิเทศและให้ค าแนะน าช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนผู้บริหารและครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
คัดเลือกโมเดลนิเทศภายในสถานศึกษาที่
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการคัดเลือก
โมเดล  

- ประชุมชี้แจงในการประชุมผู้บริการสถานศึกษาในสังกัด ช่วง
เดือนกรกฎาคม 2564 
1. สถานศึกษาในสังกัดส่งโมเดลการนิเทศมายังส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโมเดลนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประกาศผลการคัดเลือกโมเดล เผยแพร่โมเดลการนิเทศบน
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมอบโล่รางวัล 
/เกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ชนะเลิศตามประกาศ 

 
 
 

สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  5,000  บาท ใช้ไปจ านวน  5,000 บาท  
 

 

 

• พัฒนาการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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การเผยแพร่โมเดลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

https://sites.google.com/d/1aa-
rOUq5O8OPtZ9XgaFur_yrfpaLUefv/p/1DsLMFNw0YCfZAEfdsuwI3_JJcFF7lK31/edit 
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 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพื่อท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ตามรูปแบบ SWOT Analysis 
 4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 
 
 
 
 
 

การอบรมพัฒนานักวิจัยระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
การพัฒนางานวิ จั ย เชิ ง พ้ืนที่ เ พ่ือจั ดท า
นโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียน
ในสังกัด 

1. ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน ได้ร่วม
พัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้
วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด 
2. เกิดงานวิจัย 1 เรื่อง 
ชื่องานวิจัย : วิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 1. เกิดนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 37 คน 
 2. เกิดงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด 
 3. เกิดการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ค้นข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. เกิดการพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  
การพัฒนาวิชาชีพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

• ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบายการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่    โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  30,000  บาท ใช้ไปจ านวน  30,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : สพฐ.ตั้งกรอบเวลาการพัฒนางานวิจัยให้ค่อนข้างน้อยคือภายใน 2 เดือน จึงแก้ปัญหาด้วยการ
เร่งท างาน ด้วยแผนงานที่ชัดเจน และแต่งตั้งคณะนักวิจัยแกนน ามาร่วมด าเนินการ ให้ทันตามก าหนดเวลา 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 84 
 

 
 
 
 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 เขต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกมิติ มีทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีการท างานเป็นทีม มีคุณลักษณะ 
ค่านิยมท่ีดงีาม และความมีน้ าใจต่อกัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมีความสุข ตามความ
ถนัด ความสนใจ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือน าไปปรับประยุกต์สร้าง
นวัตกรรม หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ 
 3. เพ่ือถอดบทเรียน และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับครู และผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมทุกมิติ 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศ ติดตาม เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มี
ผลงานประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 
นิเทศ ติดตามเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มี
ผลงานประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
การจัดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning 

1. มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3Rs8C และมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 10 โรงเรียน 
2. มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3Rs8Cs จ านวน 12 โรงเรียน   
3. โรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา
และมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ประสบ
ผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 3 โรงเรียน 

 
 

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพป.กทม.ประจ าปีงบประมาณ 2564  โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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 การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ที่หลากหลายและ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างมีความสุข ตามความถนัด 
ความสนใจ สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้และเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครอบคลุมทุกมิติ มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ มีการท างานเป็นทีม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม และความมีน้ าใจต่อกัน สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้ เพ่ือน าไปปรับประยุกต์สร้างนวัตกรรม หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามสภาพแวดล้อมและบริบท
ทางสังคมที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  13,000  บาท ใช้ไปจ านวน  13,000 บาท  

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 1. เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
การคิดขั้นสูงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรร ค์
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี 
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียน  
 
 
 
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้งานร่วมกัน 
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
- ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนแบบออนไลน์  ส่ ง เสริมให้ โรง เรียนสามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี 
- เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 1. คุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในสถานศึกษา 
ทุกแห่งสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน  
 2. ผู้บริหาร ครูรับผิดชอบจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยีสูงขึ้น 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  10,000  บาท ใช้ไปจ านวน  10,000 บาท  

• ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี สพป.กทม.ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ๑. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาตามข้อ ๑ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ ๑๒ : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

พัฒนาหลักสูตร/แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
ผลิต/จัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้  วัสดุ 
อุปกรณ์  
รวบรวมแนวทางการด าเนินงานและแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และการ
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ  
ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ฐานการเรียนรู้           
แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์  
ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ                    
ภาคประชาสังคมในท้องถิ่น  ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคและโรงเรียนบางบัว  
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) มีการพัฒนาหลักสูตร/แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม  
๒. โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการผลิต/ จัดหาและจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์  
๓. โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการรวบรวมแนวทางการด าเนินงาน
และแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
๔. โรงเรียนทั้ ง 2 แห่ง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ในเว็บไซต์และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ  
๕. โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่               
ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์  
๖. โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการประสานหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 1. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์              
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  

 

• การขั บ เคลื่ อนหลั กปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอ เ พีย ง 
สู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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2. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ ๑๒ : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

3. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เป็นต้นแบบในการ
เผยแพร่ แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ให้สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด สามารถน าผล          
การด าเนินงานไปเป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  20,000  บาท ใช้ไปจ านวน  20,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : 1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา (โควิด - 19) ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 

   2. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ :      1. ด าเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ 
                         2. หางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของ
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 1. พัฒนาครูผู้สอนระดับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย การสอบ PISA 2022 ให้มีความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการคิดข้ันสูง (higher order thinking) เพ่ือพร้อมรับการประเมิน PISA 2022  
 2. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนสมรรถนะการคิดขั้นสูง ตามกรอบ 
การประเมิน PISA 2022  
 3. พัฒนากระบวนการในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมโดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 
เป็นฐาน 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 

การอบรมขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ติดตามแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
ระดับสถานศึกษา 

- จัดการอบรมขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่  19 
กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
- ติดตามแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 ระดับสถานศึกษา ใน
รูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 1. นักเรียนพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 จะส่งเสริม/สนับสนุนให้ผลการประเมิน PISA ของไทย
สูงขึ้น  
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถตามกรอบการประเมินของ PISA สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง
สอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี 21  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  4,000  บาท ใช้ไปจ านวน  3,600 บาท  

 

 
 

• การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสู งส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูและบุคลากร และนักเรียนในด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ประเภท ต่าง ๆ   
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ   
 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในด้าน Coding , STEM เพ่ือให้ครู 
มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน และมีสื่อ
นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน STEM/CODING ที่ทันสมัย  
 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน (Big Data) เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนด้าน
ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 Coding / STEM   
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

-  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดหาวิทยากรเพื่อด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้าน ดนตรี กีฬาและอาชีพในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่าน Application Google Meet   
ด้านดนตรี ประเภท เครื่องเป่า เมโลเดี้ยน จ านวน 2 คน 
จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จ านวน 4 สัปดาห์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   
ด้านกีฬา ประเภท กีฬาฟุตบอล จ านวน 2 คน จัดการเรียน
การสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จ านวน 4 สัปดาห์ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3  
ด้านอาชีพ Youtube ท าเงิน จ านวน 2 คน จัดการเรียนการ
สอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทุก วันพฤหัสบดี และศุกร์ จ านวน 
20 สัปดาห์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 
- โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณะครู
และบุคลากร ทางการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
Coding / STEM โดยมีวิทยากรภายนอกให้ความรู้ ในวันที่ 
14 สิงหาคม 2564 
- โรงเรียนได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่  21 
สิงหาคม 2564   

 

• เพ่ิมพูนทักษะเยาวชนรุ่นใหม่สู่ยุค New Normal ตามนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพ โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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 ระดับนักเรียน นักเรียนมีความปลอดภัย นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถด้านดนตรี กีฬาและอาชีพ ตามความถนัด  

ระดับโรงเรียน 1. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านดนตรี กีฬาและอาชีพ  
ตาม ความถนัดของผู้เรียน  
                           2. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาตนเอง และมีความสุขในการปฏิบัติงาน   
                           3. ครูมีสื่อ Coding / STEM ที่ทันสมัย  
                           4. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันพร้อมใช้  

ระดับชุมชน 1. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ช่วยเพ่ิมพูนทักษะส าคัญ  
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับชุมชม  
                         2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี กีฬาและอาชีพร่วมกับโรงเรียน  

ระดับชาติ โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน เขตสายไหม โดยด าเนินการตามภารกิจตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี 
เป็นคนเก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นผู้น า เป็นนักนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ประเทศสู่ความเป็นประเทศท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  350,000  บาท ใช้ไปจ านวน  350,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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กลยุทธ์ที่ 4 
ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษา 

ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
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 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมมอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-๑๙ 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับศูนย์ ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือบรรจุ
ในถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-๑๙ และมอบให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดภาคกลางและภาค
ตะวันออกที่เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมกับศูนย์ ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ฉก.ชน.สพฐ.) มอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด - 19 ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกที่เป็น
เขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดจ านวน 9 เขต ได้ครบแล้ว ดังนี้ 
    1. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 
    2. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 
    3. สพป. สระแก้ว เขต 1 
    4. สพป. สระแก้ว เขต 2 
    5. สพป. จันทบุรี เขต 1 
    6. สพป. จันทบุรี เขต 2 
    7. สพป. นนทบุรี เขต 1 
    8. สพป. นนทบุรี เขต 2 
    9. สพป. ตราด 

 

• การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 3.2 นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  200,000  บาท ใช้ไปจ านวน  200,000 บาท  

 

 

 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ๑. เพ่ือช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ เฝ้าระวัง ติดตาม รวบรวม
ข่าวสาร และรายงานการแพร่ระบาดของ 
โรค COVID – 19 ของโรงเรียนในสังกัด 
 
กิจกรรมที่  ๒ กิจกรรมช่วยเหลือเยียวยา
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
- ด า เนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริ โภค  
เพ่ือบรรจุเป็นถุงยังชีพ  
- มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนในสังกัด ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - 19) 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้เฝ้าระวัง ติดตาม รวบรวมข่าวสาร และรายงานการแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19 ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อสรุป
ข้อมูลและวางแผนการจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรจุเป็นถุงยังชีพ 
และมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนในที่ได้รับผลกระทบจากการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 
 
 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้เฝ้าระวัง ติดตาม รวบรวมข่าวสาร และรายงานการแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19 ของโรงเรียนในสังกัด และ
ด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือเยียวยานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปตามแผนกิจกรรม 

 
 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. นักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา ปลอดภัยจากโรค COVID - 19  

• ช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-  19) โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  150,000  บาท ใช้ไปจ านวน  150,000 บาท  
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 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
 2. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส 
โค โรน่า 2019  
 3. ซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนให้มีความปลอดภัย  
 
 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 

กิจกรรมรักษาความปลอดภัย โรง เรี ยน
คุณภาพ 

- จัดจ้างเติมน้ ายาถังดับเพลิง  
- จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด  
- บ ารุง ซ่อมแซม กล้องวงจรปิด  
- จัดจ้างซ่อม ปรับปรุงปิดพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย  

 
 

 

ระดับนักเรียน นักเรียนมีความปลอดภัยในการ ในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19)  

ระดับโรงเรียน 1. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นศูนย์รวมการให้บริการของชุมชน   
                      2. โรงเรียนมีการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19)   

ระดับชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้าน 
การดูแลความปลอดภัยนักเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19)   

ระดับชาติ โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน เขตสายไหม ให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง 
เท่าเทียมและเสมอภาค ส่งผลให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น   

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  50,000  บาท ใช้ไปจ านวน  50,000 บาท  

• รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนตามนโยบายโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ๑. เพ่ือช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น และมอบ
ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรง 

- ส่งมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 
37 โรง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตตาม
กระบวนการลูกเสือ สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบ
การศึกษามีงานท า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
 
 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาส
ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความพร้อมด้านสื่อการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ 
วิทยาการค านวณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการแก่นักเรียน และชุมชนอย่างเข้มแข็ง  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  430,000  บาท ใช้ไปจ านวน  430,000 บาท  

 

 

• การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     โคโรน่า 2019 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 100 
 

 

 
สื่อการเรียนรู้ที่ได้จัดซื้อและมอบให้โรงเรียนในสังกัด 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 101 
 

 
 
 
 
 ๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้นักเรียนได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากสถานการณ์เสี่ยง  
ในวันวาเลนไทน์ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมีพ้ืนที่ในการแสดงความรักทุกรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ในวันวาเลนไทน์ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน 
 
กิจกรรมที่ 4 ประกาศผลการคัดเลือก 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยร่วม
ส่งผลงานคลิปวิดีโอประกวดสื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
- โรงเรียนในสังกัดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ 
วันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

• รณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๔ (COVID - 19) 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 102 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ 
วันวาเลนไทน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ประชาสัมพันธ์  และเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม โดยการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  
มีโรงเรียนในสังกัดจัดท าผลงานเข้าร่วมประกวด โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน และประกาศผลการ
คัดเลือก ดังนี้  
1. โรงเรียนพญาไท ชนะเลิศ  
2. โรงเรียนพญาไท ชนะเลิศ อันดับ 1  
3. โรงเรียนพญาไท ชนะเลิศ อันดับ 2  
4. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ชมเชย  
5. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ชมเชย  
    ทั้งนี้ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลไปยังโรงเรียน 
ในสังกัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคน 

 
 
 
 ๑. นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในวันวาเลนไทน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 ๒. นักเรียนมีความประพฤติเหมาะสม มีความปลอดภัยจากสถานการณ์เสี่ยงในวันวาเลนไทน์ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  5,000  บาท ใช้ไปจ านวน  4,276.80 บาท  

 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 103 
 

 
 

 
 
 

คลิปวีดีโอ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 104 
 

 
 
 
 
 เพ่ือบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัด
การศึกษา ฯ 
- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
 
กิจกรรมที่ ๒  
ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓  
ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด า เนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน  
เพ่ือพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและ
ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 62 ราย และในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 296 ราย 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือชี้แจงความเข้าใจในการวัดและประเมินผลผู้ เรียน  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวของผู้เรียน ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2564 
และได้อนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน  
91 ราย และระดับประถมศึกษา จ านวน 57 ราย 

 
 
 

• การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2564  

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 105 
 

 
 
 
 ๑. ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับศึกษาภาคบังคับ 
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัดการการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวและศูนย์การเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  65,000  บาท ใช้ไปจ านวน  65,000 บาท  

 

  

  
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 106 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 107 
 

 
 

 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุ งภูมิทัศน์บริ เวณโดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 – 21 
เมษายน 2564  

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลทางอ้อมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  150,000  บาท ใช้ไปจ านวน  130,000 บาท  

 
 

 

 

 

• พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 108 
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๑. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ หรือมีชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ 
เชิงธรรมชาติในสถานศึกษา หรือจัดท าชุดการ
เรี ยนรู้ เ กี่ ยวกับสิ่ ง แวดล้อม จ านวน  6 
โรงเรียน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้เชิง
ธรรมชาติในสถานศึกษา หรือจัดท าชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 6 โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ จ านวน 6 
โรงเรียน เพ่ือด าเนินการในการสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ
ในสถานศึกษาหรือจัดท าชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 
        1) โรงเรียนประถมนนทรี 
        2) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
        3) โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 
        4) โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
        5) โรงเรียนวัดหนัง 
        6) โรงเรียนวัดนาคปรก 

 

 

• ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 6๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ” 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2 
 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 

โรงเรียนได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมมายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดดังนี้ 
1. โรงเรียนประถมนนทรี 
    1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรม สร้างนวัตกรรมคลิปการสอน 
ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพร
ภายในโรงเรียน 
    1.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ป้ายพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 
โดยจัดท าเป็นทะเบียนต้นไม้ ด าเนินการจัดท าป้ายชื่อข้อมูล
พันธุ์ไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญฯ และติดตั้งตามต้นไม้ต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 
2. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
    2.1 ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
    2.2 สร้างช่องทางการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านชุดการเรียนรู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Google site เพ่ือ่ใช้ในการบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “โรงเรียนหยุดได้ 
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 
3. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)  
    3.1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิงธรรมชาติ
ภายในโรงเรียน โดยซื้อพันธุ์พืช อุปกรณ์การเกษตรเพ่ือใช้
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติของโรงเรียน และจัดท า
ป้ายฐานการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) 
    4.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เชิงธรรมชาติด้าน
สิ่งแวดล้อม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดท าสวนสวนสมุนไพร
ในโรงเรียน 
    4.2 กิจกรรมการสร้างสื่อแหล่งการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ 
ในการผลิตสื่อ 
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ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
 

 5. โรงเรียนวัดหนัง 
    5.1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสวนเกษตรของโรงเรียน 
    5.2 สร้างเกมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก
โปรแกรม word wall ได้แก่ เกมเขาวงกต ทิ้งขยะให้ถูกที่ และ
เกมจับคู่ 5Rs วิธีง่ายๆ ช่วยรักษาโลก 
6. โรงเรียนวัดนาคปรก  
    6.1 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิง
ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  
พืชสมุนไพร เพ่ือใช้ประกอบฐานการเรียนรู้สวนเกษตรสมุนไพร 
และต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติของโรงเรียน 

 

 

 3.1 โรงเรียนในสังกัดมีแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ หรือมีชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 นักเรียนจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 3.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  69,000  บาท ใช้ไปจ านวน  66,000 บาท  

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1. เพ่ือศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ  
      2. เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ  

 

 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
สร้างและทดลองใช้เครื่องมือ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปและอภิปรายผล 
จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่ 

1. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรม 5R ของ 
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 48 ชุด ซึ่งผู้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก Google Form จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
ทุกชุด  
2. งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาขยะ
ในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของ โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
- ออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์โดยการใช้ 
google form ในการสร้างและออกแบบให้เหมาะกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน               
- จัดส่งแบบส ารวจให้กลุ่มตัวอย่างโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้จัดส่ง
และประสานงาน  
- ข้อมูลจะถูกตอบกลับมาในรูปแบบออนไลน์ และอยู่ในระบบ
ของ google form ทันที  
- ตรวจสอบจ านวนการตอบแบบส ารวจความครบถ้วนในทันที 
- เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา ๒  

 

 

• วิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔  โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด มีงานวิจัยด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด น าผลการศึกษาวิจัยไป
พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด สามารถน าผลวิจัยไปใช้
เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  20,000  บาท ใช้ไปจ านวน  20,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค : 1. ช่วงระยะเวลาที่ท าวิจัยเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้การ
ท ากิจกรรมบางอย่างไม่สามารถจัดได้ตามปกติ ต้องจัด ในรูปแบบออนไลน์  
                      2. ใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยสั้นเกินไป เนื่องจากมีกิจกรรมจ านวนมาก แต่เวลามีจ ากัด 
ข้อเสนอแนะ :   1. ควรการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5R ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยกับยุคข่าวสารข้อมูล  
                     2. ควรใช้ช่วงช่วงระยะเวลาที่ท าวิจัยที่ไม่ใช่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 
จะท าให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
                   3. เพ่ิมระยะเวลาในการวิจัยให้สอดคล้องกับกิจกรรมจ านวนมาก  
                   4. ควรจัดรูปแบบการจัดการขยะในโรงเรียนที่หลากหลาย ตามสภาพบริบทและความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ในโรงเรียน  
                   5. การจัดการขยะที่ดีที่สุดควรส่งผลดีต่อโรงเรียนมากกว่าส่งผลเสีย ทั้งด้านทรัพยากร 
การด าเนินงาน เวลา หากท าให้เสียเวลาเรียนหรือเสียเวลาพักของนักเรียน ควรหาวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

   

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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กลยุทธ์ที่ 6  
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษา 
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1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการทราบข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ  ผลการเบิก - จ่าย และ
งบประมาณคงเหลือ  

2. เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. เพ่ือบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 

จัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ - จัดหาระบบเพ่ือการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ผู้บริหาร  
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน สามารถเร่งรัด และเบิก – จ่าย 
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถเบิก จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  20,000  บาท ใช้ไปจ านวน  20,000 บาท  

 

 

 

 

 

• การจัดหาระบบเพ่ือการบริหารงบประมาณ โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ สภาพการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต 

 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
– 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 54 คน  

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการตามเป้าหมาย และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  30,000  บาท ใช้ไปจ านวน  30,000 บาท  

 

 

 

 

• ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีคลอบคลุมเงินทุกประเภท และมีความ
โปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง และมีเงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน 

3. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นตามระเบียบของทางราชการ
และจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินได้ถูกต้อง และมีการจัดท ารายงานการเงินครบถ้วนตามที่
ระเบียบก าหนด 
 4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องให้แก่
สถานศึกษา  

 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 
 
 
ด าเนินการตรวจสอบติดตามสถานศึกษาตาม
ปฏิทิน 
 
 
รายงานผลการตรวจและแจ้งผลให้หน่วย 
รับตรวจ 
 
 
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน และ
ติดตามรายงานผลการตรวจรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทราบ 

- หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานได้ด าเนินการแจ้งหน่วย
รับตรวจ เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม จ านวน ๑๑ โรงเรียน 
- ได้ด าเนินการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน และให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามตาราง
หรือปฏิทินการด าเนินงาน จ านวน ๑๐ โรงเรียน (ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 
- ได้ด าเนินการรายงานผลการตรวจสอบตามประเด็นการ
ตรวจสอบ ติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแจ้งหน่วยรับ
ตรวจรับทราบ จ านวน ๑๐ โรงเรียน 
- ได้ด าเนินการสรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบภายใน
โรงเรียน และติดตามผลของหน่วยรับตรวจ รายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเวลาที่
ก าหนด (รอบที่ ๑) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และ (รอบที่ ๒)
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

• ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสดุ
สถานศึกษา ในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
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    สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการบริหาร
งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การด าเนินงานถูกต้องเป็นตาม
ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ไม่ใช้งบประมาณ  

ปัญหา/อุปสรรค : ตามตารางการออกตรวจสอบติดตามโรงเรียน(หน่วยรับตรวจ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ก าหนดจ านวน ๑๑ โรงเรียน ได้ด าเนินการออกตรวจสอบติดตามโรงเรียน จ านวน ๑๐ โรงเรียน ไม่ได้ออกตรวจ 
จ านวน ๑ โรงเรียน เนื่องจากได้รับการประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจว่า สมาชิกในครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ท าให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ต้องถูกกักตัว ประกอบ
กับสถานการณ์ในขณะนั้นเชื้อไวรัสโคโรน่า แพร่ระบาดรุนแรงอยู่  จึงขอเลื่อนการออกตรวจสอบติดตามออกไป
พลางก่อนหรือเป็นปีงบประมาณถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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1. เพ่ือเป็นการป้องกันและป้องปรามการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็น

ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในต าแหน่ง

หน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ 

 
 

ที ่ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 
 

จัดท าเอกสารในรูปแบบของ Infographic - จัดท าเอกสารในรูปแบบของ Infographic ให้ความรู้ผ่าน
ทางช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (My Office) ตั้งแต่
เดือน มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 จ านวน 3 ฉบับ 

 

 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างในทุก ๆ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตรงไปตรงมา มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบของทางราการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ไม่ใช้งบประมาณ  

 

• เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 




