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ค าน า 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัด
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา 
Quick Win นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงความต้องการ
จ าเป็นตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณในความร่วมมือของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ เ กี่ ยวข้องทุกท่าน  
และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ และใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด า เนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 ของทุกภาคส่ วนที่ เ กี่ ยวข้อง ตามแนวทาง 
การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

                   “สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สารบัญ 
  หน้า 
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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 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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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                นายพิเชฐร์  วันทอง 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

       
 
                

 

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

      ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร             ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร               ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
        

   
          

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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          นายพิเชฐร์  วันทอง 

       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    
 

                                                    
              

        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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 4 
 

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 าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการกระจายอ า นาจ 
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  
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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 านวนศูนย์การเรียนที่จัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยองค์กรเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน  

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

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 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน ร้อยละ 100 บรรลุ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 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 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 

  

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้า
เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 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 าเนินการได้บรรลุตามเปูาหมาย 
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 การคิดวิเคราะห์ได้ตามเปูาหมาย 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/ประเด็น

การพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียน
ได้รับสิทธิ และโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ 
มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ 
ประกอบอาชีพ ประกอบด้วย  
1) จ านวนประชากรวัยเรียนท่ีมี
อายุถึงเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ 
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
ได้ รั บกา รดู แ ลช่ วย เหลื อ และ
ส่งเสริมให้ได้รับ การศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียน
รวม  เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  
5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการ ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยได้ทั่วถึง ชัดเจน และ 
ต่อเนื่อง สอดคล้อง กับสภาพบริบทของพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้เรียน
ปกติและกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่าง เท่าเทียม มีการศึกษา
ต่อที่สูงขึ้น และมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ น าไปใช้ประกอบ
อาชีพในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร  ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ สถานศึกษามีผลงานเชิง
ประจักษ์ ตามเกณฑ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 
 

พอใช้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บุคลากรของ เขตพื้นที่การศึกษาในทุกระดับ เสนอผลงานเข้า
รับการประเมินที่ชัดเจน ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย มีแนวทาง 
การสร้างแรงจูงใจในการเสนอผลงาน เข้ารับการประเมินใน
ระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้  ส่วนเสีย  มีความพึง
พอใจในการบริหาร  และการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้ บริการ 

 
 
 

ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการ พัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มา
รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน เพื่อน าข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการ 
แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ที่ สะท้อนการ
ปฏิบัติงานได้จริง 

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 
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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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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National TEST : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 18 
 

 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เปูาหมายดังกล่าว 
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ 
ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นการ
พัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังนี้ 
2.1 แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
 2.1.1.1 เป้าหมาย  
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยั งพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพผู้ เรี ยนที่หลากหลาย ทั้ ง ในระดับต่ าง ๆ ตั้ งแต่ ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส  
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการ

• ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนที่ 2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
4 ธันวาคม 2560 
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สอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียน 
ได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 2.1.2.1 เป้าหมาย  
  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่า ใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื ่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน ซึ ่งการสนับสนุ นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
 2.1.3.1 เป้าหมาย  
  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดั งกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
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 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
 2.1.4.1 เป้าหมาย  
  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนา
ผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 2.2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่  2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้
บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนา
ระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
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แบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกร
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 
 2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท  “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท     
4)  พ ัฒนาระบบการเร ียนรู ้ตลอดช ีว ิต  และ 5) สร ้างระบบการศ ึกษาเพื ่อ เป ็น เล ิศทางว ิชาการ  
ระดับนานาชาติ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรี ยน 
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้ งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  
ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา  
ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และ
โรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน 
 3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร  
ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  การวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และ
เป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม 
ทั้งได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู ้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์
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โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้าง
วิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2.2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
 การบรรลุ เป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพัฒนาผู้ เ รี ยน 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่  
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิ เคราะห์  รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ 
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การส่ง เสริมนิสัยรักการอ่ าน  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว
ในสถานศ ึกษาและสร้ า ง เสริมสมรรถนะผู้ เ รี ยนระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน เ พ่ือการศึกษาต่ อ 
และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 2.2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 23 
 

 แนวทางการพัฒนา จัดให้มี ระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรี ยน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
เด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 2. แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้ เกิดความสมานฉันท์  และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้ มกันปูองกันยาเสพติด 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร  
และพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา
พ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ต่อไป 
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 2.1.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้ าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยมที่ ดี งาม และมีความรัก และภูมิ ใจ 
ในความเป็นคนไทย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี  แก่ผู้ เรียน  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
 1. เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 2. แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 
เทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน  
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต 
และปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
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 2.2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  
พ.ศ. 2564 – 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปูาหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็น
การพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
ฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น 
การพัฒนา ประกอบด้วย 
 - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้  
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัว 
สู่ธุ รกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เ พ่ือให้ เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลั งหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 - การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบ
ใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ 
การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
  - การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัด
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐ 
ให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค 
ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่ก าหนด  
ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความส าคัญกับการเร่ง
ด าเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ บนหลักการพ้ืนฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 
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  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ค น  ( Human Capital)  
ด้วยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 
และบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่  
2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็นก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
  1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ใน
ภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตก าลังคน
ที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 
  2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา  
และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ 
ที่แตกต่างกันของกลุ่มเปูาหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและ
กลไกการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 2.2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
  1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพ่ือจัดการศึกษา
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
  2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.1 ประเด็น 
   1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   2) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา 
ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ 
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   2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  
และอาจารย์ 
   3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
   3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  เ พ่ือพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความพร้อ ม 
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4.1 ประเด็น 
   1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
   3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
   4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
   1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน การพัฒนาคุณภา พ
สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
มั ธยมศึ กษาขนาด เล็ ก  เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพการจั ดการศึ กษา ให้ เหมาะสมกั บบริ บทของ พ้ืนที่ 
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
   3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ปูองกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี 
สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย  
มีความมั่นคง 
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   4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้ ง  
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท า งาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
   5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้ วยดิจิทัลผ่ านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
   5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง 
   1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
   1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียน 
การสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต  
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  
  2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาตั้งแต่ระดบั
ปฐมวัย  
  1. เป้าหมาย 
   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลก 
ยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชน 
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  2. ตัวช้ีวัด 
   1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 ในปี 2565 
   2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
   3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
เด็กเยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือส่ งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   4. มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

2.2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรูฐ้านสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  1. เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝุเรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ  
   2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ 
และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ
ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 
   2. ตัวช้ีวัด 
   1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับ
การศึกษา 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
   3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมถรรนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและ
เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดบัการศึกษา 
   4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ
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สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล 
ของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
   5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้  สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้ เรียน เ พ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
เป็นรายบุคคล (personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

 1. เปูาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า 
    1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่ เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
    1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และ
ครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตาม
ความต้องการจ าเป็น 
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ 
สายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 
    1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และให้ความส าคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
   1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมิน 
สมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 2.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เ พ่ือให้คนไทยมีความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
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 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 2.2.4.2 เป้าหมายรวม 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
  3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า  
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและ
การส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบป ระมาณ 
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 32 
 

 2.2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์  
  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
  2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
  2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
  การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ โดยน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์  
  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา  
  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
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2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3. ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อสถาบัน
ของรัฐในทุกระดับชั้น 
 4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
 2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
 2. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 3. ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 2. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 4. กลยุทธ์  รณรงค์ ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึ งภัยทุจริต เ พ่ือสร้ างค่านิยมต่อต้ าน  
และปฏิเสธการทุจริต 

2.3 แผนระดับที่ 3 
2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา     
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม    
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมาย           
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ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้   
2.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น  
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ย วกับ
การจัตการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปูาหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเปูาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และ
พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตาม
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม 
และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  
2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 35 
 

2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่
ละเรื่องดังกล่าว 
 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน เดิม ในแผนปฏิบัติ ร าชการระยะ 3 ปี  
(พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ 6 เรื่อง  
ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แต่ เนื่ องด้ วยสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลง ไป กระทรวงศึ กษาธิ การมีประกาศนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2564-2565 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565  ซึ่งก าหนดสาระส าคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ เปูาหมาย ตัวชี้วัด  
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
2.3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญ 4 
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เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเปูาหมาย จ านวน 14 
เปูาหมาย ตัวชี้วัด จ านวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จ านวน 49 แนวทาง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูอง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข 
ของประเทศ  3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก      
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค  7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้     
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  11) การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ  12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน  
ของเศรษฐกิจโลก  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  9) การแก้ไขปัญหายา
เสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน    
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
  ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่  21 โดยมุ่ งพัฒนาผู้ เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
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อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็ นฐาน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนอง
ผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากร 
ทั้งบคุลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเชียนได้ 
  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่ อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ 
ผู้จบการศึกษระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้ 
  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
  ช้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เ พ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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  นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าช้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ 
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนันพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม  
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

2.4.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น 
ส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเปูาหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุ กด้าน  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม 
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1)  ด้านความปลอดภัย 
      พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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2)  ด้านโอกาส 
      2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  

2.2  ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนั ดของตนเอง รวมทั้ งส่ งเสริมและพัฒนาผู้ เรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ 
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ  
     3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น           

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

  3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

  3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล 
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

  3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก   

และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่

  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

  4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

  4.5  สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  4.6  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผนระดับที่ 2 
ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 
2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีสาระส าคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน 
และกลยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. ภาพรวม 

1.1 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 1.2 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรี ยนให้มี สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรั ชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 1.3 ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
 1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
 2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ประชากรทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับโอกาสในการ เข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
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 1.4 กลยุทธ์หน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
2. กลยุทธ์หน่วยงาน 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 1. เป้าหมาย  

 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัย
พิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถน าความรู้ 
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

ร้อยละ  80 

  3. แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการปูองกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัย
คุกคาม ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์  
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย  
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 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือ
รองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
 5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยใน
สถานศกึษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 6. เสริมสร้างแนวทางการปูองกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 7. พัฒนาระบบและรูปแบบการปูองกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 1. เป้าหมาย  

1.  เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน

จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
4.  เด็กกลุ่ มเสี่ ยงที่ จะออกจากระบบการศึกษา เด็ กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน  

ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
5.  เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 70 

2 จ านวนผู้ เรียนที่ เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ      
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

4 จ านวนผู ้เ ร ียนได ้ร ับการพัฒนาเต ็มตามศ ักยภาพตาม  
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

คน 40,436 
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   3. แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝูาระวัง 
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
   2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร 
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของแต่
ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝูาระวัง ติดตาม และประสานช่วยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และ
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จ าเป็นในการปูองกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
   4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
   5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทางการศึกษา 
   6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  1. เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

2.  ผู ้เร ียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   

3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.  ส ถ าน ศ ึกษ า จ ัด ก า รศ ึก ษ า เ พื ่อ ก า รบ ร ร ล ุเ ป ูา หม าย กา ร พ ัฒนา อย ่า ง ยั ่ง ย ืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เปูาหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

    2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 

3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนา ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ร้อยละ 40 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา        

และมัธยมศึกษา  ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน       

ตามพหุปัญญา  
ร้อยละ 10 

8. ร ้อยละของน ัก เร ียนที ่ไ ด ้ร ับการค ัดกรอง เ พื ่อพ ัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล  

ร้อยละ 10 

   3. แนวทางการพัฒนา 
   คุณภาพผู้เรียน 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
   2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)  
   3. พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning 
   5. ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
   คุณภาพครู 
   6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning /  
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
   7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอน 
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้  
และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
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   8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
   หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
   9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative 
Education   
   10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ  
ด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมิน 
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น 
   11. เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
   12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผล 
   13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
   14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมี
งานท าตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
   15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงใน
สถานศึกษา 
   17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 1. เป้าหมาย  

1. ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา 
สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและ 
เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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 2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ    

ที่เป็นดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ  
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ในเขต
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร ้อยละของหน่วยงานในส ังก ัด  สพฐ.  ที ่ผ ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 80 

5 ร ้อยละของโครงการของหน ่วยงานในส ังก ัดส าน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 10 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของ
นักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน 
ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดย
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ  
 2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
 3. ส่งเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
 4. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ เรียน ได้มีโอกาสรับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและพ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียน
ในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
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 9. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในระบบประกันคุณภาพ 

 การบริหารจัดการ 
 11.  จั ดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้ านการศึ กษา ในการขับ เคลื่ อนนโยบาย  
ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอ านาจ  
การบริหารและงบประมาณไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรม  
ที่ด าเนินการจากส่วนกลาง เน้นก ากับทิศทาง และติดตามประเมินผล 
 12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้เหมาะสม 
 13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 14. พัฒนาบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
ความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่ายการท างาน และให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 15. บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูที่ไม่ใช่การสอนและบริหาร
อัตราก าลังในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 17. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 18. บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-
based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม 
และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 

 โดยสรุปแล้ว แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนใน 4 กลยุทธ์หน่วยงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และกลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของแผนในระดับต่างๆ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ของการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นส าคัญโดยมีเปูาหมาย
ในการด าเนินการ ตัวชี้วัด แนวทางในการด าเนินการ และแผนงาน/โครงการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT 
Analysis)   
เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ  
ให้บรรลุตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

10. 
 

11. 
12. 

 
13. 

โครงสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งในส านักงานเขตฯ กลุ่มโรงเรียนและ
ศูนย์วิชาการ ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
มีโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
มีระบบบริหารจัดการขององค์ท่ีเป็นระบบ ชัดเจน และมีความเข้มแข็ง 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงจึง
ท าให้เกิดผลลัพธ์การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนน า
ร่องในโครงการพิเศษต่าง ๆ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เป็น
เปูาหมายเดียวกัน 
มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน รองรับกับระบบการท างานที่ทางราชการก าหนด 
มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เป็นที่หนึ่งของประเทศ 
การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงท าให้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีความพร้อม สามารถรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ 
สถานศึกษามีความพร้อมสามารถ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รองรับการเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบทั้ง Online, On-Demand และ On-Hand 
สถานศึกษาและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ภาพรวมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
 

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อกรอบอัตราก าลัง 
บุคลากรครู (ครูใหม่) ขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ทันสมัย (บางรายการ) 
ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) จึงท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ 
สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสุดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
นักเรียนและผู้ปกครอง (บางครอบครัว) มีฐานะยากจน จึงท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพ 
ขนาดพ้ืนที่ของสถานศึกษามีจ ากัด ส่งผลให้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 อาจยัง
ท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

 
โอกาส (Opportunities)   
1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 
 

10. 

ผู้ปกครองให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน 
รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีองค์กรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายในจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
มีแหล่งทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกท่ีคอยให้การสนับสนุน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณอินเตอร์เน็ตจากภาครัฐ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
การใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 
มีเทคโนโลยีในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
สถานที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่อยู่ใกล้หน่วยงานต้นสังกัดและอยู่ในพ้ืนที่เมืองหลวงจึงเอ้ือต่อการ
พัฒนางานและได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
การเดินทางท่ีสะดวกสบาย คล่องตัว หลากหลายช่องทางขนส่ง 

 
อุปสรรค (Threats)   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
นโยบายบางประการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ทิศทางการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษามีอยู่อย่างจ ากัด 
การคมนาคม การจราจรติดขัด 
มลภาวะทางอากาศเป็นพิษ 
ครอบครัวบางครอบครัวยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยี เนื่องจากระบบโทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 
เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ส่งให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ความเจริญและความสะดวกสบายของสังคมเมืองหลวง ส่งผลให้คุณภาพการของผู้ เรียนลดลง 
เนื่องจากมีสิ่งเร้ามากมาย เช่น สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอาหารฟาสต์ฟููด เป็นต้น 
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วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)      
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดการ
ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ผู้เรียนทุกคน ทุกประเภท ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง สมวัย และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ก าหนด  

แนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย  
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

นโยบายและจุดเน้น 
2 3 4 5 วิถี สพป.กทม. 

2 โอกาส 
- นักเรียนได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือ 
- นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

3 คุณภาพ 
- คุณภาพนักเรียนด้านการอ่านการเขียนและความสามารถในการแข่งขัน 
- คุณภาพครูและบุคลากร สร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนวิถีใหม่ 
- คุณภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

4 ประสิทธิภาพ 
- ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- ส่งเสริมการระดมทรัพยากร 
- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

5 ความปลอดภัย 
- นักเรียนปลอดภัย 
- ครู บุคลากรปลอดภัย 
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- องค์กรปลอดภัย 
- มีเครือข่ายดูแลความปลอดภัย 
- นวัตกรรมดูแลความปลอดภัย 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
V I C T O R Y : ชัยชนะ 
V – Vision : การมีเปูาหมายเดียวกัน 
I – Important : ทุกคนมีความส าคัญและเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค 
C – Create : สร้างสรรค์ 
T – Technology : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ 
O – Organization : มีการจัดการองค์กรที่ด ี
R – Responsibility : มีความรับผิดชอบ 
Y – Yes : ใช่ (เป็นที่ยอมรับในการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ) 

คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร 
“วินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตสาธารณะ” 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชี วิตใหม่ รวมถึงการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ 

85 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
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1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 1.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการปูองกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
 1.3.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 1.3.4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น าไปสู่ Digital Life & Learning 
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
 1.3.5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 1.3.6 เสริมสร้างแนวทางการปูองกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความรุนแรง 
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
2.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 2.1.1 เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
 2.1.2 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.1.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.1.4 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.1.5 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2565 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 70 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
2 จ านวนผู้เรียนที่ เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง

บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น 

1,163 
 (คน) 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา/ 
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน 
20 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 55 
 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาคโดยการค้นหา เฝูาระวัง 
ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ   
  2.3.2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร  
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องโดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของ  
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝูาระวังติดตาม และประสานช่วยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/
เครื่องมือ ที่จ าเป็นในการปูองกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
  2.3.4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  2.3.5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  2.3.6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  3.1.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่  
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3.1.2 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน  
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  3.1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม  
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3.1.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

80 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

80 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 90 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

40 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

90 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

80 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม
พหุปัญญา 

10 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

8 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคล 

10 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

9 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น 
พลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

37 
(โรง) 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
  3.3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นของโลก  
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
 3.3.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 3.3.4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น าไปสู่ Digital Life & Learning 
 3.3.5 ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 
คุณภาพครู 
 3.3.6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning /  
Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
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 3.3.7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะ  
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
 3.3.8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู 
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
หลักสูตรและอ่ืนๆ 
 3.3.9 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education , Competency Building , Creative Education 
 3.3.10 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและ
อัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เป็นต้น 
 3.3.11 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
 3.3.12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผล 
 3.3.13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 3.3.14 บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 3.3.15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 3.3.16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง  
ในสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษา มีการบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2565 
1 ร้อยละของกลุ่มใน สพป.กทม. และสถานศึกษามีระบบบริหาร

จัดการที่เป็นดิจิทัล 
80 ทุกกลุ่ม 

2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

4 : 1 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
98 กลุ่มอ านวยการ 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 4.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุง
การบริการ กระบวนงานตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวม 
และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยในทุกมิต ิ  
 4.3.2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
 4.3.3 ส่งเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
 4.3.4 สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 4.3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.3.6 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3.7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.3.8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและพ้ืนที่พิเศษ เช่น โรงเรียน
ในโครงการพระราชด าริ  
 4.3.9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบ
ประกันคุณภาพ 
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การบริหารงานบุคคล 
 4.3.10 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.3.11 พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การวางกลยุทธ์
องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการและการสร้างเครือข่ายการ
ท างาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 4.3.12 บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูที่ไม่ใช่การสอน และบริหารอัตราก าลัง
ในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.3.13 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 4.3.14 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.3.15 บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda-
based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ (Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 4.3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด ตารางกิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
รายละเอียดงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบวงเงินงบประมาณ 4,000,000 
บาท ดังนี้ 

ที่ งบบริหารจัดการ (งบประจ า) งบประมาณ (บาท) 
1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,117,075 
2 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 982,925 

รวมทั้งสิ้น 4,000,000 

  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 34 โครงการ งบประมาณรวม 982 ,925 บาท  
(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)  

ที่ โครงการ กลยุทธ์
ที่ 

งบประมาณ ผู้ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 เ พิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบการด ูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1 70,000 กสศ.  

2 ฝ ึก อ บ ร ม ผู ้บ ัง ค ับ บ ัญ ช า ล ูก เ ส ือ
หลักส ูตรผู ้ก าก ับล ูก เส ือ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

1 60,000 กสศ.   

3 การจ ัดการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน 

2 65,000 กสศ.   

4 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 2  กสศ. งบประมาณ สพฐ. 

5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วมและเรียนรวม โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 

2 10,000 กนต.   

6 สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับห้องเรียน 2 9,180 กสศ.  

7 การพ ัฒนาการจ ัดประสบการณ์
คร ูผู ้ส อนระด ับปฐมว ัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3 20,000 กนต.   

 

• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 3 
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ที่ โครงการ กลยุทธ์
ที่ 

งบประมาณ ผู้ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

3 15,000 กนต.   

9 นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 

3 60,000 กนต.   

10 พัฒนาทักษะอาชีพ 3 35,000 กนต.   
11 วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3 10,000 กนต.  

12 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

3  กนต.   ไม่ใช้งบประมาณ 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง 

3 20,000 กนต.   

14 ขับ เคลื่ อนระบบประกั นคุณภาพ
สถานศึกษา 

3 20,000 กนต.   

15 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3 25,000 กนต.   

16 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนการ
วัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active Learning) ผ่านชุมชน
ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 

3 10,000 กนต.  

17 นิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัด
เรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

3 10,000 กนต.  

18 การพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT / 
PISA / STEM / CODING ) 

3 20,000 กนต.  

19 BKKP Innovative Digital Learning 
สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. 

3 30,000 กนต.  
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้ 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

20 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC ของครูกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

3 10,000 กนต.  

21 อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

3 50,000 กพค.  

22 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้กับลูกจ้างประจ า ส านักงานเขต
พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร 

3 32,200 กพค.  

23 อบรม เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย  คุณ ธ ร รม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย ส าหรับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 55,000 กพค.  

24 พัฒนาครูผู้ สอนภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

3 40,000 กพค.  

25 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 
2565 

3 89,200 กพค.   

26 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

3 49,245 กพค.  

27 วิจัยเ พ่ือศึกษาสภาพและแก้ปัญหา
ภารกิจงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม.        

4 35,000 กนผ.   

28 พัฒนาระบบสารสน เทศเ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.
กทม. 

4 10,100 DLICT   
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอ
บ 

หมายเหตุ 

29 ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชี  และพัสดุ  โรง เรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ปร ะถ ม ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พมห า น ค ร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

4 73,000 กง.   

30 เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทาง
เครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ปร ะถ ม ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พมห า น ค ร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

4  กฏหมาย
และคดี 

ไม่ใช้งบประมาณ 

31 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ 
ก า ร เ ขี ย น หนั ง สื อ ร า ชก า ร  แ ล ะ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
office) 

4 20,000 กอ.  

32 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4 30,000 กนผ.  

33 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปร ะถ ม ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พมห า น ค ร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4  ตสน. ไม่ใช้งบประมาณ 

34 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า สุ จ ริ ต  ( ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4  กอ. งบประมาณ สพฐ. 

 งบประมาณรวม  982,925   
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
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ชื่อโครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์) 
E-mail :     chachcha2012@gmail.com โทรศัพท์ ๐๖๓ ๗๖๕ ๒๖๐๐ 
      p.kuanluang@gmail.com โทรศัพท ์097 203 2703 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๑. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
๑.๑ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
หัวข้อย่อย สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เปูาหมายที่ ๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทุกมิติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ความเข้าใจ  
ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม และส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ      

๑.๒ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เปูาหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ดัชนีความสุขของประชากรไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น   
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมให้แก่นักเรียน รวมถึงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริม
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเรียนอย่างมีความสุข 
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๑.๓ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อท่ี ๒ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา  
 ๑. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวและรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ๒. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองที่น าไปสู่ Digital Life & Learning 
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือความปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
เป้าหมาย  
 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย 
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ลดลงร้อยละ ๑๐ 
๑.๔ ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย (รอตอบในระบบ) 
 องค์ประกอบ เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ (๑๗๐๒๐๑V๐๒) 
 ปัจจัย   นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน (๑๗๐๒๗๑F๒๐๒) 

๒. ข้อมูลทั่วไป 
๒.๑ โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 
๒.๒ หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย มีทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้งรังแกกัน 
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด การติดการพนัน การติดเกม หรือการหนีเรียน นับวันจะทวีความรุนแรง 
ซับซ้อน และกระจายตัวมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกนโยบายมาตรการและการด าเนินการปูองกันเหตุ
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน ซึ่งมีภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ทั้งยังมีนโยบาย 
ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน แก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง และในปัจจุบันมีการแพร่ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และในปัจจุบัน
ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ  
มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม  
ทันสถาการณ์ในปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ให้สามารถปรับตัวและรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒.๓ วัตถุประสงค์ 
 ๒.๓.๑ เพ่ือให้ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๓.๒ เพ่ือขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย  

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒.๕ เป้าหมาย 
 ๒.๕.๑ เชิงผลผลิต (Output) 
      - ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   - สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 ๒.๕.๒ เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
      - ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
      - นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง และเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๖.๑ ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๖.๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๒.๗ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 - ร้อยละของครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
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๒.๘ ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

               ระยะเวลา 
 
     กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. การใช้งานระบบสารสนเทศดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
- ก ากับติดตามการใช้ งานระบบของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 
 

            

๒. จัดอบรมเชิ งปฏิบั ติ การส่ ง เสริ ม
ศั กยภาพครู ในการดู แลช่ วย เหลื อ
นักเรียน 
หัวข้อการอบรม 

2.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.2 การรับมือภัยคุกคาม/การปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม ่(COVID - 19) 

** ภัยคุกคาม  
1. ภัยยาเสพติด,  
2. ภัยความรุนแรง 
3. ภัยพิบัติต่างๆ 
4. อุบัติเหตุ 
5. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
6. ฝุุน PM 2.5 
7. การค้ามนุษย์ 
8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. อาชญากรรมไซเบอร์ 
 

            

๓. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเปิดรับการ
ส่งผลงาน 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
- ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ 
- ส่งผลการคัดเลือกไปยังระดับภูมิภาค 
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๒.๙ สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

              ระยะเวลา 
 
    กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ๔. การคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๕ 
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเปิดรับการ
ส่งผลงาน 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
- ลงพ้ืนที่ประเมินเชิงประจักษ์ 
- ส่งผลการคัดเลือกไปยังระดับภูมิภาค 

            

5. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ของส านักงาน 
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร 
     3.1 จัดหาวัสดุในการปูองกัน โควิด- 
19 ให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     3.2 การติดตามการเฝูาระวังและ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของ
โรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ MOECOVID 
     3.3 คัดสรรนวัตกรรมการบริหาร 
จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) 

            

6. การนิ เทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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๒.๑๐ งบประมาณ  
 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม / รายการ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑. การใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- ค่าวัสดุ 

  ๕๒๐ 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครใูนการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
คณะท างาน และวิทยากร (๕๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ 
คณะท างาน และวิทยากร (๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง x ๖๐๐ x ๒ คน = ๓,๖๐๐ บาท) 

- ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

๓,๖๐๐ 

 

 
 
๓,๕๐๐ 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
๓,๐๐๐ 

๓. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ วัน 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
(๗ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
(๗ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ) 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกประเมินเชิงประจักษ์ 
(๖ คน x ๓๐๐ บาท x ๒ วัน) 

- ค่าวัสดุ 
 

 

 

 

 

 
๓,๖๐๐ 

 

 
 
๒๔๕ 
 
๗๐๐ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๔. การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๔ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
(๗ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
(๗ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ) 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (๔ คน x ๓๐๐ บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

 

 

 

 

๑,๒๐๐ 

 
 
๒๔๕ 
 

๗๐๐ 

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรม / รายการ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3.1 จัดหาวัสดุในการปูองกัน โควิด- 19 ให้แก่บุคลากร 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

   

40,000 

6. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการฯ ๒ ครั้ง 

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการฯ 
(๑๗ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒ วัน) 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการฯ 
(๑๗ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ x ๒ วัน) 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 
๓,๔๐๐ 
 
๑,๑๙๐ 

 

 

 

 

 

๑,1๐๐ 

รวม ๘,๔๐๐ ๑4,9๘๐ ๔๖,6๒๐ 

รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ๗๐,๐๐๐ 

 

๒.๑๑ การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- การประเมิน 

 

- แบบประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

-การประเมิน 
-การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผู้ประสานงานโครงการ 1. นางสาวชมกมล หาพันนา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อีเมล marcus_cis@hotmail.com   โทรศัพท์ 095 4241 987 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษจิกายน 2564 - พฤษภาคม 2565 

 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2   การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

     2.2 การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
เปูาหมายที่ 2    บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม ตามระบบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นพลเมืองดีของ
สังคม โดยใช้กระบวนการของลูกเสือ 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 1 ความมั่นคง 
เปูาหมาย 1   1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น   ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)   
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
  กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เป็นกระบวนการเยาวชนที่มุ่งฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็น 
พลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข และสามารถน าทักษะ ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อยข้อที่ 1  แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 
  กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เป็นกระบวนการเยาวชนที่มุ่งฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็น 
พลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข และสามารถน าทักษะ ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมาย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นฐาน
น าไปสู่ความส าเร็จ 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ 
ปัจจัย 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่คุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน 
ระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนยึดถือปฏิบัติตาม  
ค า ปฏิญาณ กฎ และอุดมการณ์ของลูกเสือ จ าเป็นต้องมีบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความรู้ความสามารถในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการ และขบวนการของลูกเสือในแต่ละประเภท ตามหลักสูตรของ 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และส านักงานลูกเสือโลก ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา 
จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และ 
มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย 
คุณธรรม น าความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 
โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นฐานน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้การอบรมหรือการเรียน
การสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในระดับต่าง นอกจากนี้  ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ๒๕๕๓ ยังได้บัญญัติให้ 
รองผู้ก ากับกองลูกเสือทุกประเภทต้อง ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ชั้นความรู้เบื้องต้นไว้ด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความสามารถ และวิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือที่อยู่ในสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงจัดโครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น 

2.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ทางลูกเสือ สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ/ส ารองได้  
2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ได้มีความรู้ และวิธีการปฏิบัติของลูกเสือสามัญ/ส ารองในสถานศึกษาที่ตนสังกัด  
3 ) เ พ่ือให้บุคลากรทางการลูกเสือ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย      
      1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) จ านวน 80 คน 
      2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) จ านวน 80 คน 
      3) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) จ านวน 80 คน 
      4) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) จ านวน 80 คน 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output)  
  ผู้บริหาร ครูผู้ก ากับ และลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 4 หลังสูตร 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ และสามารถ
น าไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ 
2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน  
        ระยะเวลา 
 
        กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
 /ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  

            

3. ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ  

            

4. สรุปและรายงานผล             
 
2.8 สถานที่ด าเนินการ       
            1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)  
ณ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
                 2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  
ณ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
      3) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)  
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ 
      4) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.9 งบประมาณจาก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากรและคณะท างาน 
(2 รุ่น 8 คน x 100 บาท x 10 มื้อ) 

 
16,000 

- - 

2. ค่าอาหารส าหรับวิทยากรและคณะท างาน (2 รุ่น 8 คน x 
100 บาท x 19 มื้อ) 

 
30,400 

 
- 

 
- 

3. ค่าสถานที ่ 10,000 - - 
4. ค่าปูายโครงการ - - 1,000 
5. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม   1,600 
6. ค่าวัสดุ - - 1,000 
รวมทั้งสิ้น  (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

2.10 การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ 
- การทดสอบ 
- การสังเกต 
- การซักถาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- งานปฏิบัติ 

 
2.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้ก ากับลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
       2. ร้อยละ 100 ของผู้ก ากับลูกเสือสามารถน าความรู้ไปใช้ในกิจการลูกเสืองของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2  

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวยัเรยีนทุกคน 
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ชื่อโครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรียนทุกคน 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
ผู้ประสานงานโครงการ 1. นางสาวชมกมล หาพันนา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อีเมล marcus_cis@hotmail.com โทรศัพท์ 095 4241 987 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษจิกายน 2564 - เมษายน 2565 

 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3   การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

     3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมายที่ 1    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น   1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนน
เฉลี่ย) 
           2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
  

mailto:marcus_cis@hotmail.com%20โทรศัพท์
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อยข้อที่ 1   แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเ รียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องด าเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ตัวชี้วัด  1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  

2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ 
ปัจจัย 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้สาธารณะชนทราบต่อไป  
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 80 
 

2.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ า 
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สถานศึกษา 

 3) เพ่ืออ านวยความสะดวกการประสานงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

 4) เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน ป้องกันปราบปราบการทุจริตในการด าเนินงานทุกรูปแบบ 
5) เพ่ือก ากับ ติดตามการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย     ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

2.5 เป้าหมาย 

 เชิงผลผลิต (Output)  
  1) ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าสู่การศึกษาในระบบของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ด าเนินการรับประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักเรียนที่ตั้งไว้ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินการรบันักเรียนได้เรียบร้อย โปรง่ใส ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้  
  2) ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลในระดับมากขึ้นไป 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1) ร้อยละการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นประถมศึกษา 
2) ร้อยละการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4) ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน  

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. 
ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

1. รับนโยบายจาก สพฐ.  
2. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 
3. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนให้สถานศึกษา 
4. จัดตั้งคณะท างานศูนย์ประสาน-
งานการรับนักเรียน 
5. ด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานฯ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนิน-
งานการรับนักเรียน 

     

 

 

 

    

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณจาก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
ค่าใช้จ่าย  

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

1. การประชุมคณะท างานจัดท าร่างนโยบายฯ จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 
27 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท x 27 คน  เป็นเงิน                                       

  
 
 

945 

 945 

2. การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จ านวน 9 คน  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท x 9 คน x 2 ครั้ง 
เป็นเงิน                                                                                     

  
 
 

630 

 630 

3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและ 
การปฏิบัติงานคณะท างาน                           เป็นเงิน 

8,400   8,400 

4. ค่าวัสดุ   1,225 1,228 
5. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  800  800 

รวม 8,400 2,375 1,225 12,000 
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2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - การสังเกต 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินการรบันักเรียนได้เรียบร้อย โปรง่ใส ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้  
       2. ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลในระดับมากขึ้นไป 
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ชื่อโครงการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผู้ประสานงานโครงการ 1. นางสาวชมกมล หาพันนา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อีเมล marcus_cis@hotmail.com โทรศัพท ์095 4241 987 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษจิกายน 2564 - เมษายน 2565 

 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3   การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

     3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายที่ 1    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เปูาหมาย 1   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น   1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
           2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา  
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อยข้อที่ 1   แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องด าเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ตัวชี้วัด  1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  

2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ 
ปัจจัย 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
รับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้สาธารณะชนทราบต่อไป  

2.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ า 
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สถานศึกษา 

 3) เพื่ออ านวยความสะดวกการประสานงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

 4) เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน ปูองกันปราบปราบการทุจริตในการด าเนินงานทุกรูปแบบ 
5) เพ่ือก ากับ ติดตามการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย     ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

2.5 เป้าหมาย 

 เชิงผลผลิต (Output)  
  1) ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าสู่การศึกษาในระบบของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ด าเนินการรับประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักเรียนที่ตั้งไว้ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินการรับนักเรียนได้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้  
  2) ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลในระดับมากข้ึนไป 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1) ร้อยละการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นประถมศึกษา 
2) ร้อยละการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4) ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน  

            ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รับนโยบายจาก สพฐ.  
2. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 
3. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนให้สถานศึกษา 
4. จัดตั้งคณะท างานศูนย์ประสาน-
งานการรับนักเรียน 
5. ด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานฯ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนิน-
งานการรับนักเรียน 
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2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณจาก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
ค่าใช้จ่าย  

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

1. การประชุมคณะท างานจัดท าร่างนโยบายฯ จ านวน 1 ครั้ง 
จ านวน 27 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท x 27 คน  เป็นเงิน                                       

  
 
 
945 

 945 

2. การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จ านวน 9 คน  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท x 9 คน x 2 ครั้ง 
เป็นเงิน                                                                                     

  
 
 
630 

 630 

3. จัดตั้ งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการปฏิบัติงาน
คณะท างาน เป็นเงิน 

8,400   8,400 

4. ค่าวัสดุ   1,225 1,228 
5. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  800  800 
รวม 8,400 2,375 1,225 12,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - การสังเกต 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินการรับนักเรียนได้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้  
       2. ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลในระดับมากข้ึนไป 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและเรียนรวม โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรียนทุกคน 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายชาตรี ลักษณะศิริ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล juvenger2@gmail.com  โทรศัพท์ 0838903730 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพ่ือการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ให้บริการทางการศึกษาใน
ทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพ่ือการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ให้บริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนา
นักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 

 งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่านกระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของ
กระบวนการวิจัย 5 บท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 การจัดการเรียนรู้ 
ปัจจัย 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

แนวทางการพัฒนา 
 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพ่ือการแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) จึงด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based) เพ่ือให้สามารถน าผลการด าเนินโครงการไปเป็นข้อมูล และแนวทางส าหรับการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียน
ต่อไป รวมถึงมีนักวิจัยและ นวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงาน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตที่ยั่งยืน”  โดยก าหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ก าหนดให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐พัฒนาครูให้
เป็น ครูผู้เรียนรู้ (Learner Teacher) และมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  (Innovative Teacher / 
Strategy Thinking Innovation) พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบ ข้อเท็จจริงของ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบโดยใช้หลักของเหตุผล อ้างอิง
หลักการเพ่ือหาข้อสรุปและน าไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งจะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด เป็น
ประโยชน์การศึกษาค้นคว้าของตนเองหรือองค์กร เป็นการตอบปรากฏการณ์ สภาพการการแก้ปัญหา หรือการ
ประเมิน ซึ่งมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ในการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ โดยใช้เครื่องมือในการประเมินอย่างมี
คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้หลักการ ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ผ่านการตีความหมายอย่างถูกต้องและ
เกิดความเข้าใจ ตลอดจนน าเสนอในรูปแบบรายงานที่มีรูปแบบอย่างสมบูรณ์และเป็นสากล เป็นสิ่งที่ส าคัญจะ
ช่วยให้นักวิจัยหรือองค์กรได้ทราบถึงสภาพปัญหาปัจจุบัน ความต้องการ แนวทางการพัฒนาที่จะช่วยให้
การศึกษามีความสมบูรณ์ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานเพ่ือการแก้ไขปัญหา และ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สร้างกลไกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based) เพ่ือให้สามารถน าผลการด าเนินโครงการไปเป็นข้อมูล และ
แนวทางส าหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
2.3 วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
     2. เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ  
 3. โรงเรียนในสังกัดสามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามรูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. จัดท าเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 1-3               

2. ด าเนินการวิจัย             

3. นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาแบบ 
   เรียนร่วมและเรียนรวม 

            

4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย             

5. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่งานวิจัย             

   

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000- บาท 
 

ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 4 1. จัดท าเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 1-3   - - - 
ไตรมาส 4 2. ด าเนินการวิจัย  7,000 - 3,000 
ไตรมาส 4 3. นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

    และเรียนรวม 
- - - 

ไตรมาส 4 4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย - - - 
ไตรมาส 4 5.  จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่งานวิจัย - - - 

 รวม 7,000  3,000 
 รวม 10,000 
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2.11 การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องที่ผ่าน

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

 

สรุปผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษาอย่างมีหลักการ และเป็นไปตาม
รูปแบบของกระบวนการวิจัย 5 บท  

 

- งานวิจัย 
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ชื่อโครงการ สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับห้องเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึก ษา
กรุงเทพมหานคร 
ผู้ประสานงานโครงการ 1. นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   2. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อีเมล marcus_cis@hotmail.com โทรศัพท ์095 4241 987 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 
 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
หัวข้อย่อย : 1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เปูาหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านความปลอดภัย 
นโยบายด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า นโยบายด้านคุณภาพ และนโยบายด้านประสิทธิภาพ ในเรื่องการ
เก็บเด็กตกหล่น และการค้นหาเด็กออกกลางคัน เป็นนโยบายด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่(1) เจ็บปุวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการ
ท างาน (ร้อยละ)   

mailto:marcus_cis@hotmail.com%20โทรศัพท์
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีนโยบายด้านโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ า ในเรื่องหการเก็บเด็กตกหล่น และการค้นหาเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย : มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไก 
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือ  
กับกลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ  และ
บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
 ๒. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก-เยาวชนสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคม
ได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย 
 ๓. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบการ
คุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี  โดย
ภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
คุ้มครองกลุ่มเปูาหมายในสังคม 
 ๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดสวัสดิการและ 
สร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับ
ครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การยกกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีนโยบายด้านโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ า ในเรื่องการเก็บเด็กตกหล่น และการค้นหาเด็กออกกลางคัน และน าเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือส่งต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้วิธีการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนต่อจนจบระบบการศึกษาภาคบังคับ 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่าง
น้อย 9 กรณี ได้แก่(1) เจ็บปุวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 
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1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ    
ปัจจัย   
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายหลักที่จะด าเนินการ ตามนโยบายของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนด 6 โครงการเพ่ือคืนความสุขให้เด็ก นักเรียน ครู และครอบครัว
ไทย อาทิเช่น พาน้องกลับห้องเรียน โดยให้มีการค้นหาและติดตามเด็กกลุ่มด้อยโอกาส หรือพิการที่ตกหล่น
และออกกลางคัน ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด การศึกษาไทยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สพฐ.ห่วงใย ปักหมุด น านักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน โดยค้นหา
และติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือขายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กกลุ่ม
ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 245 เขต ด าเนินการปีงบประมาณ 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ “สพป.กทม. ห่วงใย พาน้องกลับห้องเรียน” ในการค้นหา ติดตาม 
เด็กตกหล่น เด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน เด็กที่ออกกลางคันเป็นรายบุคคล และน าเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้วิธีการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนต่อจนจบระบบการศึกษาภาค
บังคับ 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
เรียนจนจนการศึกษาภาคบังคับ 
 2) เพ่ือปักหมุดติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียน หรือมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้าง หรือติดตาม
ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพระยะสั้น ๆ ให้กลับเข้ามาเรียนในระบบ จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) เพ่ือติดตามเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน หรือออกกลางคันให้กลับมาเรียนใน
ระบบหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4) เพ่ือระดมความร่วมมือจากสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการติดตามให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนตกหล่น หรือขาดโอกาสทางการศึกษา 
 5) เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาส นักเรียนออกกลางคัน เด็กตกหล่นได้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.5 เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output)  
 ร้อยละ 100 ของนัก เรี ยนในสั งกัดส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) ร้อยละของเด็กตกหล่นและเด็กออกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
2) อัตราการน าเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 96 
 

2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน  
             ระยะเวลา 
 
       กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.สพฐ. แจ้งข้อมูลนักเรียนที่ตกหล่น 
ออกกลางคัน เป็นรายบุคคล  
2. สพป.กทม. แจ้งโรงเรียนในสังกัด  
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ตกหล่น และ
ออกกลางคัน เพื่อเตรียมลงพื้นที่ค้นหา
และติดตาม 
3. สพป.กทม. แจ้งแนวทางการติดตาม 
ค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันโดย
ใช้ Application 
4. สพป.กทม. ประชุมคณะท างานระดม
ความคิดเห็นร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 
เพื่อปักหมุดค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน 
5. สพป.กทม. รายงานผลกาด าเนินงาน 
ระยะที่ 1 การติดตาม ค้นหา เด็กตก
ห ล่ น  เ ด็ ก อ อ ก ก ล า ง คั น โ ด ย ใ ช้
Application เพื่อหา Best Practice 
ของ โรง เรียนที่ ด า เนินการประสบ
ผลส าเร็จ  
6. สพป.กทม. ลงพื้นที่ร่วมกับ โรงเรียน
ในสังกัด เพื่อติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
7. โรงเรียนน าเสนอ Best Practice การ
ดูแลช่วยเหลือเด็กตกหล่น/เด็กออกกลางคัน 
8. สรุปรายงานผลการด า เนินการ
ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน น าเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือ
ส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9. สรุปรายงานผล เสนอต่อ สพฐ. 
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2.8 สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.9 งบประมาณจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
ค่าใช้จ่าย  

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การประชุมคณะกรรมการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน   
    จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 40 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท x 40 คน   
เป็นเงิน      

- ค่ า อาหารกลา งวั น  1  มื้ อ  100  บาท  X 40  คน            
เป็นเงิน                   

  
 
1,400 
4,000 

  
 
1 , 4 0 0 
4,000 

2. การประชุมสรุปผลการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกลางคัน  
    จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 40 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 35 บาท x 40 คน   
เป็นเงิน      

- ค่ า อาหารกลา งวั น  1  มื้ อ  100  บาท  X 40  คน            
เป็นเงิน                         

  
 
1,400 
4,000 

  
 
1,400 
4,000 

3. จัดท าโล่รางวัลในการประกวด Best Practice  
    จ านวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน                                             

   
3,000 

 
3,000 

รวม    13,800 
2.10  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1 ร้อยละร้อยของเด็กตกหล่นและเด็กออกลางคันได้รับการติดตาม 

ดูแลช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบการศึกษา  
- การสัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบข้อมูล 
  นักเรียนทุกโรงเรียน 
 

- แบบติดตาม 

 
2.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในเขตพ้ืนที่บริการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
2) เด็กในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 3) มีข้อมูลในการปัญหาและสาเหตุแนวโน้มการออกกลางคัน หรือการออกกลางคันของนักเรียนเพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ท าให้อัตราการออกกลางคันลดน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด 
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กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
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ชื่อโครงการ    การพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ต าแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา และคณะ  อีเมล tjitabha@bkkp.go.th โทรศัพท์  065-439-5351 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์     

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต หวัข้อย่อย 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

เปูาหมายที ่1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

 เป็นโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนกรสอนเพ่ือให้เด็กได้มีทักษะที่ส าคัญในศตรรษที่ 21        
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง หรือกิจกรรม Hands - on รวมถึงการท าโครงงานโดยใช้วัฎจักรสืบเสาะ ตามแนวทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะให้พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

เปูาหมาย 

 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) อันดับขีดความสามารถ                
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

 เป็นโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนกรสอนเพ่ือให้เด็กได้มีทักษะที่ส าคัญในศตรรษที่ 21      
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง หรือกิจกรรม Hands - on รวมถึงการท าโครงงานโดยใช้วัฎจักรสืบเสาะตามแนวทาง
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะให้พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 

  วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ       
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ     
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน 
เปูาหมาย 
  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  การนิเทศการศึกษาจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้ เปลี่ยน
โฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้สนับสนุน อ านวยการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเปูาหมายคือ
คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด 
  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติอัตรา        
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 

องค์ประกอบ 

  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03) 
ปัจจัย 
  ระบบการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสมกั บคนทุ กช่ ว ง วั ย เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต 
(120101F0305) 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่  4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 

แผน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เปูาหมายรวม 3 มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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2.2 หลักการและเหตุผล 
   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย  
ทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ คุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็น "การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้น ความปลอดภัย ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส            
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. ด้านความ
ปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ า ๒. ด้านโอกาส สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน            
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย ๓. ด้านคุณภาพส่งเสริม   
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู   
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ๔. ด้านประสิทธิภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่       
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จุดเน้นโอกาสนักเรียนได้รับ
โอกาสในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
คุณภาพ คุณภาพครูและบุคลากร สร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยมีเครือข่ายดูแลความปลอดภัยนักเรียนปลอดภัยครู บุคลากรปลอดภัย และในปัจจุบัน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้พัฒนารูปแบบการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน และรูปแบบ
การสอนที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้คือ การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการของ Phonics ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของเสียงกับพยัญชนะ ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ได้รับการวิจัยแล้วว่าช่วยวาง
พ้ืนฐานและสร้างความเข้าใจในตัวภาษา เพ่ือต่อยอดทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ได้ดียิ่งขึ้น 
การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics เริ่มเป็นที่แพร่หลายในโรงเรียน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สมควร
วางรากฐานที่ถูกต้องให้ การอบรม “Phonics ขั้นพ้ืนฐาน” จึงเหมาะกับคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองที่
สอนภาษาอังกฤษเสริมให้ลูก ๆ เองที่บ้าน และผู้ที่สนใจ Phonics เพ่ือต่อยอดทักษะทางภาษาและวิชาชีพ 
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมความรู้ทางการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Phonics เกีย่วกับเสียงของตัวอักษร และเรียนรู้การผสมเสียงผ่านกิจกรรมแบบ active learning ขึ้น ดังนั้นจึง
คิดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ขั้นพ้ืนฐาน 
และสามารถน าไปจัดประสบการณ์ได้ 
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  2. เพื่อสร้างเครื่องมือการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ให้แก่ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และ
บุคคลทั่วไป 
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้สอนในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics 
  4. เพื่อพัฒนารูปแบบนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
  5. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
  6. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ ร้อยละ 80 
  2. ผู้เข้าอบรมสร้างเครื่องมือการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics และน าไปปรับประยุกต์ใช้
ได้ ร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics          
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2. ผู้เข้าอบรมสร้างเครื่องมือการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics และน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้แนวทางในการพัฒนาชุดฝึกทักษะโฟนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ          
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็ก  
  2. เด็กปฐมวัยมีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
  3. เด็กปฐมวัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
  4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการแบบองค์รวมที่สูงขึ้น 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics และน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้  
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
เครือข่ายครูผู้สอนปฐมวัย 

            

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสอน

ภาษาอังกฤษแบบ Phonics 

            

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยน             
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ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง 

(PLC) 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยใช้รูปแบบการ

นิเทศแบบผสมผสาน 

            

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผล
การด าเนินงาน 

            

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล             
 
2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 20,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ

เครือข่ายครูผู้สอนปฐมวัย คณะท างาน 10 คน ค่าอาหาร
กลางวัน 1 มื้อ 100 บาท/คน/วัน อาหารว่าง 2 มื้อ 70 

บาท/คน/วัน จ านวน 1 วัน 

1,700 - - 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Phonics แบบออนไลน์ 

- - 16,600 

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง (PLC) 
แบบออนไลน์ และแบบ Face to face 

- - - 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน 

- - - 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน คณะท างาน 10 
คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 100 บาท/คน/วัน อาหารว่าง 

2 มื้อ 70 บาท/คน/วัน จ านวน 1 วัน 
1,700 - - 

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล - - - 
รวม 3,400 - 16,600 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ขั้นพ้ืนฐาน 
และสามารถน าไปจัดประสบการณ์ได้ 

- การบันทึกข้อมูล 
- ทดสอบ 
- นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบก่อน
อบรมและหลังอบรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

2. ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครื่องมือการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Phonics และน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ได้ 

- การบันทึกข้อมูล 
- ทดสอบก่อนอบรม
และหลังอบรม 
- นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบก่อน
อบรมและหลังอบรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้แนวทางในการพัฒนาชุดฝึกทักษะโฟนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ          
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็ก 
  2. เด็กปฐมวัยมีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
  3. เด็กปฐมวัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
  4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการแบบองค์รวมที่สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
                และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ต าแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                          การจัดการศึกษา และคณะ  อีเมล tjitabha@bkkp.go.th โทรศัพท์  092-636-5514   

                           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์     

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม หัวข้อย่อย 3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

เปูาหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ สร้างคุณภาพ          
ทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง  ๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาต่าง ๆ  ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้าน
วิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งาน ในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

เปูาหมาย 

 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) อันดับขีดความสามารถ                
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

 การนิเทศการศึกษาจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้ เปลี่ยน
โฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้สนับสนุน อ านวยการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเปูาหมายคือ
คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 

  วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ       
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ     
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน 
เปูาหมาย 
  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  การนิเทศการศึกษาจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้ เปลี่ยน
โฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้สนับสนุน อ านวยการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเปูาหมายคือ
คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด 
  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติอัตรา        
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 

  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย  
  การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา  
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็กระบวนการส าคัญยิ่งที่ทาให้การบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนขับเคลื่อนไปในทิศทางตามที่นโยบาย เปูา หมาย และจุดเน้นที่ก าหนด บนพ้ืนฐานของความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิ เทศ
การศึกษา   (ก.ต.ป.น.) ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะท าให้การจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น และการนิเทศติดตามจะประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ 
ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่นิเทศ เทคนิคกระบวนการและเครื่องมือนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งความสม่ าเสมอและความต่อเนื่องของการนิเทศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยก าหนดให้การนิเทศเป็นนโยบาย
หลักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประชุมเพ่ือ
ก าหนดแนวด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการนิเทศ 
  3. เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่นิเทศ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศ 
  4. เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่นิเทศ จัดท าแผน เครื่องมือนิเทศและด าเนินการนิเทศอย่างมีคุณภาพ       
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  5. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ร่วมมือในการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ที่มีคุณภาพโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 37 โรงเรียน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
     1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
     2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และนิเทศโรงเรียนอย่างน้อย         
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
     3. บุคลากรด้านการนิเทศการศึกษา จ านวน 18 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ                         
สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คน นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     4. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 กลุ่ม นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการนิเทศการศึกษา เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ที่มีคุณภาพ    
     2. บุคลากรด้านการนิเทศการศึกษาทุกคน มีความรู้ เข้าใจเรื่องที่นิเทศ มีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการนิเทศสามารถนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
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สังกัดตามแผนนิเทศการศึกษา โดยใช้รูปแบบ เทคนิคการนิเทศ เครื่องมือนิเทศที่มีคุณภาพ จ านวน 37 
โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
     3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     4. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
     5. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 รวมทั้ง
นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 รวมทั้ง
นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน
ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
ในการการท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขต 

            

กิ จ ก ร ร ม ที่  2  ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

            

กิจกรรมที่  3 จัดท าแผน , 
ปฏิทินการนิเทศและประชุม
เตรียมการนิเทศ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

            

กิ จกร รมที่  4  จั ดท า สื่ อ /
เครื่องมือนิเทศ 

            

กิจกรรมที่ 5 คณะ ก.ต.ป.น. 
และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง/โรงเรียน 

            

กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปผล
การนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

            

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผล             
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2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 15,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด้วยระบบ
ออนไลน์ คณะท างาน 15 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
100 บาท/คน/วัน อาหารว่าง 2 มื้อ 70 บาท/คน/วัน  
จ านวน 1 วัน และค่าเข้าเล่มเอกสาร จ านวน 11 เล่ม 

3,650 - 6,250 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผน, ปฏิทินการนิเทศและประชุม
เตรียมการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- - - 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าสื่อ/เครื่องมือนิเทศ - - - 
กิจกรรมที่ 4 คณะ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน ใช้การนิเทศ
ออนไลน์ คณะท างาน 15 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
100 บาท/คน/วัน อาหารว่าง 2 มื้อ 70 บาท/คน/วัน  

จ านวน 1 วัน 

2,550 - - 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
คณะท างาน 15 คน ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  

100 บาท/คน/วัน อาหารว่าง 2 มื้อ 70 บาท/คน/วัน  
จ านวน 1 วัน 

2,550 - - 

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน - - - 
รวม 8,750 - 6,250 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 มีแผนนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ แบบนิเทศ 

ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
และงานตามนโยบาย 

1. ตรวจสอบเอกสารจาก
แผน/ปฏิทินและสรุปผลการ

นิเทศแต่ละครั้ง 
2. ตรวจสอบการพัฒนา

ตนเอง 
3. สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
การบริหารจัดการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
การจัดการเรียนรู้และ 

การด าเนินงานตามนโยบาย 
 

แบบนิเทศ 
ติดตาม 

การบริหาร 
จัดการศึกษา 

การจัด 
การเรียนรู้และ 
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย 

2 ผู้มีหน้าที่นิเทศมีความรู้เรื่องที่นิเทศ และ 
มีความตระหนักให้ความส าคัญในการ 

นิเทศติดตาม 
3 ผู้มีหน้าที่นิเทศ มีแผนปฏิทินการนิเทศ 

และใช้รูปแบบ เครื่องมือนิเทศ ที่มีคุณภาพ 
4 ผู้มีหน้าที่นิเทศ ด าเนินการนิเทศโรงเรียน 

ที่รับผิดชอบอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง 
ต่อเดือน และสรุปผลการนิเทศ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 
และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 
รวมทั้งนักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่องที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 
สนองแผนปฏิบั ติราชการ สพป. กทม. เรื่องที่  3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sk2361038286@gmail.com   โทรศัพท์ 0858288717 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม หัวข้อย่อยที่ 3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้ง
ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งานใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนผู้เรียน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้       
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21               

มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน             
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)             
2) อันดับขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา  
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิต วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  
 3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน ยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพราใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่
มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  
 4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการ
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวน
พนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็น
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและ
การด าเนินการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปูาหมายคือ
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวช้ีวัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย  หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่อง และอาชีพ- 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน  ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 6 ให้มีการจัด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 3 ส่วน ดังนี้ 1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 2) ระเบียบบริหารราชการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็น
นิติบุคคล มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายหรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติรวมทั้งประสานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 
แห่ง ให้เป็นไปตามบทบาทและอ านาจหน้าที่แห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ที่ใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและ
เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
study) ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดท าสรุปรายงานผลเพ่ือ
เผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ ให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตลอดจนผลการสอบ O-Net และ NT เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
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 ในปีงบประมาณ 2565 ศึกษานิ เทศก์ สังกัดส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนเพียง 6 คน (ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง) จึงอาจไม่สามารถด าเนินการการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดได้ครอบคลุมทั่วถึง อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด จึงจ าเป็นต้องหารูปแบบวิธีการในการนิเทศติดตามให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราชการ  
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  

2. เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  
 1. การนิเทศการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง ๓๗ โรงเรียน  
 2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทาง               
การเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึน 
2.5 เป้าหมาย 

1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๓๗ แห่ง มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ             
ได้มาตรฐานสามารถยก ระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

3. นักเรียน ร้อยละ 100 มีพัฒนาการครบทุกด้าน คือ  ด้าน ร่างกาย   อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนารูปแบบการ
นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
 2. โรงเรียนในสังกัด 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ภาคเรียน  
 3. โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการตามนโยบายและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ผลการสอบ ONET 
เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ ๓ 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ งานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเปูาหมายและพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน มี
ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 4. โรงเรียนในสังกัดมีกระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศท่ีเน้น
ผลงานจากการปฏิบัติจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบการนิเทศการศึกษาได้รับการพัฒนาส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถยก ระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  

2. ครู และบุคลากรทาง การศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 

4 ครั้ง/ภาคเรียน  
2. นักเรียนในสังกัดทุกคน มีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรมที่ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ศึกษาดูงาน              
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือและแผนการนิเทศ 

            

3. จัดหาคอมพิวเตอร์ ปริ้น
เตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

            

4. สร้างเวปไซต์/เพจ 
Facebook ของกลุ่มนิเทศฯ ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือประโยชน์ในการนิเทศ
การศึกษาทุกด้าน 
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ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรมที่ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
5. ด าเนินการนิเทศตามแผน 
ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐาน 

            

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 2/2564 

            

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่  1/2565 

            

8. ศึกษาดูงาน สรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 2565 
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2.10 งบประมาณ จาก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 60,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

1 - 4 ค่าเดินทางไปนิเทศนิเทศฯ ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครจ านวน 37 แห่งๆ ละ 4 ครั้งๆ ละ 
400 บาท 

59.200 - - 

3 - 4 ค่าวัสดุจัดท ารูปเล่มรายงาน - - 800 
 รวม 59.200 - 800 
 รวม (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง/
ภาคเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สนทนา ซักถาม 

- สังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ประเด็นสนทนา 

- แบบสังเกต 
2 นักเรียนในสังกัดทุกคน มีพัฒนาการครบทุกด้าน            

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

- ทดสอบ 
- สนทนา ซักถาม 

- สังเกต 

- แบบทดสอบ 
- ประเด็นสนทนา 

- แบบสังเกต 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการสร้างอาชีพ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่องที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 
สนองแผนปฏิบั ติราชการ สพป. กทม. เรื่องที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล 1. นางนภัทร ธัญญวณิชกุล ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ สพป.กทม. 
     อีเมล  -  โทรศัพท์ 0958905928 
 2. นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     อีเมล sk2361038286@gmail.com   โทรศัพท์ 0858288717 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2565 – กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 2 - 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม หัวข้อย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบการรู้ตลอดชีวติ  
เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นโครงการเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์                 
ข้อที่ 3 หัวข้อย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  เปูาหมายที่ 4  การ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้       
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21               

มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน             
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง และยืดหยุ่น  
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

  

mailto:sk2361038286@gmail.com
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
ตัวช้ีวัด   - 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย  หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่อง และอาชีพ- 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน  ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ภายใต้นโยบายการพัฒนา
ประเทศ “Thailand ๔.๐”ที่ต้องการก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพชั้นสูงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึง
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงด าเนินงานโครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ 
และทันสมัยให้กับครู และครูถ่ายทอดใหผู้้เรียนมีทักษะอาชีพน าไปใช้ท างานหรือประกอบอาชีพได้จริง มีรายได้
เสริม น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
นอกจากนี้ โครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศ “Thailand ๔.๐”  

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
อาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. สร้างและพัฒนาศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.5 เป้าหมาย 
ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ตามศักยภาพ มีความสามารถพิเศษในด้านอาชีพ สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้  สร้างความสามารถ                      
ในการแข่งขัน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
อาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. นักเรียนร้อย-ละ 80 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. โรงเรียนร้อยละ 80 มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ มีความสามารถพิเศษในด้านอาชีพ สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้  สร้างความสามารถ                      
ในการแข่งขัน 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ
และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
อาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ร้อยละโรงเรียนที่มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

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

1. ประชุมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ทาง การศึกษา เพื่อรับทราบนโยบาย 
และแนวทาง 

            

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชพี และ
การน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพ
ตลอดจนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 

            

3. สร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ทางทักษะอาชีพ และการน า
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
อาชีพตลอดจนมีทักษะทีจ่ าเปน็ใน 
ตวรรษ ที่ 21  

            

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ พัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ และ การ
น านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการสร้าง
อาชีพตลอดจนมีทักษะทีจ่ าเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 

            

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ขับเคลื่อนศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้าของโรงเรียน ทัง้ในรูปแบบ On 
Site และ On Line 

            

6. สร้างและพัฒนาศูนย์สนับสนนุการ
แสดงและจ าหน่ายสินค้าของโรงเรียน
ในบริเวณพื้นที่ของ สพป.กทม. ทั้งใน
รูปแบบ On Site และ On Line 

            

 

2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร         
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2.10 งบประมาณ จาก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 35,000 บาท 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ 1 วัน 
ได้แก่ อาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท รวม 8,000 
บาท อาหารว่าง 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 5,600 บาท 

13,600 - - 

2. ค่าอาหารประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฯ 1 วัน 
ได้แก่ อาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท รวม 9,000 
บาท อาหารว่าง 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 6,300 บาท 

13,600 - - 

3. ค่าเดินทางไปนิเทศ ก ากับ ตดิตาม และขบัเคลื่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โรงเรียน 37 แห่งๆ ละ 200 บาท 

7,400 - - 

4. ค่าวัสดุในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - - 400 
รวม 34,600 - 400 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และ

ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

- ทดสอบ 
- สังเกต 

- สนทนา ซักถาม 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

- ประเด็นสนทนา 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางทักษะ
อาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

- สังเกต 
- สนทนา ซักถาม 

 

- แบบสังเกต 
- ประเด็นสนทนา 

3 ร้อยละโรงเรียนที่มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้ง
รูปแบบ On Site และ On Line 

- สังเกต 
- สนทนา ซักถาม 

- แบบสังเกต 
- ประเด็นสนทนา 
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ชื่อโครงการ  วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์  ค าภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sk2361038286@gmail.com  โทรศัพท์ 0858288717 
กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2565 – กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 2 - 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นต่อมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคัญกับการเติบโต            
อย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ 
การอนุรักษ์ รักษาฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความ พอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิต และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น  เป็นรากฐานส าคัญ                      
ในการพัฒนาประ เทศไปสู้ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร ์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ซ ึ่งเป ็น           
การปลูกฝัง    และพัฒนาใน ระยะยาว มุ่งเน้นความเข้มแข็งตามบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งมีกลไกท่ี
ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพ ประชาชนโดยสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ถูกต้องตาม หลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และ ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการเขา
มามีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ที่ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา  
 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิด และวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้างการมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่าง
พอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต 
การสร้างระบบ และกลไกการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้
มาตรการการตรวจสอบ ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการ
ขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน   
เป้าหมาย  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์
ของ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมี
วิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่ดีที่สุดในอาเซียนภายใน
ปี พ.ศ.๒๕๘๐  

การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกด าเนินการบน
พ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป  อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของแผน คือ เติบโต สมดุล  ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้  

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง 
ปัจจัย  การพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง 
แนวทางการพัฒนา 
 ด าเนินการวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครการด าเนินการวิจัยด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
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นโยบายรัฐบาลหลัก 
 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัดและฟื้นฟู 
            มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่
เกิดข้ึนในทุกขั้นตอน สนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสีย
ที่เกิดขึ้น รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซาก
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้งการปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอด
สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 ส่งเสริมงานวิจัยด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ภายใต้แผนงาน ................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ............................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
รหัส GFMIS ของโครงการ ……………………………………………………. 

2.1 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโนบายในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที ่
๕ “การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีเปูาหมายให้โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีเจคติ มีความรู้ มี
ทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองทีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุตาม
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อ 

 การพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา และมีความร่วมมือในการใช้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีเหลือไว้ใช้
ส าหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย “การขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
โรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2.2 ร่างแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2.3 ขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.2.4 ประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.4 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด มีงานวิจัยเรื่องการขับเคลื่อน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างน้อย 1 เรื่อง   
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด น าผลการ
ศึกษาวิจัยไปพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
1.๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
1.๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
1.4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 

 2) ร้อยละ 50  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้รับการพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาไปสู่

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
1.๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
1.๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
1.4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2) นักเรียนมีความรู้ เกิดความตระหนัก มีเจคติ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองทีใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด สามารถน าผล
วิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับ                   
การพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงร่างงานวิจยั             

2. สร้างและทดลองใช้เครื่องมือ             

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.2 ร่างแผนการขับเคลื่อน

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.3 นิเทศขับเคลื่อนโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
3.4 ประเมินผลการขับเคลื่อน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

            

4. วิเคราะห์ข้อมูล             

5. สรุปและอภิปรายผล             

6. จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่             

2.8 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.9 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 9,990 บาท 
 

ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 3 ค่าเดินทางไปนิเทศนิเทศขับเคลื่อนโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครจ านวน 37 แห่งๆ ละ 270 บาท 

9,990 - - 

 รวม 9,990 - - 
 รวม (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 9,990 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

2.10 การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 รายงานการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ       

การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน              
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- ประเมิน     
ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน           

ความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อม           
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์  ค าภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sk2361038286@gmail.com  โทรศัพท์ 0858288717 
กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมาย 
การเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่ อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก  ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องมี การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาและ ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรนักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่              
อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ และความเป็นธรรมทางสังคม 
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม

ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ 
ยกระดับการพัฒนา ที่ ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและ 
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย   

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่า
อยู่ และมี การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ
พัฒนาระบบ การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยน บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึง ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทาง
สุขภาพ เพ่ือให้คนไทย มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็น
การวางรากฐาน การส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มี
คุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน  

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมอืงที่ด ี
แนวทางการพัฒนา  
 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน
ในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาจัดให้มีเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

รัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทาง ศาสตร์
พระราชา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในภารกิจการขับเคลื่อนหลักปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้ก าหนดให้โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เป็นพันธกิจส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (พันธกิจ การส่งเสริมการจัด การศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง) และมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นหน่วยงานด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ  
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ด้วยตระหนักถึงความเร่งด่วนในการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและพันธกิจ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร             
จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ)  เพ่ือให้สถานศึกษาที่ก าลังเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา รอบที่ ๒๕๖๓/ ๒  สามารถด าเนิน
กระบวนการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพคุณภาพ มีศักยภาพพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่แนวทางการ
ด าเนินงานและแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนให้แก่สถานศึกษาทั่วไปและชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบท  
ต่อไป  

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ   การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้

พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา)   

ปัจจัย  การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒ ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตร/ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๒) การผลิต/ จัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้                
ที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษา เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๓) การรวบรวมแนวทางการด าเนินงานและแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่แสดง              
ถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๔) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหาร แนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการปฏิบัติ ที่เป็น
เลิศของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าเว็บไซต์ การเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ  

๕) การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ เชิงกายภาพ เช่น การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่               
ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๖.) การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ชุมชนและ 
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนารักษาระดับคุณภาพ และเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
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นโยบายรัฐบาลหลัก 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

2. ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ภายใต้แผนงาน ................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ............................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
รหัส GFMIS ของโครงการ ……………………………………………………. 

2.1 หลักการและเหตุผล 
การจัดศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดมีความประพฤติ

ที่ดีและมีคุณธรรมของบุคคลและสังคม บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะ
กันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด จากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทาน เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 (คุรุสภา, 
2543) การศึกษาจึงนับว่าเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือให้เกิด           
ขีดความสามารถที่พร้อมรองรับต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยนั้นเป็น
การพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่าสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทรเคารพซึ่งกันและกัน 
เพ่ือความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถด ารงได้อยู่อย่างมั่นคง 
และน าไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน   

2.2 วัตถุประสงค์ 
 ๑) การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  

๒) การส่งเสริมสถานศึกษาตามข้อ ๑ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เปูาหมายที่ ๑๒ : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.4 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบที่ ๒๕๖๓/ ๒ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  (SDGs) โดยเฉพาะ 
เปูาหมายที ่๑๒ : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีสถานศึกษาที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพ่ิมขึ้นอีก 2 แห่ง 
สามารถเป็นสถานศึกษาต้นแบบเผยแพร่ แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้แก่ สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ในทุกรูปแบบ 

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  

2) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สั งกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เปูาหมายที่ ๑๒ : การผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน 

3) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เป็นต้นแบบใน
การเผยแพร่ แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้
สถานศึกษา ชุมชน  และสังคม  
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด สามารถน าผล          
การด าเนินงานไปเป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับการพัฒนา

สถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
รอบท่ี ๒๕๖๓/๒  

2) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับการส่งเสริม
ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ 
เปูาหมายที ่๑๒ : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
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2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาหลักสูตร/          
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

            

๒. การผลิต/ จัดหาและจัดท า
สื่อการเรียนรู้ วัสด ุอุปกรณ์  

            

๓. การรวบรวมแนวทาง           
การด าเนินงานและแนวการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

            

๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในเว็บไซต์ การเผยแพร่ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ  

            

๕. การปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ ฐานการเรียนรู้             

แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์  

            

๖. การประสานหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในท้องถิ่น ชุมชน

และผู้เกี่ยวข้อง 

            

2.8 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.9 งบประมาณ จ านวนเงิน  - บาท 

2.10 การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. การพัฒนาหลักสูตร/ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  - สังเกต 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมิน     

ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน           

ความพึงพอใจ 

2. การผลิต/ จัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์  
3. การรวบรวมแนวทางการด าเนินงานและแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ การเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ฯลฯ  
5. การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ ฐานการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อและ

อุปกรณ์ 
6. การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน

ท้องถิ่น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
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ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sonthisuwon@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0955645196  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ
ให้นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
 1. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้คะแนน PISA มีคะแนนสูงขึ้น 
 2. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา อันดับที่ 45 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมขึ้น มีอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา สมรรถนะการอ่านขั้นสูง การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ า เป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

 2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
หมายเหตุ  (ตัวชี้วัดล้อตามร้อยละของ สพฐ ที่ตั้งไว้) 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ให้
เกิดทักษะการอ่านและน าไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล  เมื่อมีการพัฒนาครู จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดี ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ การอ่านขั้นสูง 
ปัจจัย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรแกนน า  
ด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงาน
ภาษาไทยและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเสมอมาและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท า 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” เพ่ือ
ขยายผลให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสังกัดได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อไป 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ภายใต้แผนงาน ................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ............................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
รหัส GFMIS ของโครงการ ……………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน  
ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือ  
ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ซึ่ งควรค่าแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  
และสืบสานให้คงอยู่ ส าหรับในปีการศึกษา 2564 - 2565 นี้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการ“โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยและครูผู้สอน
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตที่จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเสมอมาและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือขยายผลให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
สังกัดได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อไป 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในการสอนทักษะการอ่านเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 คน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียน มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง และสามารถน าไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาได้ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้สมรรถนะการอ่านขั้นสูงให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
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2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
(ตัวชี้วัดล้อตามร้อยละของ สพฐ ที่ตั้งไว้) 
  
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

            

2. พัฒนาการสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
ในระดับโรงเรียน 

            

3. ผู้เข้ารับการอบรมจัดส่งผลงาน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

การอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

            

4. สรุปผล และรายงานผลการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
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2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 20,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ไตรมาส 3 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง ผู้เข้ารับการอบรม 
และคณะท างาน จ านวน 33 คน คนละ 170 บาท จ านวน 1 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน บรรยาย 6 ชัว่โมง  ๆละ 600 บาท 

- คู่มือส าหรับครู 25 ชุด ชุดละ 240 บาท 
- วัสดุประกอบการอบรม 

 
 

5,610 
 
 

6,000 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

4,790 
ไตรมาส 4 2. พัฒนาการสมรรถนะการอ่านขั้นสูงในระดับโรงเรียน - - - 
ไตรมาส 4 3. ผู้เข้ารับการอบรมจัดส่งผลงานการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- - - 

ไตรมาส 4 4. สรุปผล และรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน 
ขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- - - 

 รวม 11,610 3,600 4,790 
 รวม (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทย
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่าน

ขั้นสูง 

ส ารวจ - แบบบันทึกรายงานการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2 ร้อยละ 60 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมรรถนะ 

การอ่านขั้นสูง 

นิเทศติดตาม - แบบนิเทศติดตาม 
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายชาตรี ลักษณะศิริ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล juvenger2@gmail.com  โทรศัพท์ 0838903730 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4) 
 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)     
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                          
หมวด 6 มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น  องค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ จัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่า การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจา
นุเบกษาเรียบร้อยแล้วในเล่ม 135 ตอนที่ 11 ก  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท าให้มีผลบังคับใช้แล้ว 
 กฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ 3 ก าหนดให้ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และ ข้อ 4 วรรคสอง ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการในการประเมินคุณภาพภายนอกที่
เชื่อมโยงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ส าคัญ

ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
อย่างมีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในสถานศึกษาให้มีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 การจัดการเรียนรู้ 
ปัจจัย 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
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แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในสถานศึกษาให้มีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลทั่วไป 
 2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงาน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545                          

หมวด 6 มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น  องค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ จัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่า การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจา
นุเบกษาเรียบร้อยแล้วในเล่ม 135 ตอนที่ 11 ก  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท าให้มีผลบังคับใช้แล้ว 
 กฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ 3 ก าหนดให้ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และ ข้อ 4 วรรคสอง ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
2.5 เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้วยความมั่นใจ 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2565 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

            

2. สรุป และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

            

2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 20,000- บาท 
 

ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 3 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนระบบการ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

11,900 4800 3,300 

ไตรมาส 3 2. สรุป และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

- - - 

 รวม 11,900 4,800 3,300 
 รวม 20,000 
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2.11 การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
 

ทดสอบความรู้แบบประเมิน 
ผลการอบรม 

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 144 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทร ใจกล้า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562 
กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 (ไตรมาส 1 – 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
หัวข้อย่อย 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 
เป้าหมายที่  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลก
ได้เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จ าเป็นในสังคมความรู้คือ ทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจ า  
อีกต่อไป แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐาน  
การเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้น พ้ืนฐานที่สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเปู าหมายในการด าเนิน
ชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ( 21st 
Century Skills )  
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผล 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป้าหมาย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็วโลกได้เคลื่อนสู่ 
“สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จ าเป็นในสังคมความรู้คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะ 
ในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจ าอีกต่อไป แต่ในสภาพปัจจุบัน  
ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การ
สอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเมื่อเทียบกับนานาประเทศ 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จัก
โลก และมีเปูาหมายในการด าเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
(21st Century Skills)  
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
 2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21  
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 146 
 

 3. เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษา 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุเปูาหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) อันน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/สื่อ /เทคนิค/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างตามบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 3. เขตพ้ืนที่การศึกษามี Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งแตกต่างตามบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพ
การจัดการเรียนรู้และการ
บริหารที่พัฒนาศักยภาพให้
มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนว

ทางการจัดการเรียนรู้และ
การบริหาร 

ที่พัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะ ทักษะส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

            

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารที่

พัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะ ทักษะส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

            

กิจกรรมที่ 4 จัดการ
ประกวดนวัตกรรมทางการ

จัดการเรียนรู้และการ
บริหารที่พัฒนาศักยภาพให้
มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

            

กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชู
เกียรติ Best Practice 

ต้นแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ คุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีสมรรถนะ 

ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 20,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ไตรมาส 1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารที่
พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

- - - 

ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะ

ส าหรับศตวรรษที่ 21 

- - - 

ไตรมาส 3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 

- - - 

ไตรมาส 4 กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวดนวตักรรมทางการจัดการเรียนรู้
และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 
- อาหารกลางวันและอาหารว่าง กรรมการ 60 คน 1 วัน 

คนละ 170 = 10,200 

10,200 - - 

ไตรมาส 4 กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ Best Practice ต้นแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 66 อัน  
- รูปเล่มรายงาน Best Practice 

6,600 - 3,200 

รวม 16,800 - 3,200 
รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และการ

บริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

ศึกษาสภาพโดยการสอบถาม แบบสอบถาม 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว
ทางการจัดการเรียนรู้และการบริหารที่พัฒนา

ศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ แบบประเมิน 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มี

สมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ 
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2.11 การประเมินผล (ต่อ) 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวดนวัตกรรมทางการจัดการ

เรียนรู้และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ 
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

5 กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ Best Practice ต้นแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ คุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปโครงการ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- รูปเล่มรายงาน
ผลการ

ด าเนินการ
โครงการ 

2.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) อันน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม/สื่อ /เทคนิค/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
และคุณลักษณะทีส่ าคัญจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างตามบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 3. เขตพ้ืนที่การศึกษามี Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งแตกต่างตามบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  (Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทร ใจกล้า ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562 
กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน 2565 (ไตรมาส 2 – 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
หัวข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายที ่ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning)  
โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning)  
โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 151 
 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนา  
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning)  
โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

 3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ - 
ปัจจัย - 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนปฎิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ 
ฉะนั้นรูปแบบการจัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้น “การท่องจ า
มากกว่าการคิดวิเคราะห์ การเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเมื่อออกไปท างาน ไม่ได้มีการฝึก
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่สามารถท างานเป็นทีมได้” มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อัน
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง องค์ความรู้ และจัดระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยในการท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Skills ส าหรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (Small Group 
Teaching/Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) การใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ (Group Analysis/Learning) ร่วมกันแก้ไขปัญหา (Group Problem-Solving) การเรียนเป็นทีม 
(Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing/Activities) ฯลฯ โดยการ
จัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบความส าเร็จได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญนอกจากผู้เรียนแล้ว คือ 
ครูผู้สอน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ Active Learning ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารและครูให้สามารถพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา (PLC)  
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีเวทีน าเสนอวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับเครือข่ายสถานศึกษา  
 4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในสถานศึกษา (PLC) ของศึกษานิเทศก ์
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารโรงเรียน 75 คน ครูผู้สอน (8 กลุ่มสาระ ๆ ละ 2 คน) 74 คน และศึกษานิเทศก์ 6 คน  
รวมทั้งสิ้น 155 คน 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุเปูาหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ร้อยละ 80 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้  
 2. ครูผู้สอน ที่ผ่านการพัฒนา สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในชั้นเรียน  
 3. ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ น าเสนอวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 4. ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ในสถานศึกษา  
 2. ครูผู้สอนได้รับการเสริมแรงและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดการเรียนรู้
รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตและบริบทโรงเรียน 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ไปพัฒนาระบบการนิเทศภายใน  
 2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 3. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ มีความพึงพอใจด าเนินการนิเทศด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร โดยใช้
กระบวนการ PLC ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ 
เดือนละ 2 ครั้ง  

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผล
การด าเนินการโครงการ 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 

2 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ 
- อาหารว่าง 1 มื้อ ผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์  

จ านวน 155 คน คนละ 35 บาท  

5,425 - - 

ไตรมาส  
3 - 4 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร โดยใช้กระบวนการ PLC ระหว่าง

ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เดือนละ 2 ครั้ง  

- - - 

ไตรมาส 
4 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ 
- อาหารว่าง 1 มื้อ ผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์ 

จ านวน 130 คน คนละ 35 บาท  

4,550 - 25 

รวม 9,975 - 25 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว

ทางการด าเนินการโครงการ 
ประเมินความรู้ ความ

เข้าใจ 
แบบประเมิน 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้และการบริหาร โดยใช้กระบวนการ 

PLC ระหว่างผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เดือนละ 2 
ครั้ง  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ - ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปโครงการ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- รูปเล่มรายงานผล
การด าเนินการ

โครงการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ในสถานศึกษา  
 2. ครูผู้สอนได้รับการเสริมแรงและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดการเรียนรู้
รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตและบริบทโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ โครงการการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทร ใจกล้า ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562 
กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน 2565 (ไตรมาส 2 – 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
หัวข้อย่อย 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 
เป้าหมายที่  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การน า
โมเดล Thailand 4.0 โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ได้
ปรากฏ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อน
ประเทศให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้การขับเคลื่อน 
บรรลุเปูาหมาย ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุก
มิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงได้ก าหนดในมาตรา 54 รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ และเปูาหมาย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency- based Curriculum) ซึ่งจะน าไปสู่ การปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ มี อ ยู่ ใ น ตั ว ต น ข อ ง แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล  แ ล ะ รู้ ทั น ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น  
มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ
และปกติสุขในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การน า
โมเดล Thailand 4.0 โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ได้
ปรากฏ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อน
ประเทศให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้ การขับเคลื่อนบรรลุเปูาหมาย 
ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศได้อย่าง เต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงได้ก าหนดในมาตรา 54 รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับ แผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ และเปูาหมาย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency- based Curriculum) ซึ่งจะน าไปสู่ การปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและขีด
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
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ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติและปกติสุขในโลกปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด  
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และ
การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งใน
ด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึง
มีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การน า
โมเดล Thailand 4.0 โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ได้
ปรากฏ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560-2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อน
ประเทศให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้ การขับเคลื่อนบรรลุเปูาหมาย 
ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงได้ก าหนดในมาตรา 54 รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่ างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับ แผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ และเปูาหมาย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency- based Curriculum) ซึ่งจะน าไปสู่ การปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียน
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การสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและขีด
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติและปกติสุขในโลกปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 100 
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
 องค์ประกอบ หลักสูตรการจัดการศึกษา (v2_120101V01) 

ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เปูาหมายรวม 
 ประเด็นการปฏิรูป 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
 เปูาหมาย 1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active 
Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการ
เรียนรู้ระดับห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 ที่เน้นย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพ่ือปรับแนวคิดการจัดการเรียน
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การสอนใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป  

การจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา ครูผู้สอนต้องมีการออกแบบระบบ 
การเรียนรู้ใหม่ ต้องเปลี่ยนบทบาท ผู้บริหารต้องเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องสร้างความตื่นตัว ความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้ ใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์มและการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 : หน้า 4 ) 
 การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ เกิดจากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้ ส่งผลให้การศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจุดเน้นจาก ฐานเนื้อหา (content - based) ไปเป็นฐาน
สมรรถนะ (competency-based) ศาสตราจารย์ David McClelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า 
สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จในการท างานได้ดีกว่าเชาวน์ปัญญา ( Intelligence) 
สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พ่ึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็นความสามารถในระดับใช้การได้ในชีวิต 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในเมื่อ "สมรรถนะ" มีความส าคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท า
หน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อ
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1 - ม6) ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก (ที่มา 
http://krukob.com/web/1-159/ : สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ) 
 การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดสภาพ
ภูมิอากาศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกรูปแบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
อัตราการเกิดลดลงและเกิดสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภูมิศาสตร์ปัญญาและวัฒนธรรม ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยมวิถีชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 : หน้า 108 ) 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย เป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้และการวัดประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย
และทุกช่วงวัยเพ่ือสร้างและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถความถนัดและความ
สนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและการปรับปรุงระบบการ
ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาเพ่ือให้ได้ครูดีมีความรู้
ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเข้าสู่ระบบการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป (แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579 : หน้า 108 ) 
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การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้นั้นจะต้องด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
(Competency-Based Instruction: CBI) ที่มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เชิงสมรรถนะ (Learning competencies) ที่สามารถสังเกตเห็นและวัดได้ ซึ่งการวัดและประเมินฐาน
สมรรถนะ นั้น จะเน้นการวัดผลการเรียนรู้จากการพฤติกรรมและการปฏิบัติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึง
สมรรถนะนั้น ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

คณิตศาสตร์เป็นรากฐานส าคัญของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นได้
อย่างเด่นชัดในปัจจุบัน มีการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและโลก 
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความหมายเพียง
แค่ตัวเลขและสัญลักษณ์เท่านั้นหากแต่ยังมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุมีผล รู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวางแผนการท างานมี
ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
พัฒนามนุษย์ให้มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม (ยุพิน พิพิธกุล , 2545; สิริพร ทิพย์คง, 
2545: 1; กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข: 1)  
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนัก 
เห็นความส าคัญและพร้อมด าเนินการตามนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้าน ตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และมีความสุขในการ
เรียนรู้ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัด
เรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพื่อพัฒนาคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิด สมรรถนะความฉลาดรู้ พ้ืนฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 5. เพื่อสรุปรายงานผลการใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20 คน โดยคัดเลือกจากครูที่มีความสนใจจาก 37 
โรงเรียน  
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบวิธีการหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ร้อยละ 80 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนมีความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2. มีคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 3. ครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของครูในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาด
รู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2. คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ปฏิบัติการการเชื่อมโยง

หลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตร
สถานศึกษาและ สาระการ

เรียนรู้บูรณาการฐาน
สมรรถนะ และนิเทศติดตาม 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน (ต่อ) 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ปฏิบัติการการเชื่อมโยง

หลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตร
สถานศึกษาและ สาระการ

เรียนรู้บูรณาการฐาน
สมรรถนะ และนิเทศติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ปฏิบัติการการสร้างสื่อและ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา

ทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้
พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน และนิเทศ

ติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชุม
ปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม
และการวิจัยทางการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา

ทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้
พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน และนิเทศ

ติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผล
การด าเนินการโครงการ 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ 
- - - 

ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการการเชื่อมโยงหลักสูตร
แกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษาและ สาระการเรียนรู ้

บูรณาการฐานสมรรถนะ 

2,700 - - 

ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการการสร้างสื่อและเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาทักษะ
สมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2,700 - - 

ไตรมาส  
3 – 4 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม 
และการวิจัยทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ

สมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน และนิเทศติดตาม 

2,700 - - 

ไตรมาส 4 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ - - 1,900 
รวม 8,100 - 1,900 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ  
ประเมินความรู้  

ความเข้าใจ 
แบบประเมิน 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการการเชื่อมโยงหลักสูตร
แกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษาและ สาระการเรียนรู้

บูรณาการฐานสมรรถนะ 

- ประเมินความรู้  
ความเข้าใจ 

- นิเทศ ติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการการสร้างสื่อและเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาทักษะ
สมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินการปฏิบัต ิ
- นิเทศ ติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมและ
การวิจัยทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ

สมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน และนิเทศติดตาม 

- ประเมินการปฏิบัต ิ
- นิเทศ ติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 
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2.11 การประเมินผล (ต่อ) 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ - ประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 

2.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบวิธีการหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลได้ระดับดีมาก  
 2. ผู้เรียนมีความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 9 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทร ใจกล้า ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562 
กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน 2565 (ไตรมาส 2 – 4) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
หัวข้อย่อย 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายที่  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) ได้
จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้างเยาวชนไทย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 2 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้เรียนใน
ปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 4C นอกจากนี้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นอีกทักษะ
หนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
องค์ความรู้และกรอบแนวคิดบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING จึงนับเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) มี
เปูาหมายเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สะเต็ม (STEM) สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพ 
ของผู้เรียนในปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 4C (Critical Thinking - การคิด
วิเคราะห์, Communication - การสื่อสาร, Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity – ความคิด
สร้างสรรค์) 
ตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 100 
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
 องค์ประกอบ รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03) 
 ปัจจัย การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (120101F0301) 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 เปูาหมายรวม 
 เปูาหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
แผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
2.2 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้ที่มุ่ งบูรณาการศาสตร์ทั้ งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี  (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้าง
เยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สะ
เต็ม (STEM) สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบัน
และอนาคต เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้เรียนในปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการใน
โลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 4C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication - การสื่อสาร, 
Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity – ความคิดสร้างสรรค์) (ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : 
Partnership for 21st Century Learning) นอกจากนี้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง องค์
ความรู้และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงนับเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัย พบว่า ประเทศที่ประชากร มีระดับพ้ืนฐานความรู้ 
STEM อยู่ในระดับสูงจะส่งผลให้ประเทศนั้นมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นประเทศต่าง ๆ 
ได้ริเริ่มส่งเสริมให้มีการพัฒนา STEM Education ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ
SMT/PISA/STEM/CODING) 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ในสถานศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 74 คน    
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ได้ร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING  
 2. คุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ของนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย 37 โรง มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
 3. ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM 
/CODING สูงขึ้น 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ของนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย 37 โรง 
มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
 2.  ครูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ 
SMT/PISA/STEM/CODING สูงขึ้น 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ได้ร้อยละ 80 
 2. คุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 

 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตาม

แนวทางบูรณาการ 
SMT/PISA/STEM/CODING 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทาง
บูรณาการ SMT/PISA/STEM/ 
CODING และนิเทศติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการ 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 20,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว
ทางการด าเนินการโครงการ 

- - - 

ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING 

9,990 - - 

ไตรมาส 2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทางบูรณาการ 

SMT/PISA/STEM/CODING และนิเทศติดตาม 

9,990 - - 

ไตรมาส 4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ - - 20 
รวม 19,980 - 20 

รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว

ทางการด าเนินการโครงการ 
ประเมินความรู้  

ความเข้าใจ 
แบบประเมิน 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้ตามแนวทางบูรณาการ 
SMT/PISA/STEM/CODING 

- ประเมินความรู้  
ความเข้าใจ 

- นิเทศ ติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING 

และนิเทศติดตาม 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินการ
โครงการ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รูปเล่มรายงานผลการ

ด าเนินการโครงการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ของนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย 37 โรง 
มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
 2. ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 37 โรง มีศักยภาพ  
ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุธาทิพย์   เลิศล้ า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
อีเมล suthatip@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0812472505 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 – มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 3) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจาก
ครูในยุคปัจจุบันควรที่จะสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้บนช่องทางออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การ
สร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สามารถสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
ระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ระหว่างครูผู้ร่วม
วิชาชีพ สามารถสร้างคุณค่าและต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 โครงการ BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. มีการพัฒนา
สนับสนุนส่งเสริมครูในเรื่องการพัฒนาสื่อและวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยี จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมขึ้น มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาสูงขึ้น และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการ BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.
กทม.ด้วยการพัฒนาครู การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 

50  
2. ครูมีผลงานด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้และทักษะต่างๆ
ที่จ าเป็น เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูได้เกิดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาประเมินผล เมื่อครูได้รับการพัฒนา จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ปัจจัย 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และ
การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพ่ือ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งใน
ด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึง
มีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 173 
 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ภายใต้แผนงาน ................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ............................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน   ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
รหัส GFMIS ของโครงการ ……………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีนโยบายและจุดเน้นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)       ที่ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องประกาศปิดเรียน และปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ทางไกล ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีและการเรียน
ทางไกลผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จึงมีความจ าเป็นที่จะเข้ามาช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ครูจึง
ควรมีความรู้ในการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสามารถผลิตสื่ อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
  จากผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)         
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอทั้งระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ โดยมีศึกษานิเทศก์สนับสนุนและให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท า BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.
กทม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน
ที่ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน การพัผมนานวัต
กรรมการจัดการศึกษา และเพ่ือรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่
ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน รวมถึงครูสามารถน าสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพไปใช้
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ประกอบการจัดการเรียนการสอนหลังจากนี้ได้ ส่วนผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูด้านการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. เพื่อรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูล
ที่ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ จ านวน 1,228 คน 
 

2.5 เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาเรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100 
 2. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการผลิตสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
 3. คลิปสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มีการเพิ่มข้อมูลเข้ามามากว่า 100 ผลงาน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางใน
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระมีการผลิตสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
 2. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 
 3. คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ชิ้นงานสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
 2. งานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนที่ผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
 3. คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.การอบรมให้ความรู้และการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล  และการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาผู้เรียน 

            

2. การประชุมตัดสินการประกวดรางวัล BKKP  
Innovative Teacher Awards และพัฒนา
คลั งสื่ อการ เรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทั ลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

            

3. การรับรางวัลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
2.10 งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 30,000 บาท 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ไตรมาส 2 กิจกรรมการอบรมออนไลน์ให้ความรู้และการผลิตสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนางานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวิทยากร 2 คนละ 3600 บาท 

- 7,200 - 

ไตรมาส 3 กิ จกร รมการตั ดสิ นการประกวด ร า ง วั ล  BKKP  
Innovative Teacher Awards และเผยแพร่คลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง กรรมการ 80 คน 

1 วัน คนละ 170 บาท = 13,600 บาท 

13,600 - - 

ไตรมาส 3 กิจกรรมการรับรางวัลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิต
และใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าประชุม 30 
คน 1 วัน คนละ 170 บาท = 13,600 บาท 
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 20 อัน 

5,100 - 4,100 

 รวม 18,700 7,200 4,100 
 รวม(สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 30,000 
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2.11 การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ชิ้นงานสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียน 
 

ตรวจสอบการส่งชิ้นงานสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียน ของทั้ง 37 โรงเรียน 

 

ตาราง Check List 

2 รางวัล BKKP  Innovative Teacher 
Awards ของครูผู้สอนที่มีงานวิจัยใน
ชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี

ดิจิทัลระดับดีเยี่ยม 

การประเมินเพ่ือตัดสินรางวัลงานวิจัย
ในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี 

เกณฑ์การประเมิน 

3 คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบจากแบบรายงานผลการ
พัฒนาคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  สพป.
กทม. 

แบบรายงานผล
รายงานผลการพัฒนา

คลังสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล  สพป.กทม. 
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ชื่อโครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุธาทิพย์   เลิศล้ า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
อีเมล suthatip.bkkp@gmail.com  โทรศัพท์ 0812472505 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 3) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
สูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมข้ึน มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาสูงขึ้น และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ด้วยการพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
3. ครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 

50  
4. นักเรียนในสังกัด สพป.กทม. ที่ผ่านการพัฒนาตามการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีอัตรา

ความแตกต่างของคะแนน PISA ลดลงร้อยละ 20 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูได้เกิดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาประเมินผล 
เมื่อครูได้รับการพัฒนา จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ปัจจัย 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และ
การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการ เรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพ่ือ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งใน
ด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึง
มีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะ   โครงการ   การด าเนินงาน 
ภายใต้แผนงาน ................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ............................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ/การด าเนินงาน  ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง  จัดจ้าง 
รหัส GFMIS ของโครงการ ……………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 – 2580 ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ก าหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นกรอบความคิดหลักใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในเรื่องการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเ รียนการ
สอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ ดังนั้นความรู้ที่หลากหลายจากการร่วมท า PLC  
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้  
  จากผลการรายงานผลโครงการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาในด้าน เทคนิควิธีสอน และ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาผู้ เรียนไปสู่
มาตรฐานสากล 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการ PLC 
 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 37 โรงเรียนในสังกัด 
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2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 74 คน 
ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 37 คน 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 37 คน 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 70 เกิด
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะทางภาษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา  

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางภาษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา  
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกิดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
 2. รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ด้วย
กระบวนการ PLC รูปแบบออนไลน์ 

            

2. การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ไตรมาส รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ไตรมาส 3 กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
อย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการ PLC รูปแบบ
ออนไลน์ 
- ค่าวิทยากร  1 คน 3600 บาท 
- ค่าอาหารและอาหารว่างคณะท างาน 10 คน 1 วัน 
คนละ 170 บาท = 1,700 บาท 
- ค่าวัสดุ 4,700 บาท  

1,700 3,600 4,700 

ไตรมาส 3 - การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง ค รู ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- - - 

 รวม 1,700 3,600 4,700 
 รวม(สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 10,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
2.11 การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

รายงานผลการการนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

แบบนิเทศ 
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ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
อีเมล  nspui111@gmail.com  โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายที่ 3.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครู
ผู้ช่วยให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะขั้นสูงในการท างาน มีสมรรถนะขั้นสูงน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ที่เป็น
วิชาชีพชั้นสูง 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครูให้มี
ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยกระดับทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
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แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือนสายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาที่ตนเองสอน มีความรู้  ทักษะ ที่
ส าคัญ 
เปูาหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้
เรื่องการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยกระดับทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด สัดสว่นครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างจิตส านึก
ของความเป็นครู เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ การครองตน การครอง
คนและการครองงาน การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ของผู้เข้ารับการพัฒนา เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม บูรณาการความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์  

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้น า
นโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐ าน ตาม
หลักการการครองตน การครองคนและการครองงาน และส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย 
ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที ่10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
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2.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตาม
หลักการการครองตน การครองคนและการครองงาน  

๒. ส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและ 
น้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู 
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย    
ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จ านวน 200 คน 
 

2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 

ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา จ านวน 200 คน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    ๑. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  
มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 

    ๒. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีคุณธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน  และสังคมได้ 
 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

๒. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  มีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระบรมรา
โชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

๓. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู 

 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑) ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 256๕ 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมคระกรรมการฯ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและ 
สรุปงาน  จ านวน 4 ครั้ง 

    
 

       

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่

การเป็นครูมืออาชีพ แบบ
ออนไลน์ จ านวน 2 วัน 

    
 

       

 
 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
         จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยฯ แบบออนไลน์ จ านวน ๒๐๐ คน  

๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม  
และสรุปงาน 4 ครั้ง 

    ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 3๐ คน  
8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

     2) ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการ 3๐ คน  
4 มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท  เป็นเงิน 

 
 

8,400 
 

12,000 

  

2. จัดอบรมพัฒนาฯ รูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 วัน    
1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการจัดอบรม จ านวน 30 คน  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 3๐ คน  
4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท     เป็นเงิน 

   -  ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการ 3๐ คน  
2 มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท    เป็นเงิน 

    2) ค่าตอบแทนวิทยากร  
       - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท 3 ชั่วโมง  เป็นเงิน 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท 9 ชั่วโมง     เป็นเงิน 

    3) ค่าวัสดุอื่น ๆ  

 
 

4,200 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
5,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,400 
รวม 30,600 9,000 10,400 
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2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

๒ ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการเข้า
รับการอบรมพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ 

ขึ้นไป 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
ประจ าปี 2565 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
อีเมล  nspui111@gmail.com  โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายที่ 3.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
และอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
แนวทางการพัฒนา มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ยกระดับทักษะวิชาชีพ 
เปูาหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย  

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม 
ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน 
เปูาหมายรวม 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ สิ่งส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและศักยภาพตรงตามสายงานและพร้อม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย
เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด ให้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
ประจ าปี 2565 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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2.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเทิดเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลต่อไปนี้ รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ, 
รางวัลบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละตน ในวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๔. เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี สานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย    
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565 จ านวน 
300 คน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน  45 คน 
 

2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565 จ านวน 
300 คน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน จ านวน ๔๕ 
คน  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก  

 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ได้รับการ
ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ 
เกิดความพึงพอใจต่อการจัดงานในครั้งนี้ 

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ความรักความสามัคคีต่อกัน  

 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565   
เข้าร่วมงานร้อยละ 80 

๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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

กิจกรรมที่ ๑ จัดงานวันครูและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี

พุทธศักราช 2565 

 
 

          

กิจกรรมที่ ๒ จัดงานมุทิตาจิต 
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

         
 

  

 
 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
         จ านวน  ๘9,2๐๐  บาท  (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี2565 (งบประมาณ 37,100 บาท) 

๑. ประชุมกรรมการจัดงานวันครูฯ  ๒ ครั้ง 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ ๓๐ คน  

๒ มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 

 
 

2,100 

  

2. ค่าวัสด ุ
    2.1 ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร จ านวน 300 อัน ๆ ละ  

100 บาท  เป็นเงิน 
          2.2 ค่ากระดาษเกียรติบัตร จ านวน ๓๐๐ แผ่น ๆ ละ  

๑๐ บาท  เป็นเงิน 
    2.3 ค่าวัสดุอื่น ๆ  เป็นเงิน 

   
๓0,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๒,000 

กิจกรรมที่ ๒ จัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบประมาณ 52,100 บาท) 

๑. ประชุมกรรมการจัดงานจัดงานมุทิตาจิตฯ ๒ ครั้ง 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ ๓๐ คน  

๒ มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

 
 

2,100 

  

๓. ค่าวัสด ุ
   3.1 ค่าโล่และเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  

จ านวน ๔๕ อัน ๆ ละ 1,0๐0 บาท เป็นเงิน 
    3.2 ค่าวัสดุอื่น ๆ เป็นเงิน 

   
 

45,000 
  ๕,000 

รวม 4,200  ๘๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565   
เข้าร่วมงานร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน  

เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
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ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                  
   เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย  ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธวชัชัย  มิตรโกสุม  นติิกรช านาญการ  

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
2. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
        กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. นางสาวบุษบา  คุณพาที  นักทรัพยากรบุคคล 
4. นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

อีเมล  nspui111@gmail.com  โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565   
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายที่ 3.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพครู มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
และอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 

mailto:nspui111@gmail.com
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  สอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการพัฒนา  
เปูาหมาย ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพครู มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่ จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 อัตราความแตกต่างของคะแนนของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และ อัตราการเข้าเรียน
สุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ปัจจัย นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน 
เปูาหมายรวม 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2.2 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และการขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากร
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ในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
หน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะท าให้ข้าราชการ 
ในสังกัดมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพ่ือปูองปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมีมาตรการ  
ที่เข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาท หรือใช้อ านาจหน้าที่ ในเรื่อง 
อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัด อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระท าโดยการปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอัน
ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนาคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ปูองกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้ 

3. ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ 
    3.1 หากกรณีมีมูลกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และปรากฏพยานหลักฐาน  

ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
    3.2 หากมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยหรือไม่ แต่ยังไม่มี

พยานหลักฐาน ต้องท าการสืบสวนข้อเท็จจริง 
    (ก)  หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง   
    (ข)  หากมีมูลก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที โดยอาศัยหลัก 
 (1)  หลักนิติธรรม 
 (2)  หลักมโนธรรม 
 (3)  หลักความเป็นธรรม 
 (4)  นโยบายของรัฐบาล 
 หากมีการสั่งลงโทษโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักคุณธรรม

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย เช่น ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสภาพจิตใจขวัญและก าลังใจของข้าราชการผู้
นั้นส่งผลกระทบต่องาน ภารกิจขององค์กรเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงควรต้องให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษในเรื่องการด าเนินการทางวินัย ซึ่งกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้ว ไม่
ว่าจะตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ได้ระบุไว้สอดคล้องกัน 
 ดังนั้นการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับควรเอาใจใส่และให้ความส าคัญ เพราะ
หากข้าราชการมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสูงแล้ว โอกาสที่จะกระท าผิดวินัยก็มีน้อยมาก การด าเนินการทาง
วินัยจึงควรเป็นมาตรการขั้นตอนสุดท้ายที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาควรน ามาปฏิบัติ หลังจากที่ไม่อาจเลือก
ปฏิบัติในทางอ่ืนใดได้แล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักกฎหมาย
ปกครองและการด าเนินการทางวินัย การสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเสริมสร้าง
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
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2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม

จริยธรรมมากขึ้น 
2. เพื่อก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ

ครู เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครู ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ ครูประจ าการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 

4. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตร วิธีการ เกณฑ์กา ร
ตัดสิน ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครู ให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพครู 

5. เพื่อข้าราชการครูมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน จ านวนโรงเรียนละ 2 คน 
และบุคลากรในส านักงาน รวม 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 2 วัน 
2.5 เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน จ านวนโรงเรียนละ 2 คน 

และบุคลากรในส านักงาน รวม 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 2 วัน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน ที่เข้ารับการอบรม มี

วินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และโรงเรียนสามารถด าเนินการทางวินัยได้เองอย่าง
ถูกต้องปูองปรามไม่ให้มีการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ 
2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น ไม่มีการกระท าที่ส่อไป
ในทางทุจริต 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน มีความรับผิดชอบ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยน้อยลง 

 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงานที่เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและในทางปฏิบัติ ร้อยละ 70 
 2. ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 70 
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2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและสรุปงาน 

   
 

        

2. จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับ

กฎหมายและวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

    
 

       

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

2.10. งบประมาณ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 55,000 บาท   
         (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้เข้าอบรม 77 คน คณะกรรมการ 25 คน 
  ๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมและ 

สรุปงาน ๒ ครั้ง 
   

    ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 25 คน  
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 

 
1,750 

  

  ๒. จัดอบรมพัฒนา จ านวน 2 วัน    
1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 

จ านวน 102 คน เป็นเงิน 
 

20,400 
  

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
จ านวน 102 คน  เป็นเงิน 

 
14,280 

  

3) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท  เป็นเงิน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 9 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 

 
 

 
3,600 
5,400 

 

4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
    ๕.๑) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 77 เล่ม ๆ 

ละ 100 บาท เป็นเงิน 
     ๕.๒) ค่าวัสดุอ่ืน ๆ เป็นเงิน 

   
 

7,700 
1,870 

รวม 36,430 9,000 9,570 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 198 
 

2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

และบุคลากรในส านักงาน เข้ารับการอบรมพัฒนา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

- ประเมินจากรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 

- สังเกต 

- แบบลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

2 ร้อยละของความพึงพอใจจากพฤติกรรมระหว่าง
อบรม มีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา             
ในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการ 
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
อีเมล  nspui111@gmail.com  โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายที่ 3.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพ่ือให้มีสมรรถนะสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพ่ือให้มีสมรรถนะสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือนสายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ  
ที่ส าคัญ 
เปูาหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย  
 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพ่ือให้มีสมรรถนะสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด สัดสว่นครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาตนอันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะตามที่ก าหนด ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็ได้
ก าหนดนโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพบุคคลด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดเปูาหมายระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทางภาษาเทียบเท่าตามกรอบมาตรฐานทาง
ภาษาความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป 

เพ่ือให้บรรลุการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้าง
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  
2.3 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส ารวจระดับคะแนน CEFR ของครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  

3. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการทดสอบเพ่ือ
วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  

 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.5 เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา จ านวน ๑00 คน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะในการสื่อสารและการสอนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้คะแนนผลสอบ CEFR 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สูงขึ้น เกินร้อยละ 90 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ค่าเปูาหมายเกินร้อยละ 90 
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2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 256๕ 

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

เพ่ือเตรียมความพร้อม และ 
สรุปงาน จ านวน ๒ ครั้ง 

     
 

      

๒. การอบรมพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑ 

     
 

      

๓. การอบรมพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ 

     
 

      

 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปร ะถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
         จ านวน  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ฯ จ านวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น 

๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและ 
สรุปงาน จ านวน ๒ ครั้ง 

    ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 20 คน  
๒ มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

 
 
 

๑,400 

  

๒. การอบรมรุ่นที่ ๑  จ านวน ๑ วัน  
ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน คณะกรรมการ และวิทยากร 20 คน 

   

๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
จ านวน 70 คน  เป็นเงิน 

 
7,000 

  

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑ วัน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท  
จ านวน 70 คน  เป็นเงิน 

 
4,900 

  

4) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓,600  
5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

    ๕.๑) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม ๕๐ เล่ม ๆ 
ละ ๕๐ บาท  เป็นเงิน 

    ๕.๒) ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  เป็นเงนิ 

   
 

๒,๕๐๐ 
1,300 

๒. การอบรมรุ่นที่ ๒  จ านวน ๑ วัน  
ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน คณะกรรมการ และวิทยากร 20 คน 

   

๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
จ านวน 70 คน  เป็นเงิน 

 
7,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑ วัน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท  

จ านวน 70 คน เป็นเงิน 
 

4,900 
  

4) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓,600  
5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

    ๕.๑) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม ๕๐ เล่ม ๆ 
ละ ๕๐ บาท  เป็นเงิน 

    ๕.๒) ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  เป็นเงนิ 

   
 

๒,๕๐๐ 
1,300 

รวม 25,200 7,200 7,600 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1     ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและ
มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ร้อยละ ๑๐๐ 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

๒     ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและ
มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้นตามเกณฑ์

ที่ก าหนด ค่าเปูาหมายเกินร้อยละ 90 

- การทดสอบ Pre-Test , 
Post-Test 

- แบบทดสอบ Pre-
Test , Post-Test 
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ชื่อโครงการ  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
ประจ าปี 2565 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
อีเมล  nspui111@gmail.com  โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายที่ 3.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
และอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
แนวทางการพัฒนา มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ยกระดับทักษะวิชาชีพ 
เปูาหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย  

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม 
ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ สิ่งส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและศักยภาพตรงตามสายงานและพร้ อม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย
เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
ประจ าปี 2565 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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2.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเทิดเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลต่อไปนี้ รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ, 
รางวัลบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละตน ในวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๔. เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี สานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย    
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565 จ านวน 
300 คน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน  45 คน 
 

2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565 จ านวน 
300 คน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน จ านวน ๔๕ 
คน  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก  

 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ได้รับการ
ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ 
เกิดความพึงพอใจต่อการจัดงานในครั้งนี้ 

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ความรักความสามัคคีต่อกัน  

 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565   
เข้าร่วมงานร้อยละ 80 

๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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

กิจกรรมที่ ๑ จัดงานวันครูและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี

พุทธศักราช 2565 

 
 

          

กิจกรรมที่ ๒ จัดงานมุทิตาจิต 
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

         
 

  

 
 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
         จ านวน  ๘9,2๐๐  บาท  (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี2565 (งบประมาณ 37,100 บาท) 

๑. ประชุมกรรมการจัดงานวันครูฯ  ๒ ครั้ง 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ ๓๐ คน  

๒ มื้อ ๆ ละ 35 บาท    เป็นเงิน 

 
 

2,100 

  

2. ค่าวัสด ุ
    2.1 ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร จ านวน 300 อัน ๆ ละ  

100 บาท เป็นเงิน 
          2.2 ค่ากระดาษเกียรติบัตร จ านวน ๓๐๐ แผ่น ๆ ละ  

๑๐ บาท เป็นเงิน 
    2.3 ค่าวัสดุอื่น ๆ  เป็นเงิน 

   
๓0,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๒,000 

กิจกรรมที่ ๒ จัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบประมาณ 52,100 บาท) 

๑. ประชุมกรรมการจัดงานจัดงานมุทิตาจิตฯ ๒ ครั้ง 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ ๓๐ คน  

๒ มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 

 
 

2,100 

  

๓. ค่าวัสด ุ
   3.1 ค่าโล่และเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  

จ านวน ๔๕ อัน ๆ ละ 1,0๐0 บาท เป็นเงิน 
    3.2 ค่าวัสดุอื่น ๆ   เป็นเงิน 

   
 

45,000 
  ๕,000 

รวม 4,200  ๘๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2565   
เข้าร่วมงานร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน  

เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
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ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
อีเมล  nspui111@gmail.com โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน  2564 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที่ 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะขั้นสูงใน
การท างาน บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อย :  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา     
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะขั้นสูงใน
การท างาน มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2.2 หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้การบริหารราชการ ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความคุ้มค่า ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบกับ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 - 2565 ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ให้มีสมรรถนะ มีบรรยากาศในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญก าลังใจ ความร่วมมือ ร่วม
ใจภายในองค์กรส่งผลต่อการบริการที่ดี เกิดความพึงพอใจต่อผู้ให้และผู้รับบริการ สู่คุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และรับบริการ 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญก าลังใจและความร่วมมือ ร่วมใจ ภายในองค์กร 
 

2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome)     

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 อยู่ในล าดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ 

2) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3) ร้อยละ 90 ของผู้ให้และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้และรับบริการ 
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2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส่งผลต่อคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 สู่ผู้เรียน 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีบรรยากาศในองค์กรเอ้ือต่อ
การให้และรับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจทั้งผู้ให้และรับบริการ 

3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี และร่วมมือ ร่วมใจ 
ภายในองค์กร ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
 2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                        ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

๒.  ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 

            

3. ประเมินผล สรุป และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน 

            

 
 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี  
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2.10. งบประมาณ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 5๔,440 บาท   
         (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
ค่าใช้จ่าย  

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

1. ค่าที่พัก เหมาจ่าย จ านวน 3 คืน 12 คน ๆ ละ 
    500 บาท                                        เป็นเงิน 

 18,000  18,000 

2. ค่าอาหาร 4 วัน (วันที่ 10 – 13 พ.ย. 64)   
      2.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๔ มื้อ ๆ ละ 200 
บาท จ านวน 12 คน                                 เป็นเงิน 
      2.๒ ค่าอาหารเย็น จ านวน ๓ มื้อ ๆ ละ 200 บาท  
จ านวน 12 คน                                      เป็นเงิน 

  
 

9,600 
 

๗,200 
 

 1๖,800 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓ วัน (วันที่ 1๑ – 13  
พ.ย. 64)   
     ๓.๑ วันที่ ๑๑, ๑๒ จ านวน ๓ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท  
จ านวน 12 คน                                      เป็นเงิน 
     ๓.๒ วันที่ ๑๑, ๑๓ (เช้า) จ านวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท  
จ านวน 12 คน                                      เป็นเงิน 
 

  
 
 

1,800 
 

840 

 2,640 

4. ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท  2,000  2,000 

5. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
    (รถส านักงาน) ไป – กลับ จ านวน ๒ คัน 
    กรุงเทพฯ – บึงกาฬ – อุดรธานี 

  15,000 15,000 

รวม  3๙,440 15,000 5๔,440 

2.11 การประเมินผล  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ระดับความส าเร็จตามมาตรฐาน

ส านักงาน 
- ประเมินมาตรฐานของ 

ส านักงานเขต 
- แบบประเมิน 
มาตรฐานเขต  

2  ระดับความส าเร็จของค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

- ประเมินค ารับรองปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขต 

- แบบประเมินค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

3 ระดับความส าเร็จของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

- ประเมินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
4 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้และ 

รับบริการ 
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่            
                     วิถีคุณภาพ สพป.กทม. 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง     

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา      
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม.  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา             
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ    
     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) (แผนระดับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เปูาหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.
กทม. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนทุกระดับ โดยจะผลการศึกษาวิจัยสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และต่อยอดสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล   มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการเรียนรู้วิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยเพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด โดยใช้การวิจัยเป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา เน้นการใช้กระบวนการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้เป็นไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการ   ของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 11 

 เปูาหมาย  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 11 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

  ผลการศึกษาวิจัยสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
และเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และต่อยอดสู่
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด โดยใช้การวิจัยเป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นการใช้
กระบวนการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้
ให้ตรงตามความต้องการ   ของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ตามบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร1.3 ความ
สอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 

องค์ประกอบ กลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ 

ปัจจัย ความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความมั่นคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่วด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เก่ียวข้อง/มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

เป้าหมายรวม  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

   เปูาหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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2.ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อม และก้าวทันความรู้ทางเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการส่งเสริมการท าวิจัย
เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยต้องสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผลการศึกษาวิจัยสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และต่อยอดสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล   มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการเรียนรู้วิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด โดยใช้การวิจัยเป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา เน้นการใช้กระบวนการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการ   ของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.3 วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. เพ่ือแก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ ประกอบการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพของโรงเรียน
ในสังกัด  
3. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ  
4. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
นักวิจัยในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 19 คน                
(รอง ผอ.สพป.กทม./ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร) 
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2.5 เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output)    

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 19 คน (รอง ผอ.สพป.กทม./
ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) ได้
ร่วมพัฒนางานด้วยการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ จ านวน 19 ผลงาน 

เชิงผลลัพธ์ (outcome)   

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลผลการวิจัย ไปใช้ในการบริหารและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ   
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลสารสนเทศนักวิจัย 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 19 คน  
2. มีงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ จ านวน 19 ผลงาน             
เพ่ือเผยแพร่ 
3. มีกระบวนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครแนวใหม่ ยุค 
4.0 ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นดิจิตอล 

 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการจัดท าวิจัย จ านวน 

1 ครั้ง (20คน) 1 วัน 

            

2.จัดท าวิจัย/น าเสนอผลการวิจัย             
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2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ   จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 35,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1.ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ

จัดท าวิจัย จ านวน 1 ครั้ง (20คน) 1 วัน 
 

3,400  
  

500 
2.จัดท าวิจัย   31,100 

 3,400  31,600 

รวม 35,000 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ประเมิน 
โรงเรียนรายงาน 

แบบประเมิน 
แบบรายงาน 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นดิจิตอล 

รายงาน แบบรายงาน 

2.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีนักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 19 คน  
2. มีงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ จ านวน 19 ผลงาน  
    เพ่ือเผยแพร่ 
3. มีกระบวนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครแนวใหม่ ยุค 

4.0 ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. 

ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่
.................................................................................................................  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

อีเมล์ ictbkkp2020@gmail.com โทรศัพท์ 084-111-4521 

กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6      
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. เพ่ือมี
ผลต่อการบริหารจัดการภายในส านักงานภาครัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการตัดสินใจ และ
เพ่ือการให้การบริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ และให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ก้าวหน้า 
2. ข้อมูลทั่วไป 

2.2 หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน 
   ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม 
ประมวลผล ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
สารสนเทศที่จัดท าข้ึนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

/  
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กลุ่มเปูาหมายได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  
2.3 วัตถุประสงค์ 
  2.3.1 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค์ และความส าคัญในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  2.3.2 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนอย่างถูกต้อง 
  2.3.3 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีทักษะ สามารถ
จัดท าข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2.3.4 เพ่ือรายงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 

  2.4.๑ เชิงปริมาณ 
   2.4.1.1 ประชุมชี้แจงการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวข้องกับการจัดท าข้อมูล
และสารสนเทศ จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน  
   2.4.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
  2.4.2 เชิงคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา  
      2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล
บริหารทั่วไป ข้อมูลบริหารงานบุคคล  ข้อมูลบริหารงบประมาณ และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง  
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุมชี้แจงการจัดท า
ข้อมูลและสารสนเทศและ
วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล
สารสนเทศ และพัฒนา 
Website 

            

2. การจัดท า รวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

            

3. พัฒนาเว็บไซต์ ตรวจสอบ
ข้อมูลและน าเข้าฐานข้อมูล 
เข้าสู่ระบบ Website และ
แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล 
และ website 

            

  
2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
2.10 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 10,100 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศและ

วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ Big Data และ 
Website 

   

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (15 คน * 1 มื้อ * 35 บาท) 

525   

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลและน าเข้า
ฐานข้อมูล Big Data เข้าสู่ระบบ Website และแก้ไขปรับปรุง

ฐานข้อมูล Big Data และ website 

 6,000  

ค่าเช่าพื้นที่พัฒนา Website + Domain 3,575   
    

รวม 5,100 6,000  
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบจัดเก็บ 

รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป ข้อมูล
บริหารงานบุคคล  ข้อมูลบริหารงบประมาณ 
และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง ร้อย

ละ 100 

1. แบบสอบถาม 
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

1. แบบตรวจผลงาน 
2. แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ลักษณะโครงการ        √ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 

สนองแผนปฏิบัติราชการสพฐ.กลยุทธ์ ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สนองแผนปฏิบัติราชการสพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                  และหน่วยตรวจสอบภายใน 
                            นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม                                นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์ 
                            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน      
อีเมล Thanapornk.tk@gmail.com  โทรศัพท์ 02 3545259 ต่อ 118  

อีเมล mumaum2546@hotmail.com  โทรศัพท์ 02 3545252 ต่อ 121 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่หรือเดือนที่ด าเนินการ) เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือน มกราคม 2565 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
หัวข้อย่อย ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาหมายที่ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

 มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การใช้จ่ายงบประมาณ 
โปร่งใส เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่ก าหนด สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ           
ข้อก าหนด หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปูาหมาย   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น   ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น(อธิบาย) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 

mailto:Thanapornk.tk@gmail.com
mailto:mumaum2546@hotmail.com
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 

แผนย่อย ข้อที่ 2     การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางการพัฒนา 

  รักษาและเสริสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้  
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ด าเนินกรอบ
นโยบาย 
การเงินการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย 
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้บริการทางการเงิน 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
ทางธุรกิจ และดูแลความม่ันคงและปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ 

เปูาหมาย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ   

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพ 
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้การด าเนินการทางการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชี เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปร่งใส และมี
กระบวนการ 
ตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง 

ตัวชี้วัด      ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
ราชการ การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐด้านหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สถานศึกษา มีบทบาทในการ
ตัดสินใจ มากข้ึน พร้อมทั้งจัดให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส แต่สถานศึกษาไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 
ที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีโดยตรง ต้องอาศัยครูที่มีภาระการสอนมาปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้การ
ท างานล่าช้าและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวม 

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ในโรงเรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และจัดท า
บัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง และบาง
โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ท าให้การปฏิบัติงานขาดความ
ต่อเนื่องเป็นอุปสรรคในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของ
โรงเรียนเป็นไปตามระเบียบและแนวทางท่ีก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 
โรงเรียน 

2.5เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 37 โรงเรียน รวม 90 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน       
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพ          
มากยิ่งขึ้น 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.7ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  

2.8ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา                              ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564                           พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.แจ้งผู้เข้ารับการอบรมฯ             

2.ด าเนินการอบรม             
3.สรุปแบบการประเมิน             

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ             
การอบรม             

4.สรุปรายงานผลโครงการ             
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2.9 สถานที่ด าเนินการ   ณ  โรงเรียนพญาไท 
2.10 งบประมาณจาก งบบริหารจัดการส านักงาน  จ านวน  60,000.- บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ(รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร       9,000  

  (1,200บาท*3ชม.)+(600บาท*9ชม)    
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 วัน    

  (90คน*4มื้อ*35บาท)  12,600   
3.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน    

  (90คน*2มื้อ*100บาท)  18,000   
4.ค่าวัสดุ   20,400 

    
รวม 30,600 9,000 20,400 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

2.11การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ แบบลงทะเบียน 
2 แบบประเมินในการเข้ารับการอบรม ตอบแบบประเมิน แบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้               
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางท่ีก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ชื่อโครงการ เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษาของส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร                     
   ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล 1. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  
       2. นางสาวบุษบา คุณพาที ต าแหน่งพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) 
อีเมล์  laws@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0 2354 5252 ตอ่ 111  
กลุ่มกฎหมายและคดี 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
หัวข้อย่อย 6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายที่ 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 การบริหารราชการหน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรภาครัฐมีความจ าเป็นต้องยึดถือ                       
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบถือเป็นภัย
ร้ายแรงต่อประเทศชาติ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและการรับรู้ของ
มนุษย์ เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
เอกสาร ต าราหรือข้อมูลที่มีจ านวนมาก ๆ หรือการจัดอบรมที่จะท าให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณต่าง ๆ                      
ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดที่จะน าเสนอการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดท าเอกสาร            
ในรูปแบบสรุปเนื้อหาที่ส าคัญสั้น ๆ และเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับมีความน่าสนใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง                     
หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการลงโทษ ที่เกิดจากการกระท าผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริต                 
ห รื อ ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ท า ง วิ นั ย  ทั้ ง นี้  ห า ก ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ห รื อ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว                              
ผ่ านทาง เครื อข่ ายสารสนเทศของส านั กงานไปยั งบุคลากรภายในสั งกัด  ได้ด้ วยความรวดเร็ ว                          
ก็จะเป็นการปูองกันการทุจริต และให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต อีกท้ัง ยังเป็นการท าให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อีกช่องทางหนึ่ง
ด้วย 
 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
เป้าหมาย  ประเทศปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ 
การประเมิน ITA สูงกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

  

mailto:laws@bkkp.go.th


แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 229 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  
  เพ่ือปูองกันและปูองปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 1. เพื่อพัฒนาจิตส านึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                 
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ  
  2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติ
ที่ดี จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่   การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา  2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็น
ธรรม   ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน                   
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน               
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม                        
การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  
  เพ่ือปูองกันและปูองปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 1. เ พื่อพัฒนาจิตส านึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ  
 2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติ
ที่ดี จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
ส าน ักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากร ุง เทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เกณฑ์การประเมิน ITA                         
สูงกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
  การสร้างการรับรู้ 
ปัจจัย 
  สื่อประชาสัมพันธ์ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ            
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาล
หลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน การปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เปูาหมายรวม ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  การบริหารราชการหน่วยงานทางการศึกษา จ าเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย             
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นภัยร้ายแรง                      
ต่อประเทศชาติบ่อนท าลายเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้ของมนุษย์ เช่น การรับข้อมูล             
จากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ดังนั้น การที่จะเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารต าราเล่มใหญ่ หรือจัดการอบรม                 
ที่จะท าให้สิ้นเปลืองเวลา และงบประมาณจ านวนมาก ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดที่จะท าเอกสารในรูปแบบ                 
ที่สรุปเนื้อหาที่ส าคัญสั้น ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจพร้อมยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษา โทษที่ จะได้รับอัน
สามารถส่งต่อกันได้อย่างสะดวก ในทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจ                            
ให้ความรู้ในงานด้านกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการปูองกัน                                
และปูองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกทางหนึ่ง  
2.3 วัตถุประสงค์ 
  2.3.1 เพื่อ เป็นการปูองกันและปูองปรามการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม                        
มีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  2.3.3  เพ่ือพัฒนาจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน            ในต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 ที่สามารถเข้าระบบ My Office ของส านักงานเขต ได้รับทราบข้อมูลที่
ผู้จัดท าโครงการส่งข้อมูลเข้าระบบ My Office ไปยังผู้รับข้อมูล 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  เป็นโครงการใหม่ที่มีกลุ่มเปูาหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรร้อยละ 80 ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการเพ่ิมขึ้น 
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นต้นแบบในทุก ๆ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดี                
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตรงไปตรงมา มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ                        
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ               
สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
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2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและทันต่อการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้บทบาท
หน้าที่ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของทางราชการ                      
ปราศจากการทจุริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน้าที่ราชการ 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เอกสารการน าเสนอการจัดท าเอกสารในรูปแบบสรุปเนื้อหาที่ส าคัญสั้น ๆ และเข้าใจได้ง่าย  
อย่างน้อยไตรมาสละ 3 ฉบับ และผู้ที่สามารถเข้าระบบ My Office ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าดูข้อมูลในระบบ ร้อยละ 80 
2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดท าเอกสารให้ความรู้ ระเบียบ
กฎหมาย ผ่ านทาง เครื อข่ าย
สารสนเทศของส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (My office)        
อาทิ  ระเบี ยบ กฎหมายหรื อ
คว ามรู้ ด้ านการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้ ง 
ตัวอย่างคดีและแนวทางการลงโทษ            
ที่เคยเกิดขึ้น 

- - -   
 

3 
ฉบับ 

   
 

3 
ฉบับ 

   
 

3 
ฉบับ 

 

2.9 สถานที่ด าเนินการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.10 งบประมาณ   - 
2.11 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA ร้อยละ 80 
บุคคลที่สามารถเข้าสู่ระบบ 
My Office ของส านักงาน
เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร เข้าดูข้อมูล
ในระบบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

โปรแกรม My Office  
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ 
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นางรุ่งรัตน์  สงปาน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

อีเมล  songpan_rung@hotmail.com   โทรศัพท์ 02 3545 252 

กลุ่ม อ านวยการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6       การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่  ๕ หัวข้อย่อย บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกมคีวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
เปูาหมายที่  2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการท างานในระบบราชการ จ าเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ เพ่ือติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกที่มีภารกิจสาย
งานเกี่ยวข้องกัน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 20     การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปูาหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของภาครัฐ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการท างานในระบบราชการ จ าเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ เพ่ือติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกที่มีภารกิจสาย
งานเกี่ยวข้องกัน 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 

แผนย่อย ข้อที่ 5  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 

แนวทางการพัฒนา 

  บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนา
ประเทศ ให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและ
ให้อ านาจไว้ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการ
พัฒนาประเทศ ตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐ
จ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจน
ออกแบบและปรับปรุง การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้
เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้า
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ แห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลัง ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 
 

เปูาหมาย 
  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม ในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก  มีความสามารถ สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการท างานในระบบราชการ จ าเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ เพ่ือติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกที่มีภารกิจสาย
งานเกี่ยวข้องกัน 
   

ตัวชี้วัด  ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ภาครัฐ 
   

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 234 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
  การท างานในระบบราชการหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามที่มีการท างานอย่างเป็นระบบ บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนหนังสือเพ่ือติดต่อ
กับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก ที่มีภารกิจสายงานที่โยงใยเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา เช่น 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน เป็นต้น เพ่ือสร้างระบบให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดย
ต้องอาศัยเทคนิค ศิลปะ และความเข้าใจเชิงภาษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้รูปแบบหนังสือราชการแต่ละประเภท
ได้อย่างถูกต้องตามหลักและรูปแบบการเขียนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้และน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือประโยชน์กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ
ในครั้งนี ้
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณ 

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียน โต้ ตอบ หนังสือราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีการประสานงานที่ดี 
ส่งผลต่อการให้และรับบริการที่ดี 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง จ านวน 60 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและ
การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการให้และรับบริการที่ดี  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและ
การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการให้และรับบริการที่ดี  
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสาร
บรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ             
2. วางแผนการจัดอบรมฯ             
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ             
4. ประเมินผลและสรุปผล             

             
             
             
             
             
             

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
2.10 งบประมาณ จาก งบบริหารจัดการส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภายนอก) จ านวน 3 ชั่วโมง 

ๆ 
   

ละ 1,200 บาท   3,600  
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท     

จ านวน 60 คน 4,200   
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จ านวน    

60 คน  6,000   
4. ค่าวัสด ุ   6,200 

    
    

    
รวม 10,200 3,600 6,200 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรม ส ารวจ แบบส ารวจ 
2 ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรม 
ประเมิน แบบประเมิน 

3 ระดับความส าเร็จของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 

ประเมิน แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและ
การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการให้และรับบริการที่ดี  
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ชื่อโครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.         เรือ่งที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม. เรื่องท่ี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นายโกวิท สังข์ศรีเพชร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวพรสวรรค์ จันอิน  พนักงานราชการ 
อีเมล chaiyuth016@gmail.com     โทรศัพท์     084-458-7016 
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
หัวข้อย่อย : 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจงาน ส่งผลให้มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ข้อที่ : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติ
ราชการและแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 
30,000 บาท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ และแนวทาง 
ในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย : แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา ข้อที่ : 3. จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้
ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ และ
แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ตัวชี้วัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ และแนวทางใน
การด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 30,000 บาท 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย : แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบไุด้มากกว่า 1) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนปฎิรูปประเทศโดยตรง) 
เป้าหมายรวม ข้อที่ : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ข้อที่ : 6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายรวม ข้อที่ :  1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้าน
การบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูป ข้อที่ : 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
เป้าหมายรวม : สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด 
ทุกระดับน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือจะได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตาม
เงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนการด าเนินงาน เปูาประสงค์ สภาพการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

2.5 เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารส านักงาน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกคนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวม 50 คน 
 2. การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 วนั 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการตามเปูาหมาย และบริบทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้แก่บุคลากรในส านักงาน สถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 2. ระดับความส าเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 3. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมคณะท างาน/เตรียม

งาน 
            

2. ประชุมปฏิบัตกิารจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

            

3. จัดพิมพ์/รูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ 

            

4. จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการให้ผู้เกี่ยวข้อง 

            

5. ก ากบั ติดตาม ประเมินผล             

2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.10 งบประมาณ จาก :     สพป.กทม.     จ านวน     30,000      บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 50 

คน   
   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
  2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท รวม 3,600 

บาท 
  2 ท่าน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท รวม 2,400 

บาท 

 6,000  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท * 50 คน 7,000   
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท * 50 คน 10,000   

2. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 

  2,000 

3. ค่าถ่ายเอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการ มอบผู้เกี่ยวข้อง   2,500 
4. ค่าถ่ายเอกสารเล่มรายงานผลการด าเนินงาน   2,500 

 17,000 6,000 7,000 
รวม                                   30,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ 
การรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ - แบบลงทะเบียน 

- แบบสอบถาม 
2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
รูปแบบเล่มแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สังเกตการณ์ 
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ชื่อโครงการ การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                     กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     หน่วยตรวจสอบภายใน 
                              นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                              นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์   พนักงานราชการ 
อีเมล                                                           โทรศัพท์  ๐๒-๓๕๔๕๒๕๒  ต่อ ๑๒๑ 

ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนตุลาคม ๒๕๖๔   ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์    ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

หัวข้อย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

เปูาหมาย   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย)  

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปูาหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น   ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

 โครงการตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งเสริมและปูองปรามมิให้บุคลากรในสังกัดของ
สถานศึกษากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการตรวจสอบ ก ากับและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สุจริต ท าให้คดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 

แผนย่อย       การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แนวทางการพัฒนา 

  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อด้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้  โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

เปูาหมาย     คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

ความสอดคล้องของโครงการกับเปูาหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

  โครงการตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการด าเนินงานตรวจสอบก ากับ ติดตามภารกิจงาน
น าไปสู่การส่งเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และความถูกต้องเป็นส าคัญ ตระหนักถึง
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งผลถึงการลดความเสี่ยงไม่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานและลดการทุจริตลง  

ตัวชี้วัด      
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 

องค์ประกอบ      การพัฒนาระบบราชการ 

ปัจจัย              ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 

แผนปฏิรูปประเทศโดยตรง   ด้านการปูองปราม 

กลยุทธ์   เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝูาระวังการ 
            ทุจริตในหน่วยงาน 

กิจกรรม  ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ  
            และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 

เปูาหมายของกิจกรรม    พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่า
เป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เปูาหมายรวม มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

แนวทางการพัฒนา   ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปูองกันการทุจริต 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของ
ผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนด หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ด าเนินงานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล  การบริหาร
งบประมาณ บริหารการเงิน บัญชีและอ่ืนๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนให้ค าแนะน า เสนอแนะ วิธีการให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือทุจริตในการปฏิบัติงานตามกรอบงานที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชีใน
โรงเรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการทางการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี เกิดความโปร่งใส และมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง และบางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ท าให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการ
บริหารงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร          
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าแผนการออกตรวจสอบการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ      
เพ่ือส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียน เป็นไป
ตามระเบียบและแนวทางท่ีก าหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส่ คุ้มค่า และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ 
ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจ  สามารถตรวจสอบได้ 
  2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ว่าบรรลุผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี ค าสั่ง ประกาศ
และนโยบาย ที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
ค าสั่ง ข้อบังคับและค าสั่งที่ก าหนด ถูกต้องและเชื่อถือได้  
  ๔. สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพ่ือลด
ความเสี่ยง และปูองปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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  ๕. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

  6. เพ่ือให้ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สามารถ 
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                          
                          และผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ   

2.5 เป้าหมาย 

 เชิงผลผลิต (Output) 

    -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด(หน่วยรับตรวจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๒๗ โรงเรียน 
    -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๗ 
โรงเรียน 

 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

    -สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี สามารถตรวจสอบได้ตามที่ก าหนด 
    -ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา ได้รับค าปรึกษา 
หารือข้อเสนอแนะ น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ กฎหมาย ยึดถือประโยชน์
ของทางราชการ และความถูกต้องครบถ้วนเป็นส าคัญ ท างานด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต       

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการบริหาร
งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ประหยัดเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ และปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การด าเนินงาน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทาง
ราชการ สามารถตรวจสอบได้ 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  -สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตรวจสอบติดตาม และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ เป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัด
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๘  ปฏิทินการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

1. 1.1 จัดท าแผน และโครงการการตรวจสอบภายในประจ าปงีบประมาณ   
      พ.ศ.2565 เพื่อน าเข้าแผนปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕       
      ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.2 การตรวจสอบโรงเรียนในสงักัด โดยก าหนดการตรวจสอบ ๖ กิจกรรม                    
      จ านวน ๒๗ แห่ง ดังนี ้
      กิจกรรมที่ 1 งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน   
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบโรงเรียน   
      จ านวน 10 แห่ง 
      กิจกรรมที่ 2-6 งานตรวจสอบโรงเรียนในสงักัด จ านวน ๑๗  แห่ง 
1.3 ขั้นตอน/กระบวนการ ด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
      -ประชุมวางแผนฯ คณะท างานด าเนินการตรวจสอบ   และจัดท า
เครื่องมือการตรวจสอบกระดาษท าการ 
      -ก าหนดปฏิทนิ/ตารางการตรวจสอบและแจ้งหน่วยรับตรวจ(โรงเรียน)      
      -ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโรงเรียนในสงักัด  
      -รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
      -สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน รายงาน สพฐ.     

ต.ค.๖๔ถึงพ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบทีบู่รณาการร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (Assurance Services & Consulting 
Service ) คือ  
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายดา้น
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า(โควิด 19 )โรงเรียนในสังกัด  
จ านวน  10 แห่ง โดยแยกขนาดโรงเรียน คือ 
          1. โรงเรียนขนาดใหญ่        จ านวน  ๓  แห่ง 
          2. โรงเรียนขนาดกลาง       จ านวน  ๗  แห่ง 
      -  ประชุมวางแผนฯ  คณะท างานด าเนินการตรวจสอบ     และจัดท า
เครื่องมือการตรวจสอบกระดาษท าการ 
     - ก าหนดปฏิทนิ/ตารางการตรวจสอบและแจ้งหน่วยรับตรวจ(โรงเรียน)        
     - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโรงเรียนในสงักัด ตามแนวทาง สพฐ. 
     - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน รายงาน สพฐ.  
  

 
 
 
ม.ค.๖๕ ถึงมี.ค65   
 

 
 
 
1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
๒.นางสาวสปุราณี เรืองสัตย์ 
พนักงานราชการ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

๓ 

 

งานตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด (Assurance Services & Consulting 
Service ) 
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 
      โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
      กรุงเทพมหานคร 
 

  

 

 

กิจกรรมที่ 2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชขีองโรงเรียน 
ในสังกัดที่เปน็หน่วยรับตรวจ  จ านวน ๘ แห่ง 
      - วางแผนก าหนดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียน            
ในสังกัดที่เปน็หน่วยรับตรวจ จ านวน ๘ แห่ง ครอบคลุม 10 ประเด็น   
      - ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรียนหน่วยรับตรวจ รอบที่ 1 จ านวน ๔ แห่ง 
      - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
      - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน (รอบ 6 เดือน) 
      - ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรียนหน่วยรับตรวจ รอบที่ 2 จ านวน ๔ แห่ง 
      - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
      - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน (รอบ 12 เดือน) 
 

ก.พ.๖๕ถึง มิ.ย65 
 
 
 
 
 
 

1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
๒.นางสาวสปุราณี เรืองสัตย์ 
พนักงานราชการ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560  ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๓ แห่ง 
     - วางแผนก าหนดการตรวจสอบการด าเนนิงานจัดหา (งบลงทุน)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-bidding โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๓ แห่ง  
    - ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรยีนหน่วยรับตรวจ 
    - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
    - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบสถานศึกษา(รอบ 12 เดือน) 

เม.ย.ถึง มิ.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
๒.นางสาวสปุราณี เรืองสัตย์ 
พนักงานราชการ 
 

 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (งบเดือนใบส าคัญ) ของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน  ๒ แห่ง  
    - วางแผนการตรวจสอบกับคณะท างานด าเนนิการตรวจสอบ        
    - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการปฏบิัติงานด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
    - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
    - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 
 

ก.ค.ถึง ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
๒.นางสาวสปุราณี เรืองสัตย์ 
พนักงานราชการ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

 กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบการด าเนินงานเงนิอุดหนุนทีไ่ด้รับเงิน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงนิโครงการอาหารกลางวนั) จ านวน ๒ แห่ง 
    - วางแผนการตรวจสอบกับคณะท างานด าเนนิการตรวจสอบ        
    - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการปฏบิัติงานด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
    - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
    - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 
 

ก.ค.ถึง ก.ย. 65 
 

1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
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 กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบการด าเนินงานเงนิรายได้สถานศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ  จ านวน ๒ แห่ง 
   - วางแผนการตรวจสอบกับคณะท างานด าเนนิการตรวจสอบ        
   - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการปฏบิัติงานด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง 
   - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
   - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 
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2.9 สถานที่ด าเนินการ   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.10 งบประมาณ       จ านวน  -  บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 

2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เป็น

หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบ
ตามภารกิจงานตรวจสอบภายใน  

สัมภาษณ์ ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการเงิน  

แบบกระดาษท าการตรวจสอบ
ภายใน 

แบบการประเมนิผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  -สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบของราชการ 
      -ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรียน ได้รับค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดยึดหลัก      
ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ของทางราชการ และ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมและทางราชการเป็นส าคัญ    
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  การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการ  
ที่ชัดเจน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
แผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

2. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร ให้บุคลากรผู้ปฏิ บัติ ได้รับทราบ                      
อย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค             
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถ
ด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 

การติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
การติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
2. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว                      

เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
ทันเหตุการณ ์

3. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
จัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 
 
 

• การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 4 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่   289/๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพ่ือความส าเร็จและบรรลุเปูาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นไป
ด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในส่วนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

1.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.4 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.5 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
1.6 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.7 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.8 นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.9 นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

1.10 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการ 

1.11 นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

คณะกรรมการจัดการประชุมท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1.12 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

1.13 นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

1.14 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก่กรรมการฝุายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 
4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

2.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.4 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.5 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.6 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
2.7 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
2.8 นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.9 นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

2.10 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการ 

2.11 นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 
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1.12 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

2.13 นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริม
การศึกษา ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

กรรมการ 

2.14 นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
ประธานศูนย์วิชาการภาษาไทย 

กรรมการ 

2.15 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต 
ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 

2.16 นางสุรดา ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.17 นายพรีาวุฏฐ์ พิมพ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.18 นางเมตตา ศรีเก้ือกลิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
ประธานศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.19 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ประธานศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

2.20 นางกมัยธร สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ประธานศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.21 นางภารดี ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 

2.22 นายปรพล แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.23 นางดารณ ีคุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

2.24 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

2.25 นางสาวเขมณิช อ่ าแห รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา
ศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 

กรรมการ 

2.26 นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์ ครูโรงเรียนราชวินิต 
ผู้แทนศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 
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2.27 นางสาวสันธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ 

2.28 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.29 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.30 นางสิรินภา ยินดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.31 นางนงลักษณ์ สอนธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.32 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

2.33 นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.34 นายทวี เนื่องอาชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 

2.35 นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.36 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

2.37 นายสมศักดิ์ ค าภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.38 นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.39 นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.40 นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.41 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.42 นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
2.43 นางวาสนา มูเนาวาเราะห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.44 นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.45 นางสาวสิรีธร แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.46 ว่าที่ ร.ต.ภัทรชัย กฤษสุริยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
2.47 นางสาวอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
2.48 นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
2.49 นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
2.50 นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
2.51 นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
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2.52 นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.53 นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.54 นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.55 นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
2.56 นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

2.57 นางสาวสุชญา อินธนู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

2.58 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
2.59  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.60 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.61 นายโกวิท สังข์ศรีเพชร      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.62 นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
4. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
5.  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
6. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  1. วางแผน และเตรียมข้อมูล/เอกสาร ส าหรับการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. จัดกิจกรรมด้านพิธีการ และพิธีกรในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/ต้อนรับ 
1. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
4.  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
5. นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน กรรมการ 
6. นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7. นางอุไร สีบัวรม พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 
8. นางสุชาดา เปรมกระโทก พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 
9. นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 

10. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานราชการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ต้อนรับ รับลงทะเบียน ผู้บริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อ านวยความสะดวก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
1. นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
รองประธานกรรมการ 

3. นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
4. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
5.  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
7. นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
8. นายนฤสรณ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
9. นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

10. นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
11. นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
12. นางสาวสุชญา อินธนู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรรมการ 

13. นายวัฐจักร ประมวลศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ 
14. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที ่
  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวก ดูแลก ากับอุปกรณ์ภาพและเสียง ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล รอ งผู้ อ า นว ยการส านั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3.  นางพรสวรรค์ ปิตุยะ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ 
4. นางสาวอัจฉรา บุญศรี พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 

5. นางสาวสุลักษณ์ ดวงพรประทีป นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ด าเนินการเบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ให้คณะกรรมการทุกฝุาย ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและรายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิด
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   3   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                     
               (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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