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ค ำน ำ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการ
ระดมความคิด วิเคราะห์ วางแผน เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ตามความต้องการจ าเป็นและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ
สถานศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้สูงขึ้น  

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดท า
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการสึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สู่การบริหาร
จัดการองค์กรและสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป 
 
 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ก าหนดวิสัยทัศน์ หมาย และยุทธศาสตร์  
ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง การพัฒนาด้านพลังงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
ประการส าคัญคือการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และมุ่งเน้น 
การปลูกฝังระเบียบวินัย จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนา 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  
ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมาตรา ๘๐ ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด และมาตรา ๘๑  
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ว่าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนลงสู่นโยบาย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบทีเ่ชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ  

จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
จึงได้น านโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยได้ด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็นจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  บทน า 



2 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในความรู้และ

ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี การบริหารองค์กรยุคใหม่ มีจิตให้บริการ เสริมสร้างค่านิยมในการท างาน
เป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 304/2 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2354 5252 โทรสาร 0 2354 5353 มีสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน  

ปัจจุบัน นายพิเชฐร์ วันทอง เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. นางณภัทร ธัญญวณิชกุล 
2. นายยุทธนา ส าราญกิจ 
3. นายวิทยา เกษาอาจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บริหารจัดการโดยแบ่ งส่วนราชการ

ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น 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 
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แผนที่ตั้งสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
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จ านวนนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ชาย  หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 641 689 1,339 61 
อนุบาล 2 827 837 1,664 73 
อนุบาล 2 930 890 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 46 

รวมทั้งหมด 13,200 12,101 25,301 989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ให้บรรลุ
ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. โครงสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบที่ชัดเจน  ทั้ งในส านักงานเขตฯ  

กลุ่มโรงเรียนและศูนย์วิชาการ ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
2. มีโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. มีระบบบริหารจัดการขององค์ท่ีเป็นระบบ ชัดเจน และมีความเข้มแข็ง  
4. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  ได้ลงมือ

ปฏิบัติงานจริงจึงท าให้เกิดผลลัพธ์การท างานที่มีประสิทธิภาพ  
6. โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนรู้และเป็น

โรงเรียนน าร่องในโครงการพิเศษต่าง ๆ  
7. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เป็น

เป้าหมายเดียวกัน  
8. มีวัสด ุอุปกรณ์ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน รองรับกับระบบการทางานที่ทางราชการก าหนด  
9. มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เป็นที่หนึ่งของประเทศ  
10. การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงท าให้

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 
11. สถานศึกษามีความพร้อม สามารถรองรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้  
12. สถานศึกษามีความพร้อมสามารถ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รองรับการเรียนรู้ใน

หลายรูปแบบทั้ง Online, On-Demand และ On-Hand  
13. สถานศึกษาและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ภาพรวมของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ด ี 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  
2. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อกรอบอัตราก าลัง  
3. บุคลากรครู (ครูใหม)่ ขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  
4. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ทันสมัย (บางรายการ)  
5. ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) จึงท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ  
6. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสุดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
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7. นักเรียนและผู้ปกครอง (บางครอบครัว) มีฐานะยากจน จึงท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพ  

8. ขนาดพ้ืนที่ของสถานศึกษามีจ ากัด ส่งผลให้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 
อาจยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

โอกาส (Opportunities)  
1. ผู้ปกครองให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน ส่งผล

ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน  
3. รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. มีองค์กรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายในจากการสนับสนุนจากภาครัฐ  เอกชนและชุมชนที่เอ้ือต่อ

การจัดการศึกษา  
5. มีแหล่งทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่คอยให้การสนับสนุน  
6. จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 
7. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณอินเตอร์เน็ตจากภาครัฐ  ท าให้นักเรียน

สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้  
8. มีเทคโนโลยีในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  
9. สถานที่ตั้งของสานักงานเขตพ้ืนที่อยู่ใกล้หน่วยงานต้นสังกัดและอยู่ในพ้ืนที่เมืองหลวงจึงเอ้ือต่อ

การพัฒนางานและได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
10. การเดินทางที่สะดวกสบาย คล่องตัว หลากหลายช่องทางขนส่ง  
อุปสรรค (Threats)  
1. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง  
2. นโยบายบางประการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ทิศทางการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง  
3. งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษามีอยู่อย่างจ ากัด  
4. การคมนาคม การจราจรติดขัด  
5. มลภาวะทางอากาศเป็นพิษ  
6. ครอบครัวบางครอบครัวยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยี เนื่องจากระบบโทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตได้  
7. เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ส่งให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
8. ความเจริญและความสะดวกสบายของสังคมเมืองหลวง ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

ลดลง เนื่องจากมีสิ่งเร้ามากมาย เช่น สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอาหารฟาสต์ฟููด เป็นต้น  
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แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านการวาง 

กลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการและการสร้างเครือข่ายการท างาน 
และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 

2. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ  Active Learning / Co-
creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงมีความรู้และทักษะ ในสังคมยุค
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู  
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
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1. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2565  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการ
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  (2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 
(3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  จึงกาหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1) ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2) ด้านโอกาส  
    2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
    2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน  

    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ 

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน 
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
    4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ

เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
2. จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่
ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
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6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ  

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและ 
ถิ่นทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโยลีดิจิตัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้ พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเนันการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าช้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  (Excellent Center) สนับสนุน  การ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนันพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน  เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
ผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
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4. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับความ

ปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม  
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

3. ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนทุกคน ทุกประเภท ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง สมวัย 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา  มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เน้นการทางานแบบบูรณาการ  
มีเครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา  

10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา  มีงานวิจัยที่
สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

1. นโยบายและจุดเน้น  
    2 3 4 5 วิถ ีสพป.กทม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โอกาส  
    - นักเรียนได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือ  
    - นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
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3. คุณภาพ 
    - คุณภาพนักเรียนด้านการอ่านการเขียนและความสามารถในการแข่งขัน  
    - คุณภาพครูและบุคลากร สร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนวิถีใหม่  
    - คุณภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
4. ประสิทธิภาพ  
    - ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน  
    - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
    - ส่งเสริมการระดมทรัพยากร  
    - สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม  
5. ความปลอดภัย  
    - นักเรียนปลอดภัย  
    - คร ูบุคลากรปลอดภัย  
    - องค์กรปลอดภัย 
    - มีเครือข่ายดูแลความปลอดภัย  
    - นวัตกรรมดูแลความปลอดภัย  
 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร V I C T O R Y : ชัยชนะ  
V – Vision : การมีเปูาหมายเดียวกัน  
I – Important : ทุกคนมีความสาคัญและเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค  
C – Create : สร้างสรรค์ 
T – Technology : ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ 
O – Organization : มีการจัดการองค์กรที่ดี 
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 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 24 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2565 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3. โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
5. โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
7. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
8. โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ)

SMT/PISA/STEM/CODING ) 
9. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
10. สพป.กทม.รักการอ่าน : แก้ไขปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน  
11. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษา 

ให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 
12. โครงการการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน 

ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
13. ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
14. BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. 

 15. พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

16. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
17. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

(Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
18. การพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ส่วนที่ 3  รายละเอียดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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19. พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการสร้างอาชีพ 

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
21. วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
22. ส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
  23. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  24. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ชื่อโครงการ  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
ประจ าปี 2565 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 เป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) และ
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
แนวทางการพัฒนา มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 256๕ เป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม 
ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน 
เป้าหมายรวม 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สิ่ง
ส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและศักยภาพตรงตามสายงานและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเน้นการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อ ง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2565 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

2.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเทิดเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลต่อไปนี้ รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ, รางวัล
บุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละตน ในวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

๓. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๔. เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี สานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย    
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส 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 สังกัด
ส 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  
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2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ได้รับการส่งเสริม และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ 
เกิดความพึงพอใจต่อการจัดงานในครั้งนี้ 

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรัก
ความสามัคคีต่อกัน  

 

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 
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แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

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 ค่าวัสดุอ่ืน 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                       เปน็เงิน 
    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 
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แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

2.11 การประเมินผล (ต่อ) 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมงาน  
เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับลูกจ้างประจ า 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
อีเมล  nspui111@gmail.com โทรศัพท์ 098-8749425 
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕   

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อย่อย 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
เป้าหมายที่ 3.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ลูกจ้างประจ า ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
สอดรับกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) และ
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 ลูกจ้างประจ า ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
ที่หลากหลาย รวมถึ งแนวโน้มของสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  
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การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน สอดรับกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการพัฒนา  
เป้าหมาย ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ลูกจ้างประจ า ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
สอดรับกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ อัตราความแตกต่างของ
คะแนนของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และ อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ปัจจัย นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน 
เป้าหมายรวม 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง  
มีความสุข การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้กระท าอย่างต่อเนื่องและปรากฏผลส าเร็จตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โดยก าหนดเงื่อนไขการปฏิรูปการศึกษาใน 4 เรื่อง คือ ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญก าหนดให้บุคคล องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และกระจายอ านาจด้านการบริหารจัดการศึกษา วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล บริหารทั่วไปให้สถานศึกษา
รับผิดชอบ และการตรวจสอบความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เล็งเห็นว่าลูกจ้างประจ า มีความส าคัญในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา จึงได้จัดท าเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้กับ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาให้ลูกจ้างประจ า มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกจ้างประจ าได้พัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย    
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๗7 คน  

จัดกิจกรรม จ านวน 1 วัน 
 

2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 

ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนด  
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ลูกจ้างประจ า มีความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานต าแหน่ง สามารถพัฒนางานให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าผลงานเพ่ือเสนอขอปรับต าแหน่งให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตน 
 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลูกจ้างประจ า มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามมาตรฐานต าแหน่ง และปฏิบัติงานในหน้าที่ให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน  
 2. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าผลงานเพ่ือเสนอขอปรับต าแหน่งให้มีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพของตน 
 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คน เข้า

รับการอบรมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการพัฒนา 

มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับ ดีมาก  
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2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและสรุปงาน 

            

2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานต าแหน่ง และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ของลูกจ้างประจ า  

            

 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

2.10. งบประมาณ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 32,200 บาท   
         (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่ง และความก้าวหน้าในวิชาชีพของลูกจ้างประจ า ผู้เข้าอบรม 77 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 1 วัน    
1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 

จ านวน 102 คน                                            เป็นเงิน 
 
10,200 

  

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

 
7,140 

  

3) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท                                                             
                                                              เป็นเงนิ 

 
 

 
3,600 

 

4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
    ๕.๑) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 77 เล่ม ๆ ละ 

100 บาท                                                   เป็นเงิน 
    ๕.๒) ค่าวัสดุอ่ืน ๆ                                  เป็นเงิน 

   
 
7,700 
1,610 

รวม 19,090 3,600 9,310 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ลูกจ้างประจ า เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ - ประเมินจากรายงาน

ผลการจัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน  
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

2 ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการพัฒนา 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก 

- 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 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพครู มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) และ
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสม 
กับการประกอบอาชีพครู มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการพัฒนา  
เป้าหมาย ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพครู มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนา
และเสริมสร้างศกัยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 อัตราความแตกต่างของคะแนนของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ปัจจัย นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน 
เป้าหมายรวม 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2.2 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และการขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหน่วยงาน หรือ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะท าให้ข้าราชการ 
ในสังกัดมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพ่ือป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ 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 สอดคล้อง            
กับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอัน 
ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนาคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

3. ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ 
    3.1 หากกรณีมีมูลกล่าวหาว่าผู้ ใต้บั งคับบัญชากระท 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 หลักคุณธรรมดังกล่าว

อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย เช่น ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสภาพจิตใจขวัญและก าลังใจของข้าราชการผู้นั้นส่งผลกระทบ
ต่องาน ภารกิจขององค์กรเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงควรต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่องการ
ด าเนินการทางวินัย ซึ่งกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ได้ระบุไว้สอดคล้องกัน 
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 ดังนั้นการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับควรเอาใจใส่ และให้ความส าคัญ เพราะหาก 
ข้าราชการมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสูงแล้ว โอกาสที่จะกระท าผิดวินัยก็มีน้อยมาก การด าเนินการทางวินัย  
จึงควรเป็นมาตรการขั้นตอนสุดท้ายที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาควรน ามาปฏิบัติ หลังจากที่ไม่อาจเลือกปฏิบัติ
ในทางอ่ืนใดได้แล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่หรืองานที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักกฎหมายปกครอ งและ 
การด าเนินการทางวินัย การสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 

2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
2. เพ่ือก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการครู 

เพ่ื อเป็นแนวทางให้ โรงเรียน ในสั งกัด  ด าเนินการไป ในทิศทางเดียวกันอย่ างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครู ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ ครูประจ าการ ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 

4. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตร วิธีการ เกณฑ์การตัดสิน 
ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครู ให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพครู 

5. เพื่อข้าราชการครูมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง  
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน จ านวนโรงเรียนละ 2 คน และ

บุคลากรในส านักงาน รวม 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 2 วัน 
 

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

บุคลากรในส านักงาน รวม 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 2 วัน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน ที่เข้ารับการอบรม มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และโรงเรียนสามารถด าเนินการทางวินัยได้เองอย่างถูกต้อง  
ป้องปรามไม่ให้มีการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ 

 
 
 

 



31 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น ไม่มีการกระท าที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยน้อยลง 

 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงานที่เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและในทางปฏิบัติ ร้อยละ 70 
 2. ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคลากรในส านักงาน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 70 

 

2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและสรุปงาน 

            

2. จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับ
กฎหมายและวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

            

 

 

2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  
           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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2.10. งบประมาณ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 55,000 บาท   
         (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 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                                             เปน็เงิน 

 
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 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

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  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 เป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะขั้นสูงในการท างาน มีสมรรถนะข้ันสูงน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และอัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการพัฒนาครูให้มี
ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยกระดับทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือนสายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาท่ีตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ ที่ส าคัญ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยกระดับทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกวา่ 1) 
แผน 
เป้าหมายรวม 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นครู เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ การครองตน การครองคนและการครอง
งาน การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนา 
เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม บูรณาการความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมี
ประสบการณ ์ 
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จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้น านโยบาย
ดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักการการครองตน การ
ครองคนและการครองงาน และส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของ
ศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
 

2.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามหลักการการ
ครองตน 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 เข้ารับ
การอบรมพัฒนา จ านวน 200 คน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    ๑. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
    ๒. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้มีคุณธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน  และสังคมได้ 
 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
๒. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

มีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

๓. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู 
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2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑) ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

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

 

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                                      เปน็เงิน 

 
 

8,400 
 

12,000 
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2.10 งบประมาณ (ต่อ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
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                                        เปน็เงิน 

   -  ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการ 3๐ คน  
2 มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท                                      เปน็เงิน 
    2) ค่าตอบแทนวิทยากร  
       - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท 3 ชัว่โมง  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 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ข้าราชการครตู าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

- ประเมินจากรายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

๒ ข้าราชการครตู าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการเข้า
รับการอบรมพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการ 
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพื่อให้มีสมรรถนะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และอัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพื่อให้มีสมรรถนะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือนสายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้อง 
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาท่ีตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ ที่ส าคัญ 

เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  
 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC เป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน เพื่อให้มีสมรรถนะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกวา่ 1) 
แผน 
เป้าหมายรวม 
2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนอันจะ
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึง
ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและ
ทักษะตามที่ก าหนด ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็ได้ก าหนดนโยบายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านภาษาอังกฤษ 
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ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความสามารถทางภาษาเทียบเท่าตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป 
 เพ่ือให้บรรลุการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  

 

2.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส ารวจระดับคะแนน CEFR ของครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  
3. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการทดสอบเพ่ือ

วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.5 เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output) 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา จ านวน ๑00 คน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะในการสื่อสารและการสอนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากข้ึน 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้คะแนนผลสอบ CEFR ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สูงขึ้น เกินร้อยละ 90 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมายเกินร้อยละ 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                                  เป็นเงิน 

   
 

๒,๕๐๐ 
1,300 
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2.10 งบประมาณ (ต่อ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
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 

  

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                                  เป็นเงิน 

   
 

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 ค่าเป้าหมายเกินร้อยละ 90 

- การทดสอบ Pre-Test , 
Post-Test 

- แบบทดสอบ Pre-
Test , Post-Test 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 มีทักษะขั้นสูงในการ
ท างาน บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อย :  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา     
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะขั้นสูงในการ
ท างาน มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย  
แนวทางการพัฒนา  
เป้าหมาย 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
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1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ 
ปัจจัย 
 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน 
เป้าหมายรวม 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2.2 หลักการและเหตุผล 
  ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้การบริหารราชการ ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความคุ้มค่า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบกับ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 - 2565 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ให้มี
สมรรถนะ มีบรรยากาศในองค์กร มีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญก าลังใจ ความร่วมมือ ร่วมใจภายในองค์กรส่งผล
ต่อการบริการที่ดี เกิดความพึงพอใจต่อผู้ให้และผู้รับบริการ สู่คุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และรับบริการ 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญก าลังใจและความร่วมมือ ร่วมใจ ภายในองค์กร 
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2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ ๑๐๐ 
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome)     

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 อยู่ในล าดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

2) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3) ร้อยละ 90 ของผู้ให้และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้และรับบริการ 

 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส่งผลต่อคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 สู่ผูเ้รียน 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีบรรยากาศในองค์กรเอ้ือต่อการ
ให้และรับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจทั้งผู้ให้และรับบริการ 

3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี และร่วมมือ ร่วมใจ 
ภายในองค์กร ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   

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

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
 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 
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2.9. สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี  
 

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 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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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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ชื่อโครงการ       เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม.      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

นายยุทธนา  ส าราญกิจ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     12 - 14 มิถุนายน 2565 
 
 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา ความ
สอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
  โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนทุกระดับ 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมทั้งกาย ใจ และ
สติปัญญาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัคติงานซึ่งสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะพัฒนาคน
ในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์   อดออม โอบ
อ้อมอารี   มี วินั ย  รักษ าศี ลธรรม  และเป็ นพล เมื องดี ของชาติ  มี ห ลั กคิ ดที่ ถู กต้ อ ง มีทั กษะที่ จ า เป็ น 
ในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกร ยุค
ใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 

1.2 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส ารหับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 11 ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบผลิกโฉม  3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนทุกระดับ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานซึ่ง
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  
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และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา ที่ 3  
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี  
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อย 
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนทุกระดับ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาข้าราชการ

ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานซึ่ง
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา ที่  3  
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย  
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด 
ของตนเอง 

 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  กลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ปัจจัย ความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 /แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
เป้าหมายรวม  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 

2.ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินการภายใต้แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากร
มนุษย์ จึงก าหนดจัดท าโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัคติงานซึ่งสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะพัฒนาคนในทุกมิต ิ
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และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี   มี
วินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ ถูกต้อง มีทักษะที่ จ า เป็นในศตวรรษที่  21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และ   อ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 

๒.3 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์
สู่ความเป็นเลิศ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ฯ ได้มีการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมสร้างจิตส านึก มีทัศนคติ
และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๓. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายองค์กร 

 

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจ า จ านวน 10 คน 

 

2.5 เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความ
เป็นเลิศ 
เชิงผลลัพธ์ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มี
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีกระบวนการบริหารจัดการส านักงาน

แนวใหม่ ยุค 4.0 ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละของบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญาเพ่ือน ามา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

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

วางแผนการด าเนินงาน             
ศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1             
 

2.9 สถานที่ด าเนินการ     จงัหวัดอุบลราชธานี 
 

2.10 งบประมาณ     จ านวน   14,200   บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่าย ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 3 วัน ๆ ละ 240 บาท       
    จ านวน 10 คน 

7,200   

2. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
    (รถส านักงาน) ไป – กลับ จ านวน 1 คัน 
    กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 

  7,000 

รวมทั้งสิ้น 7,200  7,000 
 
2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ร้อยละของบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และ

มีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญาเพ่ือน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

รายงาน แบบรายงาน 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณภัทร ใจกล้า ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562 
กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 (ไตรมาส 3 – 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 ) ได้จัดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) แ ล ะ  คณิ ต ศ าสต ร์  (Mathematics) เข้ าด้ วย กั น  โด ยมี เป้ าห ม าย เพ่ื อ ส ร้ า งเย าวช น ไท ย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้ เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 2 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้เรียนในปัจจุบัน 
ที่เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 4C นอกจากนี้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นอีกทักษะหนึ่ง 
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาให้กับผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง  
องค์ความรู้และกรอบแนวคิดบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING จึงนับเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) มีเป้าหมายเพ่ือ
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สะ
เต็ม (STEM) สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบใหม่ ในการพัฒนาเนื้ อหาและทักษะแบบใหม่  เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
 
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ) เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ มุ่ งบู รณาการศาสตร์ทั้ งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลยี  (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพ 
ของผู้เรียนในปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 4C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, 
Communication - การสื่อสาร, Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity – ความคิดสร้างสรรค์) 
 
ตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 100 
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 
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1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
 องค์ประกอบ รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03) 
 ปัจจัย การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (120101F0301) 
 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เรื่ องและประเด็ นปฏิ รูป  5. การปฏิ รูปการจั ดการเรียนการสอนเพ่ื อตอบสนองการเปลี่ ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 
 เป้ าหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 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 

กระทรวงศึกษาธิการได้ ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่ งเป็นรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ สะเต็ม (STEM) สามารถน าไปใช้ใน
ก ารแ ก้ ปั ญ ห า ใน ชี วิ ต จ ริ ง  เต รี ย ม พ ร้ อ ม เข้ า ศึ ก ษ าต่ อ  แ ล ะก ารป ระก อ บ อ าชี พ อย่ า งมี คุ ณ ภ าพ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต จุดมุ่งหมายของ 
การจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้เรียนในปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 
คือ  ทั กษะ 4C (Critical Thinking - การคิ ดวิ เคราะห์ , Communication - การสื่ อสาร , Collaboration -  
การร่วมมือ และ Creativity – ความคิดสร้างสรรค์) (ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : Partnership for 21st 
Century Learning) นอกจากนี้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น 
ต่อการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้และกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงนับเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
จากการศึกษาและงานวิจัย พบว่า ประเทศที่ประชากร มีระดับพื้นฐานความรู้ STEM อยู่ในระดับสูง 
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จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ได้ริเริ่มส่งเสริมให้
มีการพัฒนา STEM Education ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการโครงการการพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บูรณาการSMT/PISA/STEM/CODING) 

 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING  
 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 74 คน  
   
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพ 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 ของนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 37 โรง มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
 3. ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT/PISA/STEM 
/CODING สูงขึ้น 
 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING ของนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 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. คุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก 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 3 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ

ด าเนินการโครงการ 
- - - 

ไตรมาส 3 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING 

9,990 - - 

ไตรมาส 4 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 ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ 

ประเมินความรู้  
ความเข้าใจ 

แบบประเมิน 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ตามแนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING 

- ประเมินความรู้  
ความเข้าใจ 
- นิเทศ ติดตาม 

- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูต้าม
แนวทางบูรณาการ SMT/PISA/STEM/CODING 
และนิเทศติดตาม 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ - ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 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 โลกได้
เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จ าเป็นในสังคมความรู้คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการเลื อกสรรและประมวลข้อมูลข่ าวสารที่ มี อยู่ อย่ างมากมาย ไม่ ใช่ทั กษะด้ านการท่ องจ า  
อีกต่อไป แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐาน  
การเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิด  
การสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส ามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ 
ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ดังนั้น  
การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยครู  
ต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ( 21st Century Skills )  

 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
ผู้เรียนมีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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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 างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่  21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกวา่ 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 
“สั งคมความรู้ ” (knowledge-based society) ทักษะที่ จ าเป็นในสั งคมความรู้คือ ทักษะการคิด วิ เคราะห์  ทักษะ 
ในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจ าอีกต่อไป แต่ในสภาพปัจจุบัน  
ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเป็น
การสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้น 
ในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก  
และมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
(21st Century Skills)  
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2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่  21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
 2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธี การจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21  
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  
 3. เพ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษา 
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน  
 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ด้านทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) อันน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. ครูผู้ สอนมีนวัตกรรม/สื่ อ  /เทคนิค/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ ส่ ง เสริมการพัฒ นาทั กษะ 
และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างตามบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 3. เขตพ้ืนที่การศึกษามี Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพ 
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 ศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารที่
พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ 
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้และการบริหาร 
ที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ 
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

            

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
และการบริหารที่พัฒนา
ศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

            

กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวด
นวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้
และการบริหารที่พัฒนา
ศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

            

กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชู
เกียรติ Best Practice ต้นแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
การบริหารเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพผู้เรียน 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
ศตวรรษที ่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 ทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

ศึกษาสภาพโดยการสอบถาม แบบสอบถาม 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว
ทางการจัดการเรียนรู้และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพ
ให้มีสมรรถนะ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ แบบประเมิน 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารที่พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ 
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 
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ชื่อโครงการ  สพป.กทม.รักการอ่าน : แก้ไขปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน                    
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
อีเมล sonthisuwon@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0955645196  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 3 - 4) 
 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศให้นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
1. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้คะแนน PISA มีคะแนนสูงขึ้น 
2. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

การศึกษา อันดับที่ 45 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมขึ้น มีอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 



65 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือในโครงการ สพป.กทม. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss 
ด้วยการอ่าน  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

 หนังสือในโครงการ สพป.กทม. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน เพ่ือใช้หนังสือและ
กิจกรรมการอ่านเป็นเครื่องมือในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียน จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน
ให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย 
 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง(ทุกระดับและทุกประเภท) 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้
ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะใน
สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกช่วงวัย 
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 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา 
Learning Loss ด้วยการอ่าน เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านและภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน (Learning Loss) 
และใช้หนังสือและกิจกรรมการอ่านเป็นเครื่องมือในการสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์  และสังคม โดยก าหนดกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ จ านวน 24 โรงเรียน ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โดยมี โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนประถม
นนทรี และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)  
 ส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าประถมศึ กษ ากรุ ง เทพ มห านคร ได้ เล็ ง เห็ น ความส าคัญ                             
ของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และทักษะการอ่านในการแก้ปัญหาภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน (Learning Loss) โดยใช้หนังสือและ
กิจกรรมการอ่านในการสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียนด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในปีงบประมาณ 
2565 จึงจัดท าโครงการ สพป.กทม. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน 
 

๒.3 วัตถุประสงค์  
                ๒.๑. เพ่ือน าหนังสือที่ได้รับจากโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss มาใช้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
                ๒.๑. เพ่ือแก้ปัญหาภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน (Learnning Loss) โดยใช้หนังสือและกิจกรรม
การอ่านเป็นเครื่องมือในการสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
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2.4. เป้าหมาย  
 2.4.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑) โรงเรียนในโครงการจ านวน 4 โรงเรียน  น าหนังสือที่ได้รับจากโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : 
แก้ปัญหา Learning Loss มาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 ๒) โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน แก้ปัญหาภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน (Learnning Loss) โดยใช้
หนังสือและกิจกรรมการอ่านเป็นเครื่องมือในการสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 
 2.4.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
เต็มศักยภาพ 
 

2.5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แก้ปัญหา
ภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน (Learning Loss) และสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 
 

2.6 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖5 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
๑. ประชุมวางแผนการจดัท า
โครงการฯ 

            

2. โรงเรียนจดักิจกรรมการอ่าน
เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย
ทางการอ่าน  

            

3. จัดนิทรรศการ การแก้ปัญหา 
Learning Loss การอ่าน ในพิธี
เปิดโครงการ สพฐ.รักการอ่าน : 
แก้ปัญหา Learning Loss ด้วย
การอ่าน 

            

4. นิเทศ ติดตามการด าเนิน 
การจัดกิจกรรม 

            

5.  สรุปผลการนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล และรายงานผล 
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2.7. สถานที่ด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ ๑ ประชุม conference วางแผนการจัดท าโครงการฯ  
 กิจกรรมที่ ๒ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 กิจกรรมที่ ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ ๔ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

2.8. งบประมาณ จ านวน 50,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการผู้จบการศึกษา

ภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาู หรับโรงเรียนปกติ  กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) งบด าเนินงาน 
รหัสกิจกรรมย่อย 139 ปี งบประมาณ 2565 (งบประมาณของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามหนังสือ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ที่ ศธ 04010/ว1319 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง 

ที ่ รายการ/ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 

๑ การประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
ด้วยระบบ video conference  

- - - - 

๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะ
ถดถอยทางการอ่าน  

    

3 จัดนิทรรศการ การแก้ปัญหา Learning Loss 
การอ่าน ในพิธีเปิดโครงการ สพฐ.รักการอ่าน 
: แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน 
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 55 คน  
   - อาหารว่าง คนละ 35 บาท  

1,925   21,925 

 3.1 นิทรรศการของโรงเรียนวัดหนัง   5,000  
 3.2 นิทรรศการของโรงเรียนวัดนาคปรก   5,000  
 3.3 นิทรรศการของโรงเรียนประถมนนทรี   5,000  
  นิทรรศการของโรงเรียนวัดสังข์

กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) 
  5,000  

4 นิเทศ ติดตามการด าเนิน 
การจัดกิจกรรม 

10,000   10,000 

5 สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานผล โดยจัดท ารูปเล่มรายงานผล ฯ 

  3,075 3,075 

 รวม 11,925 - 23,075 35,000 
 รวมทั้งสิ้น 35,000 
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๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนในโครงการได้รับการจัดสรรหนังสือส่งเสริม
การอ่าน และมีผลการประเมินความถูกต้อง  
ความเหมาะสม ความมีประโยชน์ และความเป็นไปได้
ของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
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ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อม           
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ) 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ ์ ค าภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
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 วินยั คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย การ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี การ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเ ทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ ยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศไป
ข้ างหน้ าได้ อย่ าง เต็ ม ศั กยภ าพ  ซึ่ ง  “คน ไท ย ในอนาคตจะต้ อ งมี ค วามพร้อมทั้ งก าย  ใจ  สติ ปั ญ ญ า  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์   
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
การกระท าอย่างรับผิดชอบ และความเป็นธรรมทางสังคม 
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพ

และเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้ ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ ยกระดับ          
การพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและ สภาพแวดล้อม          ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย   

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมี 
การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน 
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง 
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ    
พหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทย มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐาน การส่งต่อ
เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่
เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน  

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมอืงที่ด ี
แนวทางการพัฒนา  
 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
และนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจัด
ให้มีเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
รัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทาง ศาสตร์พระราชา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในภารกิจการขับเคลื่อนหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ได้ก าหนดให้โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นพันธกิจส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (พันธกิจ การส่งเสริมการจัด การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ เป็นคนดี มี
วินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง) และมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษา
พอเพียง) และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ  
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ด้วยตระหนักถึงความเร่งด่วนในการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและพันธกิจ  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร             
จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ)  เพ่ือให้สถานศึกษาที่ก าลังเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา รอบที่ ๒๕๖๓/ ๒  สามารถด าเนินกระบวนการพัฒนาได้อย่างมี
คุณภาพคุณภาพ มีศักยภาพพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานและแนว           การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนให้แก่สถานศึกษาท่ัวไปและชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบท ต่อไป  

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ   การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับ

การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา)   
ปัจจัย  การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒ ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตร/ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๒) การผลิต/ จัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้                
ที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษา เพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๓) การรวบรวมแนวทางการด าเนินงานและแนวการปฏิบัติที่ เป็นเลิศของศูนย์การเรียนรู้ฯ  ที่แสดง              
ถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

๔) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหาร แนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ
ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าเว็บไซต์ การเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ  

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

๖.) การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ชุมชนและ ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนารักษาระดับคุณภาพ และเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         สู่
สถานศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
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 
การจัดศึกษาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดมีความประพฤติที่ดี

และมีคุณธรรมของบุคคลและสังคม บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ 
ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ 
และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด จากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 พระราชทาน เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 (คุรุสภา, 2543) การศึกษาจึงนับว่าเป็นกลไกส าคัญ            
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของ
ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือให้เกิด           
ขีดความสามารถที่พร้อมรองรับต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยนั้นเป็นการพัฒนาที่ต้อง
ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ  ด้านอย่าสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทรเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเอง และ
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถด ารงได้อยู่อย่างมั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน   

2.2 วัตถุประสงค ์
 ๑) การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  

๒) การส่งเสริมสถานศึกษาตามข้อ ๑ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 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 านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบที่ ๒๕๖๓/ ๒ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ ๑๒ : 
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีสถานศึกษาที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพิ่มข้ึนอีก 2 แห่ง สามารถเป็น
สถานศึกษาต้นแบบเผยแพร่ แนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ให้แก่ สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ในทุกรูปแบบ 

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์              
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  

2) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ ๑๒ : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

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

2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาให้

พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบท่ี ๒๕๖๓/ ๒  
2) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้รับการส่งเสริมให้

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมาย
ที ่๑๒ : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



75 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

2.7 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่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. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ในเวบ็ไซต์ การเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฯลฯ  
5. การปรับปรงุและพัฒนาสถานที ่ฐานการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้สื่อและอุปกรณ์ 
6. การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน

ท้องถิ่น ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
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ชื่อโครงการ โครงการการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 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 าโมเดล Thailand 4.0  
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ได้ปรากฏ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้การขับเคลื่อน 
บรรลุเป้าหมาย ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ ดี  เก่ ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่ อน การพัฒนาประเทศได้อย่ างเต็มตามศักยภาพ ดั งนั้ น  
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2560 จึ งได้ ก าหนดในมาตรา 54 รั ฐต้ องด าเนิ นการให้ เด็ กทุ กคนได้ รั บการศึ กษา 
เป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนั กถึ งการเปลี่ ยนแปลงในโลกปั จจุบั นที่ ส่ งผลต่ อการเรียนรู้  การด าเนิ นชี วิต  
และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ  
และเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency- based Curriculum)  
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 ซึ่งจะน าไปสู่ การปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มาพัฒนาการเรียน
การสอนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ  ทีไ่ด้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
โลกได้อย่างสันติและปกติสุขในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การน าโมเดล 
Thailand 4.0 โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ได้ปรากฏ  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้ การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมาย ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์  
จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี  เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การศึกษา  
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงได้ก าหนดในมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 
เป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  
การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับ  
แผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ และเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมี
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency- based Curriculum) ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา  
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีศักยภาพและขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะ 
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การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ 
ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติและปกติสุขในโลกปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ ใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้
มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิ รูปการจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถ 
ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
 

เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การน าโมเดล 
Thailand 4.0 โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ได้ปรากฏ  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ .2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่ งชาติ  
พ.ศ.2560-2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อนประเทศ 
ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้ การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมาย ก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงได้ก าหนดในมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ส่งผล  
ต่อการเรียนรู้ การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมสอดคล้องกับ 
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แผนแม่บทของประเทศ นโยบายของประเทศ และเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม โดยมี
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency- based Curriculum) ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา  
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีศักยภาพและขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะ  
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ 
ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติและปกติสุขในโลกปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

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/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 เป้าหมายรวม 
 ประเด็นการปฏิรูป 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
 เป้าหมาย 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. 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
 

2.2 หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยใช้
แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียน จะเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่เน้นย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาใน
สาระวิชาหลั ก ดั งนั้ นเพ่ื อปรับแนวคิ ดการจั ดการเรียนการสอนใหม่ ในศตวรรษที่  21 ที่ ให้ ความส าคัญ 
กับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

การจะมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ครูผู้สอนต้องมีการออกแบบระบบ 
การเรียนรู้ใหม่ ต้องเปลี่ยนบทบาท ผู้บริหารต้องเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องสร้างความตื่นตัว ความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้ ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและ
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 : 
หน้า 4 ) 
 การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ เกิดจากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้การศึกษา
จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจุดเน้นจาก ฐานเนื้อหา (content - based) ไปเป็นฐานสมรรถนะ (competency-based) 
ศาสตราจารย์ David McClelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จ
ในการท างานได้ดีกว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็นผลลัพธ์ที่พ่ึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็น
ความสามารถในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในเมื่อ "สมรรถนะ" มีความส าคัญและประโยชน์ต่อ
ชี วิ ต  ก า ร ศึ ก ษ า 
จึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อ 
จบการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน (ป.1 - ม6) ประเด็นนี้ จึ งเป็ นค าถามส าคัญที่ ต้ องตอบให้ ได้ เป็ นอันดับแรก (ท่ีมา 
http://krukob.com/web/1-159/ : สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ) 
 การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดสภาพภูมิอากาศและ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกรูปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีการบูรณาการและ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดลดลงและเกิดสังคมผู้สูงอายุการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมภูมิศาสตร์ปัญญาและวัฒนธรรม ปั จจัยเหล่านี้ ล้ วนน ามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 
วิถีชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้
สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 : หน้า 108 ) 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย เป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และการวัดประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยเพ่ือสร้างและพัฒนาพลเมืองที่
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มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตน 
จนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อื่น
ในสั งคมและการปรั บปรุ งระบบการผลิ ตพั ฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาในทุ กระดั บ 
และประเภทการศึกษาเพ่ือให้ได้ครูดีมีความรู้ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นครูเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป 
(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 : หน้า 108 ) 

การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้นั้นจะต้องด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
(Competency-Based Instruction: CBI) ที่ มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
เชิงสมรรถนะ (Learning competencies) ที่สามารถสังเกตเห็นและวัดได้ ซึ่งการวัดและประเมินฐานสมรรถนะ นั้น  
จะเน้นการวัดผลการเรียนรู้จากการพฤติกรรมและการปฏิบัติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงสมรรถนะนั้น ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

คณิตศาสตร์เป็นรากฐานส าคัญของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นได้อย่างเด่นชัดใน
ปัจจุบัน มีการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและโลก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความหมายเพียงแค่ตัวเลขและสัญลักษณ์เท่านั้น
หากแต่ยังมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุมีผล 
รู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวางแผนการท างานมีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พัฒนามนุษย์ให้มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
(ยุพิน พิพิธกุล, 2545; สิริพร ทิพย์คง, 2545: 1; กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข: 1)  
 จากข้อความดังกล่ าวข้างต้น ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนัก 
เห็นความส าคัญและพร้อมด าเนินการตามนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้  ที่ พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ พ้ืนฐาน ด้านคณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดเรียนรู้ 
ทีพั่ฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพื่อพัฒนาคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิด สมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 5. เพ่ือสรุปรายงานผลการใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
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 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20 คน โดยคัดเลือกจากครูที่มีความสนใจจาก 37 
โรงเรียน 
2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบวิธีการหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล ร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนมีความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดเรียนรู้ ที่ พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  

ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2. มีคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 3. ครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของครูในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 2. คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ 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 ประชุมปฏิบัติการ
การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
สู่หลักสูตรสถานศึกษาและ 
สาระการเรียนรู้บูรณาการฐาน
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 ประชุมปฏิบัติการ
การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
สู่หลักสูตรสถานศึกษาและ 
สาระการเรียนรู้บูรณาการฐาน
สมรรถนะ และนิเทศติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ
การสร้างสื่อและเครื่องมือวัด
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะ
ความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
และนิเทศติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการ
การสร้างนวัตกรรมและการวิจัย
ทางการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะ
ความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
และนิเทศติดตาม 

            

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 ประชุมปฏิบัติการการสร้างสื่อและเครื่องมือวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะ
ความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ 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 
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายชาตรี ลักษณะศิริ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
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 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 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 องค์การมหาชนท า
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้า
ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมาตรา 
47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่า การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วในเล่ม 135 ตอนที่ 11 ก  วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ท าให้มีผลบังคับใช้แล้ว 
 กฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ 3 ก าหนดให้ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
และ ข้อ 4 วรรคสอง ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการในการประเมินคุณภาพภายนอกที่เชื่อมโยง
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ส าคัญใน

การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมี
ระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในสถานศึกษาให้มีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก 

 



88 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

 
 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 การจัดการเรียนรู้ 
ปัจจัย 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ในสถานศึกษาให้มีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
 2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงาน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545                          

หมวด 6 มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น องค์การมหาชนท า
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ  จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้า
ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมาตรา 
47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่า การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วในเล่ม 135 ตอนที่ 11 ก  วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ท าให้มีผลบังคับใช้แล้ว 
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 กฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ 3 ก าหนดให้ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี                      การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงาน                    ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และ ข้อ 4 วรรคสอง ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3 วัตถุประสงค ์

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  สามารถประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้วยความมั่นใจ 
 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก 

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. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนระบบ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

            

2. สรุป และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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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 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.11 การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

ทดสอบความรู้แบบประเมิน 
ผลการอบรม 

แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุธาทิพย์   เลิศล้ า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
อีเมล suthatip@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0812472505 
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 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจากครูใน
ยุคปัจจุบันควรที่จะสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้บนช่องทางออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ
เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
การเรียนรู้ออนไลน์สามารถสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน ระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้ง
ยังเป็นการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ระหว่างครูผู้ร่วมวิชาชีพ สามารถสร้างคุณค่าและต่อ
ยอดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 
 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 โครงการ BKKP Innovative Digital Learning สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. มีการพัฒนา
สนับสนุนส่งเสริมครูในเรื่องการพัฒนาสื่อและวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยี จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมขึ้น มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น 
และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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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 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. ครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50  
2. ครูมีผลงานด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้และทักษะต่างๆที่
จ าเป็น เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูได้เกิดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาประเมินผล เมื่อครูได้รับการพัฒนา จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ปัจจัย 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้
ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สาม ารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะใน
สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
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 าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ 
และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (Covid-19)  ที่ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ทางไกล ใน
รูปแบบต่างๆ ดังนั้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีและการเรียนทางไกลผ่านคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับเขตพ้ืนที่ ทุก
กลุ่มสาระวิชา และทุกระดับชั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะเข้ามาช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา  ครูจึงควรมี
ความรู้ในการพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
  จากผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)         
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอทั้งระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระ โดยมีศึกษานิเทศก์สนับสนุนและให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาจึงได้จัดท า  BKKP Innovative Digital Learning สู่คลั งสื่ อเทคโนโลยีดิจิทัล  สพป.กทม.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ครูผู้สอนที่ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และเพ่ือรวบรวม
คลังสื่อการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
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พัฒนาร่วมกัน รวมถึงครูสามารถน าสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนหลังจากนี้ได้ 
ส่วนผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงการเข้าใช้งาน Obec content center เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูด้านการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. เพ่ือรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคลังสื่อ Obec content 
center ระดับ สพฐ.  เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้รับผิดชอบงานคลังสื่อเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน 37 คน 
 

2.5 เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ครูผู้รับผิดชอบงานคลังสื่อเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเรื่องการผลิตสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
 2. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการผลิตสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 
 3. คลิปสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีการ
เพ่ิมข้อมูลเข้ามามากว่า 100 ผลงาน 
 

 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระมีการผลิตสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
 2. ครูผู้สอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต
สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 
 3. คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ชิ้นงานสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนได้รับการเผยแพร่ 
 2. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 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.การอบรมให้ความรู้และการผลิตสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาคลังสื่อ การพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน และการเข้าใช้งาน Obec 
content center เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียน 

            

2 .ก า ร รั บ ร า ง วั ล แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้        
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนผ่านสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ
ออนไลน์ 

            

3.สรุปผลการด าเนินโครงการ             
 

2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 
 

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

ไตรมาส 4 การอบรมให้ ความรู้และการผลิตสื่ อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาคลังสื่อ การพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียน และการเข้าใช้งาน Obec content center 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง = 7,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมการอบรม
67 คน 2 วัน วันละ 170 บาท = 22,780 บาท 
- ค่าบริการส่งอาหาร 20 บาท 

22,800 7,200 - 

ไตรมาส 4 - การรับรางวัลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยในชั้น
เรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ 

- - - 

ไตรมาส 4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

- - - 

 รวม 22,800 7,200 - 
 รวม(สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 30,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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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 คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบจากแบบรายงานผลการ
พัฒนาคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  สพป.
กทม. 

แบบรายงานผล
รายงานผลการพัฒนา
คลังสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล  สพป.กทม. 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบั ติราชการ สพป. กทม. เรื่องที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
อีเมล sk2361038286@gmail.com   โทรศัพท ์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 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่
สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมี
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ใน
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียน 
 

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

มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน             
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)             
2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา  

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพใน

 

mailto:sk2361038286@gmail.com
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การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก การจ้างครูคณิต วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม ที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพราใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 4) การ
เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการ
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความพร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงาน
สนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ

ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการประสานการ
ด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป้าหมายคือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโลกในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
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ปัจจัย  หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่อง และอาชีพ 
- 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกวา่ 1) 
แผน  ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 6 ให้มีการจัดระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 3 ส่วน ดังนี้ 1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ 3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล 
มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หรือกฎหมายอ่ืนและมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนางาน
ด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบใน            การ
พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติรวมทั้งประสาน
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง ให้เป็นไปตามบทบาท
และอ านาจหน้าที่แห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
รวมทั้งศึกษานิเทศก์ที่ใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน
เป็นฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ด าเนินการ
นิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดท าสรุปรายงานผลเพ่ือเผยแพร่เทคนิค              
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ ให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนผลการสอบ       O-
Net และ NT เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
 ในปีงบประมาณ 2565 ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
มีจ านวนเพียง 6 คน (ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง) จึงอาจไม่สามารถด าเนินการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
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ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดได้ครอบคลุมทั่วถึง อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในสังกัด จึงจ าเป็นต้องหารูปแบบวิธีการในการนิเทศติดตามให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราชการ  
   

2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  
2. เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 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 เพ่ิมขึ้น 
 

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 สังคมและสติปัญญา  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
 2. โรงเรียนในสังกัด 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ภาคเรียน  
 3. โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการตามนโยบายและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ผลการสอบ ONET เพ่ิมขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ร้อยละ ๓ 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ งานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเป้าหมายและพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน มี
ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 4. โรงเรียนในสังกัดมีกระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศท่ีเน้นผลงาน
จากการปฏิบัติจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบการนิเทศการศึกษาได้รับการพัฒนาส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

ได้ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถยก ระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  
2. ครู และบุคลากรทาง การศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3 . นักเรียนทุกคนมี พัฒนาการครบทุกด้ าน  ทั้ งด้ านร่างกาย  อารมณ์  สั งคม และสติปัญญา                             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 
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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 ปริ้นเตอร์ 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

            

 
4. สร้างเวปไซต์/เพจ 
Facebook ของกลุ่มนิเทศฯ ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษา
ทุกด้าน 

            

5. ด าเนินการนิเทศตามแผน 
ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐาน 

            

             
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่ 2/2564 

            

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป
และรายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่  1/2565 

            

8. ศึกษาดูงาน สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 2565 

            

 

2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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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   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                   ในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ต าแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 หัวข้อย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                     การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าหมายที ่1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ตัวช้ีวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์  คือ การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์           
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้             
ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง  ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา             
ระดั บการศึ กษ าภาคบั งคับ  ระดับมั ธยมศึ กษ าตอนปลาย  ผู้ เรี ยน พิการ ผู้ เรี ยนด้ อยโอกา ส  ผู้ เรี ยน                                 
ที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน          
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ            
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 แผนย่อย 11.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย 

 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ     
ในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
 1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน เพ่ือพัฒนา         
การเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

 การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้ เรียน               
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 

 ข้อย่อยท่ี 3.4 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมาย 
  1. ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ              
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย                     
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
แก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 3. ร้อยละ 75 ของครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 

องค์ประกอบ 

 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน ระดับท่ี 1 

เป้าหมายรวม คนไทยเป้นคนดี เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร        
ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ ง ที่ประเทศเยอรมนี  ในปี  พ.ศ. 2552                
ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หรือในภาษาเยอรมันเรียกว่า Haus der Keinen Forscher 
โครงการนี้ ป ระสบความส าเร็จ ในการปลูกฝั งความสนใจและรักวิทยาศาสตร์ ในด็กปฐ มวัย ได้อย่ างดี                        
จึงทรงพระกรุณาพระราชทานให้มูสนิธิสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่อง             
ในประเทศไทย 
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด ได้ร่วมมือกันศึกษาโครงการส่งเสริม    
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยในประเทศยอรมนี โดยการประสานมูลนิธิ Haus der Keinen Foscher 
เพ่ือขออนุญาตน ากิจกรรมมาทดลองด าเนินการในประเทศไทย และได้ริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการด าเนินงาน
โครงการโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ เครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่ง เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ 2564         
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 9 มิถุนายน 
25 6 4  เรี ยบ ร้อยแล้ ว  หลั งจาก  Memorandum of Agreement ฉบั บ ล งวันที่  2 2  มกราคม  2 5 5 8                    
ได้หมดอายุลง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านความร่วมมือในระยะยาวระหว่าง มูลนิธิ Haus der Keinen Forscher 
ประเทศเยอรมนี กับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรฐกิจของชาติให้สามารถแข่งขัน   
กับนานาประเทศและการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข และจากงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า  
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เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี เป็นช่วงที่มีความส าคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ าสูงสุด          
เป็นวัยที่ต้องวางรากฐานที่ดี และหากครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคและ
กระบวนการสอนที่ สอดคล้องและเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  จะท าให้ เด็ กมี เจตคติที่ ดี                       
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น ความช่างสังเกต และความสามารถใน
การจดจ าวิชาต่าง ๆ ในอนาคตได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (สสวท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์     
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด และบริษัท บี.กริม 
แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จ ากัด ภาคีเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเยาวซนไทย และวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย            
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการทดลองอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน นอกจากนี้
ยังเน้นกิจกรรมที่เด็กสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand on) และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งสริมให้เด็กได้
ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนใน บริบทของตนเอง         
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)        
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กระดับปฐมวัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนทางระบบนิเวศน์ สังคม 
เศรษฐกิจของประเทศไทยและโลกในอนาคต และเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้น เป็นนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
กระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย  
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยเริ่มจากวิทยากรหลัก (Core Trainers) เป็นผู้จัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับศึกษานิ เทศก์ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และครูผู้สอน      
ระดับปฐมวัยที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ทั้ ง 183 แห่ง เพ่ือน าไปถ่ายทอดและขยายผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้ส อน          
ระดับปฐมวัย (School Teacher) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัยจะได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น โดยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย เพ่ือให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีกิจกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริม         
การมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการโครงการดั งกล่ าว                  
อย่างมีกระบวนการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย         
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน จ านวน 36 โรงเรียน จ านวน 9 รุ่น ในแต่ละปีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมและโครงงานของโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน          
เพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดตลอดมา 
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2.3 วัตถุประสงค์ 
 2.3.1 เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (School Teacher) สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐวัย ตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 2.3.2 เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 2.3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกร
และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  

 2.4.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร         

 2.4.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 2.4.3 นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจการมและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
     ๒. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   
     ๓. โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
      เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ๑. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมและโครงงานบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้     
  ๒. ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  วินัย จิต ใจ สังคม และสติปัญญา                 
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย       
ประเทศไทย  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมและโครงงานบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได ้     
๒ . เด็กปฐมวัยมี พัฒ นาการด้ านร่างกาย อารมณ์  วินั ย  จิต ใจ สั งคม และสติปัญ ญา มีทั กษะพ้ืนฐาน      
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ๑. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมและโครงงานบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้     
  ๒. ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  วินัย จิต ใจ สังคม และสติปัญญา                 
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ร้อยละ 100 โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย       
ประเทศไทยอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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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. กิจกรรมที่ 1  
   วางแผนการด าเนินงาน 

            

2. กิจกรรมที่ 2    
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมและโครงงาน 
- พิธีรับตราพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2563 
- นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ      

            

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                 
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 35 โรงเรียน 
2.10 งบประมาณ จากงบด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่ 2  
กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 

- - - 

ไตรมาสที่ 3  
กิจกรรมที่ 2 รับตราพระราชทาน 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
และโครงงาน  
  - พิธีรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน *35 บาท *1 มื้อ) 

 
 

- 
 

- 
1,400 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

- 
 

3,600 
- 

ไตรมาสที่ 4 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ      - - - 
รวม 1,400 - 3,600 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน และ

ได้รับตราพระราชทาน 
ประเมิน 

สังเกตการสอน 
สัมภาษณ ์

แบบประเมนิ 
แบบบนัทึกการ
สังเกตการสอน 
แบบสัมภาษณ ์

2 ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถบู รณ าการกิ จ กรรมการ เรีย น การสอน
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

ประเมิน 
สังเกตการสอน 

สัมภาษณ ์

แบบประเมนิ 
แบบบนัทึกการ
สังเกตการสอน 
แบบสัมภาษณ ์

3 เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมปีระสบการณ์การ
เรียนรู ้

นิเทศ ติดตาม 
สังเกตการสอน 

แบบบนัทึก                  
การนิเทศ ติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  (Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 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 า
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น  
 1. คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้ สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิ งรุก  (Active Learning)  
โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที ่แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนา 
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้ สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิ งรุก  (Active Learning)  
โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

 3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ - 
ปัจจัย - 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกวา่ 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. 
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2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
2.2 หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการศึกษา  
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ฉะนั้นรูปแบบ
การจัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ เน้น “การท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์  
การเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเมื่อออกไปท างาน ไม่ได้มีการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ไม่สามารถท างานเป็นทีมได้” มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้
มากขึ้น Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง องค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบ การมีวินัยในการท างานแก่ผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ  
ของ 21st Century Skills ส าหรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การ
เรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (Small Group Teaching/Learning) การเรียนรู้ด้ วยตนเอง (Self-Directed 
Learning) การใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ (Group Analysis/Learning) ร่วมกันแก้ไขปัญหา (Group 
Problem-Solving) การเรียนเป็นทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
Doing/Activities) ฯลฯ โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบความส าเร็จได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญ
นอกจากผู้เรียนแล้ว คือ ครูผู้สอน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ Active Learning ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารและครูให้
สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
(PLC)  
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีเวทีน าเสนอวิธีการปฏิบัติ  
ที่เป็นเลิศในระดับเครือข่ายสถานศึกษา  
 4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการนิ เทศด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในสถานศึกษา (PLC) ของศึกษานิเทศก์ 
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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 บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ร้อยละ 80 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้  
 2. ครูผู้สอน ที่ผ่านการพัฒนา สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในชั้นเรียน  
 3. ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ น าเสนอวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ  
 4. ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ในสถานศึกษา  
 2. ครูผู้สอนได้รับการเสริมแรงและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืน 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) 
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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  ประชุมชี้ แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการ PLC ระหว่ าง
ผู้ บ ริห าร ครู  ศึ กษ านิ เทศก์ 
เดือนละ 2 ครั้ง  

            

กิจกรรมที่  3 ประชุมสรุปผล
การด าเนินการโครงการ 

            

 
2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 
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2.11 การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนว

ทางการด าเนินการโครงการ 
ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจ 

แบบประเมิน 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร โดยใช้กระบวนการ PLC 
ระหว่างผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เดือนละ 2 ครั้ง  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการ - ประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปโครงการ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รูปเล่มรายงานผล
การด าเนินการ
โครงการ 
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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 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ต าแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 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 

เป้าหมายที ่1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 

 เป็นโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนกรสอนเพ่ือให้เด็กได้มีทักษะที่ส าคัญในศตรรษที่  21        
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการสร้างรอยเชื่อมต่อเด็กปฐมวัยสู่การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือต่อยอดและ
พัฒนาทักษะให้พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อเนื่อง 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 

 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) อันดับขีดความสามารถ                
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 เป็นโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนกรสอนเพ่ือให้เด็กได้มีทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21      
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการสร้างรอยเชื่อมต่อเด็กปฐมวัยสู่การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือต่อยอดและ
พัฒนาทักษะให้พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา 

  วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ        
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ      
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน 
เป้าหมาย 
  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  การนิเทศการศึกษาจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนโฉม
บทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้สนับสนุน อ านวยการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายคือคุณภาพ
ผู้เรียน ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด 
  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ อัตรา        
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 

องค์ประกอบ 

  รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03) 
ปัจจัย 
  ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (120101F0305) 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 

แผน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 3 มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
   ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ           
ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย  ทุกด้าน     
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ คุณภาพตามมาตรฐาน           
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล    
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่  รู้สิทธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  
และมีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ให้ เป็น "การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่ งเน้น ความปลอดภัย  ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส            
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. ด้านความปลอดภัย พัฒนา
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติช้ า ๒. ด้านโอกาส สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย ๓. ด้านคุณภาพส่งเสริม   การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมืองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  ๔. ด้าน
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ      
การจัดการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงจัดท า โครงการ             
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์- 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้              
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย สร้างรอยเชื่อมต่อเด็กปฐมวัยสู่การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลไปยังการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในสังกัดต่อไป 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด 
  2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย  
 ด้านประมาณ 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
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 ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้บรรลุตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได ้
  2. ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถพัฒนา        
เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2.5 เป้าหมาย 

  เชิงผลผลิต (Output) 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัย      
ให้บรรลุตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ 
  2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยได้        
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชา การจัดการศึกษา
ปฐมวัย สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  เชิงผลผลิต (Output) 
  1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัย      
ให้บรรลุตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ 
  2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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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. 
ระยะที่ 1 เพ่ิมพูลสมรรถนะการจัดประสบการณ์น าครูผู้สอนใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมนักเรียน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

กิจกรรมที่ 2 วางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย
ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุมการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)
ออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญบูรณาการเข้ากับบริบท
ของแต่ละโรงเรียน 

            

ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งฃุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
กิจกรรมที่ 4 ลงพ้ืนที่สร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานและการ
นิเทศ ติดตาม Coach 
Moving Team (ลงพ้ืนที่หรือ
ออนไลน์ 1 ครั้ง) 

            

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย 

            

หมายเหตุ : ก าหนดการกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

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

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ระยะที่ 1 เพ่ิมพูลสมรรถนะการจัดประสบการณ์น าครูผู้สอนใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมนักเรียน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - 
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายผู้บริหาร
และครูผู้สอนปฐมวัย  

- - - 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
บูรณาการเข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน (ออนไลน์ 3 วัน) 

- - - 

ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งฃุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
กิจกรรมที่ 4 ลงพ้ืนที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศ ติดตาม Coaching 
and Mentoring (ลงพ้ืนที่ 1 ครั้งหรือออนไลน์ 1 ครั้ง) 

- - - 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 50 คน 
     - ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท) 
     - ค่าท่ีพัก (1 คืน คืนละ 1,000 บาท) 
     - ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ 1,200 บาท) 
     - ค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวัน (50 คน *170 บาท *1 วัน) 

 
 
- 

1,000 
1,200 
8,500 

 
 

๗,200 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 

รวม 10,700 7,200 2,100 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/- ค่าพาหนะวิทยากร… 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 
โรงเรียน 

- การบันทึกข้อมูล 
- ทดสอบ 
- นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบก่อน
อบรมและหลังอบรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 

2. เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้บรรลุ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ได ้
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความ
เข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 
 

- การบันทึกข้อมูล 
- ทดสอบก่อนอบรม
และหลังอบรม 
- นิเทศ ติดตาม 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบทดสอบก่อน
อบรมและหลังอบรม 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบสังเกตการสอน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การสร้างอาชีพ 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบ ัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 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
สมรรถนะผู้ เรียนให้มีทักษะอาชีพที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์                 
ข้อที่ 3 หัวข้อย่อย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  เป้าหมายที่ 4  การพัฒนา                   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน             
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

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

ที่ 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/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน  ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายรวม  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
2.2 หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศ 
“Thailand ๔.๐”ที่ต้องการก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพชั้นสูงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงด าเนินงาน
โครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ และทันสมัยให้กับครู และครูถ่ายทอด
ให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพน าไปใช้ท างานหรือประกอบอาชีพได้จริง มีรายได้เสริม น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับโมเดลการ
พัฒนาประเทศ “Thailand ๔.๐”  

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ 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 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ มีความสามารถพิ เศษในด้านอาชีพ  สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้   สร้างความสามารถ                      
ในการแข่งขัน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมี
ทักษะที่จ 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 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีความสามารถพิ เศษในด้านอาชีพ  สามารถพัฒนาจนประกอบชีพได้   สร้างความสามารถ                      
ในการแข่งขัน 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ทั้งรูปแบบ On Site และ On Line 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางทักษะอาชีพ สามารถน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 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 
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2.9 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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
เรียนรูโ้รงเรียน 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  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
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 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศให้
นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
 1. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้คะแนน PISA มีคะแนนสูงขึ้น 
 2. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา อันดับที่ 45 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมขึ้น มีอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา สมรรถนะการอ่านขั้นสูง การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 

 2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
หมายเหตุ  (ตัวชี้วัดล้อตามร้อยละของ สพฐ ที่ตั้งไว้) 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ให้เกิด
ทักษะการอ่านและน าไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล  เมื่อมีการพัฒนาครู จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดี ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ การอ่านขั้นสูง 
ปัจจัย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรแกนน า  
ด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงาน
ภาษาไทยและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถือ
เป็นเขตที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเสมอมาและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท า “โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” เพ่ือขยายผลให้กับครู 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสังกัดได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาต่อไป 
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน  

ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือ  
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์  รวมทั้ งเป็นสื่ อแสดงภู มิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ซึ่ งควรค่าแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  
และสืบสานให้คงอยู่ ส าหรับในปีการศึกษา 2564 - 2565 นี้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการ“โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยและครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเสมอมาและ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือขยายผลให้กับครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสังกัดได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อไป 
 

2.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในการสอนทักษะการอ่านเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 คน 

 

2.5 เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียน มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง และสามารถน าไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาได้ 
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2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้สมรรถนะการอ่านขั้นสูงให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 

2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 
  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 และรายงานผลการพั ฒนาสมรรถนะการอ่ าน 
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  วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ ์ ค าภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
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 การ
อนุรักษ์ รักษาฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จนเกินความ พอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศ การผลิต และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศไปสู้ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร ์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ซ ึ่งเป ็นการปลูกฝัง และพัฒนา
ในระยะยาว มุ่งเน้นความเข้มแข็งตามบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งมีกลไกท่ีส าคัญ คือ  การพัฒนาคุณภาพ 
ประชาชนโดยสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตาม 
หลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เยาวชน
และ ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์  เกิดความรักความหวงแหน 
และ ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการเขามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ที่ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา  
 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคและการผลิต วิธีคิด และวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด การสร้างการมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้างระบบ และกลไก
การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการตรวจสอบ ย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน   
เป้าหมาย  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์ของ 
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันด าเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๘๐  

การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกด าเนินการบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป  อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน 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 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัดและฟื้นฟู 
            มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่
เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน สนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่
เกิดขึ้น รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ 
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้งการป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป 
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 ข้อที่ ๕ 
“การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีเจคติ มีความรู้ มีทักษะและ           
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองทีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อ 

 การพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา และมคีวามร่วมมือในการใช้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีเหลือไว้ใช้ส าหรับคน
รุ่นต่อไปในอนาคต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย “การขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือหา
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 



137 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2.2 ร่างแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2.3 ขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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 าผลการศึกษาวิจัยไป
พัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

 2) ร้อยละ 50  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับ
การพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาไปสู่

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

2) นักเรียนมีความรู้ เกิดความตระหนัก มีเจคติ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถเปลี่ ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที ใช้ชีวิต                  
อย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
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 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด สามารถน าผลวิจัยไป
ใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ได้รับ                   
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  ส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
               รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
อีเมล sonthisuwon@bkkp.go.th  โทรศัพท์ 0955645196  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 3 - 4) 
 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศให้นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  
เป้าหมาย 
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 
3. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้คะแนน PISA มีคะแนนสูงขึ้น 
4. การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

การศึกษา อันดับที่ 45 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 การพัฒนาเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลคะแนน PISA เพ่ิมขึ้น มีอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้น และนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนยอยท่ี 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือใช้พัฒนาการอ่าน  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 หนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย 
 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง(ทุกระดับและทุกประเภท) 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้
ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะใน
สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
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1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
นโยบายรัฐบาลหลัก 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกช่วงวัย 
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 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ตามยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา                เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสนับสนุนการ
ผลิต จัดหาและการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้ง
การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ได้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมดุมีชีวิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยน้อมน าพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เจ้าฟ้านักอ่าน) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด 
ได้พัฒนาทักษะการอ่าน และจัดกิจกรรมห้องสมุดโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเยาวชนนักอ่าน ยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖5      
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๒.3 วัตถุประสงค์  
               ๒.๑. เพ่ือจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนจ านวน 6 โรง 
  ๒.๒. เพ่ือนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระ 
จริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๒.๓. เพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4. เป้าหมาย  
 2.4.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑) โรงเรียนในโครงการจ านวน 5 โรง ได้รับการจัดสรรหนังสือส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 ๒) โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ 

 2.4.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
เต็มศักยภาพ 

2.5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม              
การอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                           
สยามบรมราชกุมารี โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการใช้หนังสือ              
พระราชนิพนธ์ 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖5 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
๑. ประชุมวางแผนการจดัท า
โครงการฯ 

            

๒. จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์             
๓. นิเทศ ติดตามการด าเนิน 
การจัดกิจกรรม 

            

๔.  สรุปผลการนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล และรายงานผล 
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2.7. สถานที่ด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ ๑ ประชุม conference วางแผนการจัดท าโครงการฯ 
 กิจกรรมที่ ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 กิจกรรมที่ ๓ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
   โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 
   โรงเรียพิบูลอุปุถัมภ์ 
   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
   โรงเรียนวัดนาคปรก 
   โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
 กิจกรรมที่ ๔ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

2.8. งบประมาณ จ านวน 50,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) (แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมของครูคลังสมอง  งบด าเนินงานตามหนังสือแจ้งสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมการอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖5 ที่ ศธ 04010/ว 232 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565                    

รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง 

ที ่ รายการ/ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 

๑. การประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
ด้วยระบบ video conference  

    

๒. จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์     4๐,๐๐๐ 
 - ค่าหนังสือพระราชนิพนธ์ให้โรงเรียน 

6 โรง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  4๐,๐๐๐  

๓. สรุป ประเมินผล     10,000 
 - จัดท ารายงานสรุป ประเมินผลการ

จัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริม
การอ่านตามแนวรอยพระจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี                   

  10,000  

 รวม - - 50,000 50,000 
 รวมทั้งสิ้น 50,000 
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๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนในโครงการได้รับการจัดสรรหนังสือส่งเสริม
การอ่าน และมีผลการประเมินความถูกต้อง  
ความเหมาะสม ความมีประโยชน์ และความเป็นไปได้
ของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

แบบนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
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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 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

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 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์  คือ สร้างคุณภาพ          
ทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล        
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ       
 ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการงาน 4 งาน ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) อันดับขีดความสามารถ                
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 

 การนิเทศการศึกษาจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนโฉม
บทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้สนับสนุน อ านวยการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายคือคุณภาพ
ผู้เรียน ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ข้อที่ 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 
  วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการ        
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ      
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน 
เป้าหมาย 
  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  การนิเทศการศึกษาจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนโฉม
บทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ เป็นผู้สนับสนุน อ านวยการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายคือคุณภาพ
ผู้เรียน ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด 
  สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ อัตรา        
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ 
  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย  
  การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา  
1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็กระบวนการส าคัญยิ่งที่ทาให้การบริหารและการจัดการเรียน
การสอนขับเคลื่อนไปในทิศทางตามที่นโยบาย เป้า หมาย และจุดเน้นที่ก าหนด บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา    
(ก.ต.ป.น.) ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะท าให้การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามี
คุณภาพยิ่งขึ้น และการนิเทศติดตามจะประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย ความรู้      
ความเข้าใจในเนื้อหาที่นิเทศ เทคนิคกระบวนการและเครื่องมือนิเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสม่ าเสมอและ
ความต่อเนื่องของการนิ เทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ตระหนักและ             
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างมากโดยก าหนดให้การนิเทศเป็นนโยบายหลักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนให้สูงขึ้นจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประชุมเพ่ือก าหนด
แนวด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
  3. เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่นิเทศ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศ 
  4. เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่นิ เทศ จัดท าแผน เครื่องมือนิเทศและด าเนินการนิเทศอย่างมีคุณภาพ        
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  5. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ร่วมมือในการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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. ศึกษานิ เทศก์ จ านวน 6 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และนิ เทศโรงเรียนอย่างน้อย         
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
     3. บุคลากรด้านการนิ เทศการศึกษา 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. กลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 กลุ่ม นิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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     เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     1. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการนิเทศการศึกษา เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ที่มีคุณภาพ    
     2. บุคลากรด้านการนิเทศการศึกษาทุกคน มีความรู้ เข้าใจเรื่องที่นิเทศ มีความตระหนักและ             
เห็นความส าคัญของการนิเทศสามารถนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด    
ตามแผนนิเทศการศึกษา โดยใช้รูปแบบ เทคนิคการนิเทศ เครื่องมือนิเทศที่มีคุณภาพ จ านวน 37 โรงเรียน      
อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
     3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     4. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
     5. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 รวมทั้ง
นักเรยีนมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการได้ระดับคุณภาพ “ระดับด”ี อย่างน้อยร้อยละ 80 
และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้ระดับคุณภาพ “ระดับดี” อย่างน้อยร้อยละ 80 รวมทั้ง
นักเรยีนมีคุณภาพเป็นไปตามที่หลักสูตรก 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 

            

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

กิจกรรมที่ 3 จัดท าแผน, 
ปฏิทินการนิเทศและประชุม
เตรียมการนิเทศ ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
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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 4 จัดท าสื่อ/
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
การด าเนินงาน 

            

 
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 - - 

 

 

 



151 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กทม. 

2.10 งบประมาณ (ต่อ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
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 แบบนิเทศติดตามการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้และงานตามนโยบาย 
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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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนปฏิบัติราชการสพป. กทม. กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นายนฤสรณ์  ทองใบ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
อีเมล  อ  โทรศัพท ์๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๒ 
กลุ่ม อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันที่ หรือ เดือน ที่ด าเนินการ) เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๑. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
๑.๑ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่๖       การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที ่๖ หัวข้อย่อย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายที่ ๖.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
                                        ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้   ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริตและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๑.๒ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการปลูกและปลุกจิตส านึก      
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  
ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม    
ที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๑.๓ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย ประเด็น  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา 
  ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”  
และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน  
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ      
ที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมือง
ไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตใน       
วงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
ตัวชี้วัด  ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   
๑.๔ ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ  พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  
ปัจจัย  กลไกลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบายรัฐบาลหลัก /
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผน  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายรวม  ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Index : CPI) 
                  อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลก ในปี ๒๕๗๙  
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๒. ข้อมูลทั่วไป 
๒.๑ โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๒ หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบนโยบายให้หน่วยงาน
ในสังกัดขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต่านการทุจิต ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกและยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทย เพ่ือรองรับนโยบายและการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒.๓ วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุ่มงาน/หน่วย ได้เตรียมความพร้อมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒. เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพ่ิมค่าการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA Online ) : Integrity and Transparency Assessment 
Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 
 

๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒.๕ เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕ คน 
     เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและไม่ทนต่อการทุจริต มีความพร้อมส าหรับ           
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมิน ITA Online ๒๐๒๒  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ผ่านระบบออนไลน์ (ITA Online) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๒.๗ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการประเมิน ITA  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
 

๒.๘ ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
๑. วางแผน/เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            

๒. ด าเนินการโครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
และศึกษาดูงาน 

            

๓. ประเมินผลและสรุปผล             
             
 
๒.๙ สถานที่ด าเนินการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๒.๑๐ งบประมาณ จาก งบบริหารจัดการส านักงาน จ านวน ๑๒,๘๗๕ บาท 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ(รายไตรมาส) ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท     
จ านวน ๒๕ คน ๘๗๕   
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๕๐ บาท ๑ มื้อ จ านวน ๒๕ คน ๑,๒๕๐   
๓. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท จ านวน ๒๕ คน ๖,๒๕๐   
๔. ค่าของที่ระลึก ๓,๐๐๐   
๕. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถยนต์ จ านวน ๓ คัน ๆ ละ     
    ๕๐๐ บาท    ๑,๕๐๐ 
    
รวม ๑๑,๓๗๕ - ๑,๕๐๐ 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๒.๑๑การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมกรุงเทพมหานคร 
 

๑. การประเมินการรับรู้ และ
คิดเห็นบุคลากรในสังกัด 
๒. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. การเปิดเผยข้อมูลต่อ 
สาธารณชน 

๑. แบบประเมิน IIT 
๒. แบบประเมิน EIT 
๓.แบบประเมิน OIT 

๒ สพป.กทม. มีผลการประเมิน ITA 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 

การประมวลผลการประเมิน 
ITA Online ๒๐๒๒ 

แบบประเมิน ITA 
Online ๒๐๒๒ 
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แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดโครงการพัฒนาอบรมที่ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกต าแหน่ง และ 
ทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจนบังเกิดผลส าเร็จ ได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุก
ระดับ ในการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ
อย่างชัดเจน สามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส ารวจความต้องการจ าเป็น และปัจจัยพ้ืนฐาน แล้วจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา 
ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาป ระถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และน าไปปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ 

3. ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการส าเร็จและผลกระทบของ
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการทุกโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว น าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือรับทราบผลการด าเนินโครงการ และ
รวบรวมรายงานผลการด าเนินโครงการ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส่วนที่ 4  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากร 
                  ทางการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
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