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กลุ่มนโยบายและแผน



 
 

ค าน า 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัด
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา Quick Policy นโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงความต้องการจ าเป็นตามภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณในความร่วมมือของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ เ กี่ ยวข้องทุกท่าน  
และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ และใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด า เนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 ของทุกภาคส่ วนที่ เ กี่ ยวข้อง ตามแนวทาง 
การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึ กษากรุงเทพมหานคร  
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

                   “ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา” 

                                                           กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

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

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• สภาพการจัดการศึกษา   ส่วนที่ 1 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม
การศกึษาทางไกลฯ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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                นายพิเชฐร์  วันทอง 

                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    
                

 

                                                                                                                
                                                            นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล            
                                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                          ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร              
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                นายพิเชฐร์  วันทอง 
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     นางเมตตา  ศริิรัตน์     นายธนภัทร  กุลวรภัทรธนิน      ผศ.ดร. พิกุล  เอกวรางกูล     นางสาวจารณุี  เลยีววิวัฒน์ชัย 

          กรรมการผู้แทนผู้บริหาร         กรรมการผู้แทนผู้บริหาร           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน           
           
 

                                                                            
      นายศุภกิจ  จิตคล่องทรัพย ์    นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ  นายชาญณรงค์  ลักษณณยีนาวิน  นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช 
         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ            กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ              กรรมการและเลขานุการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2565 

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

รวม 37 
                   ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน  13 15 28 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 11 22 33 
คร ูค.ศ. 4 1 - 10 
คร ูค.ศ. 3 7 90 97 
คร ูค.ศ. 2 10 240 250 
คร ูค.ศ. 1 104 364 468 
ครูผู้ช่วย 35 131 166 
ลูกจ้างประจ า 27 32 59 

รวม 208 894 1,102 

 
                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 

จ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

   ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 1 1 2 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 10 16 26 
ศึกษานิเทศก ์ 4 7 11 
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 
พนักงานราชการ 3 14 17 
อัตราจ้างช่ัวคราว    2 1 3 

รวม 25 39 62 
ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2565 
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การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของชาติ 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ไ ด้ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ  
การบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาโดยมีกลุ่มโรงเรียน จ านวน 3 กลุ่ม และศูนย์วิชาการ จ านวน 11 ศูนย์ ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียน ที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน 
1. กลุ่มทวาราวดี โรงเรียนพญาไท 
2.  กลุ่มรัตนโกสินทร์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
3.  กลุ่มกรุงธนบุรี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 

ศูนย์วิชาการ ที่ต้ังศูนย์วิชาการ 
1. ศูนยว์ิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง สิงหเสนี) 
2.  ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร ์ โรงเรียนราชวินิต 
3.  ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม ์
4.  ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
5.  ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพญาไท 
6.  ศูนย์วิชาการสุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
7.  ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
8.  ศูนย์วิชาการศลิปะ  โรงเรียนวดัอมรินทราราม 
9.  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถมัภ์) 
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนบางบัว 

(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
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แผนท่ีตั้งสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2565 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 658 692 1,350 60 
อนุบาล 2 827 873 1,700 73 
อนุบาล 3 890 879 1,769 75 

รวมระดับก่อนประถมศกึษา 2,375 2,444 4,819 208 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,471 1,371 2,842 117 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,542 1,414 2,956 117 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,569 1,446 3,015 118 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,768 1,554 3,322 120 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,711 1,616 3,327 120 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,677 1,443 3,120 118 

รวมระดับประถมศกึษา 9,738 8,844 18,582 710 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 238 183 421 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 205 173 378 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 199 183 382 14 

รวมระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 642 539 1,181 41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 85 48 133 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 53 58 111 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 47 69 116 5 

รวมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 185 175 360 15 
รวมระดับมัธยมศกึษา 827 714 1,541 56 

รวมท้ังหมด 12,940 12,002 24,942 974 
               ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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จ านวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัว 

 

ระดับการศึกษา รวม 
อนุบาล  1 117 
อนุบาล  2 142 
อนุบาล  3 149 

รวมก่อนประถมศกึษา 408 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 122 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 121 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 105 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 109 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 71 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 84 

รวมระดับประถมศกึษา 612 
รวมท้ังสิ้น 1,020 

                                  ข้อมูล ณ วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2565  
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ที ่ ศูนย์การเรียน จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา รวม 

ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 
1 ประถมภมูิธรรม - 148 148 
2 ทางน าแห่งปัญญา - 58 58 
3 จอห์นไวแอท มอนเตสซอร ี 26 27 53 
4 ตัรบียะตุ้ลอสิลาม 199 249 448 
5 ศิริ์รัถยา 9 11 20 
6 บ้านดี ดารุล้คอยร ฺ 0 20 20 
7 เกรชบางนา - 20 20 
8 ดาริสซุนนะห ์ 30 32 62 
9 ปวงประชาอดัม (บะนีย์อดมั) - 20 20 
10 ดรุณอินเตอร์นอเลจจ ์ - 35 35 
11 นิวตัน - 98 98 
12 คิตามูระ เฮา้ส ์ 0 0 0 
13 ดิเอสเซนส ์ - 99 99 
ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ    
14 วีเลิร์น - 19 19 
ศูนย์การเรียนโดยบุคคล    
15 พัฒนปัญญา 1 29 30 
16 ปฐมธรรม - 32 32 
17 รัศมีแห่งการน า 13 37 50 
18 แพรี 0 3 3 
19 ผูกมิตร - 51 51 
20 พชระ - 45 45 
21 รู้ด้วยรัก - 27 27 
22 บ้านสวนหมาก - 50 50 
23 แคร์โรลล์ เพรพไพร์มเมรี ่ 40 17 57 

รวมท้ังสิ้น 318 1,127 1,445 
      ข้อมูล ณ วันที่  16 ธันวาคม 2565   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนศูนย์การเรียนที่จัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยองค์กรเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน  

จ านวน 23 ศูนย์การเรียน 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 10 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ ประเด็นการติดตาม ประเมินผล 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

         การติดตาม ประเมินผล 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
การติดตาม ประเมินผล  

ติดตามแต่ 
ไม่

ประเมินผล 

ระดับ
คุณภาพ 

เทียบค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) 
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่

ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภยั
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 √    ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม 
นางสาวพัชรี  อินทหอม 

3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัย
พิบัติ  และภัย คุกคามทุกรูปแบบ ให้
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80  √  ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางอาตยี๊ะห์  อสิมารอฮีม 
นางสาวพัชรี  อินทหอม 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ
ในการจัดการภัยพบิัติ  
ภัยคุกคามทกุรูปแบบ ให้สามารถปรับตวั
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80  √  ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางอาตยี๊ะห์  อสิมารอฮีม 
นางสาวพัชรี  อินทหอม 

5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการจัดระบบ
ความปลอดภยัต่าง ๆ สามารถน าความรู้
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

ร้อยละ 80 
 

 √  ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางอาตยี๊ะห์  อสิมารอฮีม 
นางสาวพัชรี  อินทหอม 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

10 
 

ร้อยละของผู้เรียนปฐมวยั 
มีพัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 √    ร้อยละ 
95.87 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล 
นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 

11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 90 √    ร้อยละ
98.17 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล 
นายชาตรี  ลักษณะศิร ิ

14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 

ร้อยละ 90 √    ร้อยละ 
100 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา 
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที่ ประเด็นการติดตาม ประเมินผล 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

         การติดตาม ประเมินผล 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
การติดตาม ประเมินผล  

ติดตามแต่ 
ไม่

ประเมินผล 

ระดับ
คุณภาพ 

เทียบค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาด ารงศักดิ์ 
15 

 
 

 

ร้อยละของสถานศึกษาที่สอน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการ
เตรียมความพร้อม (ดา้นการอา่น 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

ร้อยละ 70 
 

√ 
 

 

   ร้อยละ 
100 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล 
นางสาวณภัทร  ใจกล้า 

16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามพหุปัญญา 

ร้อยละ 10 √   ร้อยละ
22.57 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล 
นางสาวณภัทร  ใจกล้า 

17 
 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกา 
รคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 

ร้อยละ 10 √ 
 

  ร้อยละ
22.57 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล 
นางสาวณภัทร  ใจกล้า 

กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ 
ที่เป็นดิจิทัล  
 

ร้อยละ 80 √ 
 

  ร้อยละ 
100 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
นายวิทยา  เกษาอาจ 
นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล 
นางสาวสุชญา อินธน ู

ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาครูและการจดัการเรียนการสอน 

1.4 หลักเกณฑ์และวธิีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)  

-   √ 
 

ติดตามแต่
ไม่

ประเมินผล 
(ร้อยละ

93) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางกฤติมา จินดาธนกิตติ ์
นางศิริภรณ์  ศรีชัยปัญหา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ร้อยละ 70 √    ร้อยละ 
0.452 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายยุทธนา ส าราญกิจ 
นางอาตีย๊ะห์  อิสมารอฮีม 
นางสาวพัชรี  อินทหอม 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)   

ร้อยละ 40  √   ติดตามแต่
ไม่
ประเมินผล 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล 
นางสาวณภัทร  ใจกล้า 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลคะแนน 

ITA 

75

80

85

90

95

100

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

85.06 
87.72 

90.67 

94.3 
98.37 (ระดับ AA) 

ผลคะแนน ITA (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ผลคะแนน ITA 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ ตามเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือถ่ายทอดไปสู่แนวทาง ในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3  
แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็น การพัฒนาของแผน
ระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังนี ้ 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
 2.1.1.1 เป้าหมาย  
 1. เปูาหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2. เปูาหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
 2.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)  
2.1.2.1 เป้าหมาย  
เปูาหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

• ความสอดคล้องแผน 3 ระดับ ส่วนที่ 2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
4 ธันวาคม 2560 
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2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) 
ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียง
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง)  
2.1.3.1 เป้าหมาย  
เปูาหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็น 4.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
2.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป  

2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
2.1.4.1 เป้าหมาย  
1. เปูาหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2. เปูาหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส  
2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค 
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การเรียนการสอน เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ  

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู ้(หลัก)  
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมายที ่1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ

ที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย 
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเปูาหมาย 120001)  

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
ดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 120002)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของ
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มี ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  

 2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 120101)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ
การพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียน มีความ
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พร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย
การส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทั้งอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  และวัสดุ อุปกรณ์  
ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ 
รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน  

แผนย่อยท่ี 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถ

พิเศษ  
เป้าหมายของแผนย่อย  
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน (รหัสเปูาหมาย 120201)  
การบรรลุเป้าหมาย  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การมี
แผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม ่
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตาม
หลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ศักยภาพ พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  

2. ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา และคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (รหัสเปูาหมาย 
110001)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน

โดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ส าคัญด้านต่าง ๆ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น (รหัสเปูาหมาย 

110201)  
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การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุน

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่รวมถึง การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และ
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

แผนย่อยท่ี 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
แนวทางการพัฒนา  
1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค ์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นให้เกิด 
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ ที่มีครูคอยเป็น
ผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนอง ความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม  

3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
 4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  การบ่มเพาะ การเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรมหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  

เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก

พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 110301)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการส่งเสริม

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา  

3. ประเด็นที ่17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเปูาหมาย 170001)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
แนวทางการพัฒนา  
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1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย โดยพัฒนาระบบ และกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  เพ่ือให้สามารถ ให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเปาูหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายเหยื่อ
ของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต ที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ  

2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และ
ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
 3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
ในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่
สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิด
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมี
การใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการคุ้มครองกลุ่มเปูาหมายในสังคม  

4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดสวัสดิการและสร้าง
หลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและ
ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  

เป้าหมายของแผนย่อย  
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น (รหัสเปูาหมาย 170201)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียน
ในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

4. ประเด็นที ่1 ความม่ันคง (รอง)  
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเปูาหาย 010001)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและ
กลับคืนสู่สังคม  

(4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า 

ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
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2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป้าหมายของแผนย่อย  
1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหาร (รหัสเปูาหมาย 

010201)  
 2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น และพัฒนาประเทศ (รหัสเปูาหมาย 010202) 

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็น
ผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา ในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป  

5. ประเด็นที ่10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)  
(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น คนไทยมากขึ้น  

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากข้ึน (รหัสเปูาหมาย 100001)  

การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความด ีสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  

(5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนย่อยท่ี 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง จิตสาธารณะ และการเป็น

พลเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการ

เรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการ
ตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม

จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น (รหัสเปูาหมาย 100101)  
การบรรลุเป้าหมาย  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
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ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

6. ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเปูาหมาย 210001)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต  
(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนแม่บทย่อยท่ี 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่

ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเปาูหมาย 210101)  
การบรรลุเป้าหมาย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้าน การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มี
ธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกัน การทุจริตทุกรูปแบบ  
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

หมุดหมายการพัฒนา  
1. หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต 

(หลัก)  
เป้าหมายการพัฒนา  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับโลกยุค

ใหม ่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผนเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึง
ระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที ่1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน  
กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดย  
1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสาน ความร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้

ไดร้ับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี  
2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแล ที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มี



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 24 
 

พัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก  ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย 
สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน  

3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ  

4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกปูองเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคล เพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมี
สมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและ การท างาน โดย  

1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการ
ตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังท างานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยน าร่องกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สนับสนุนความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามความต้องการของตลาดงานมี
งานท าและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้  
  3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจ านวนความ
ต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท้อน
สมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อ านวยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูงการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การท างานในอนาคต  

5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย (1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอย ของความรู้ในวัยเรียนโดย
สถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบ
อาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตาม
ความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และ
สังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  สร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของ
การเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือการวางอนาคต
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด การพนัน และมีแนว
ปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ เรียน  โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย  
ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษา ที่มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษา
และเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร  ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนและ
พ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการ
เรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไก
การบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ  อาทิ การสนับสนุน
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ทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การ
ที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแล กลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถาน
ฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา  

6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึง การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของสังคมไทยและเป็น 
“ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  

 1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่
หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยก าหนดมาตรการจูงใจ ที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ 
(Startup) สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างค่านิยมและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึง
สนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคา ที่เข้าถึงได้  

3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ที่สามารถเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตั้งแต่
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้าง ความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  

4) ก าหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มี
แหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษ
ในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษา
ปกติ โดยจัดท าข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายของกลุ่มเปูาหมายเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของ
ตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจ
และมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน  

2. หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
เป้าหมายการพัฒนา  
เปูาหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาส ในการเลื่อนสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจน ข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ลดลงร้อยละ 20  

กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  

 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มีคุณภาพ จัดสรรเงิน
อุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาใน
โรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อม
ทั้งพัฒนาระบบการเฝูาระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความเหมาะสม  

3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
เป้าหมายการพัฒนา  
เปูาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมี

ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และ
มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82  

กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทนโดยยกเลิก

ภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มี ความจ าเป็นที่ภาครัฐต้องด าเนินการ โดย
พัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ 
และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาด าเนินการหรือร่วมด าเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการด าเนินการ  

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนา การบริการภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐ จากการควบคุมมาเป็นการก ากับดูแลหรือเพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานภาครัฐโดยลด
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยง การให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดย
ก าหนดเปูาหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องด าเนินการให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ ก าลังคนและการติดตามประเมินผลให้
เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เปูาหมายร่วมกัน  

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐโดยปรับ
บทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ ในอนาคต ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตราก าลัง งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร ของส่วนราชการและจังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจของส่วนราชการและการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปด าเนินการได้  ทั้งนี้ ควรมี
การก าหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยนการท างานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้
กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรกกลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและน าไปประกอบ การ
ตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน  

กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ  

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่าง
บูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้
ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อม
ทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี ้เร่งพัฒนาระบบที่บูรณา
การข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จ
เป็นล าดับแรก  

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการท างานใหม่ 
ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือ  มีความจ าเป็นน้อยน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะ
การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการ
ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ การท างานแบบดิจิทัล  

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร  ให้มีทักษะที่
จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ 
มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดยจะต้องทบทวนแนวทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจนปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอน
ภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐ 
ให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลด
การจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งให้
ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่าง
รวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม
ตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่
สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเปูาหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร  
ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากร
บุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการบังคับใช้
กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา  
และปฏิรูปกฎหมายให้มีเปูาหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการท างานระหว่างหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานกลางด าเนินการเร่งรัดการปรับปรุง แก้ไข
กฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น ซ้ าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการปรับตัว
ให้ทันการณ์ ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับ การ
ตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเปูาร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณา
การฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จ าแนกประเภทตามการใช้
งานของผู้ใช้บริการ  

2.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
1. เป้าหมายที่ 1 การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มากยิ่งขึ้น  
3. ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่

ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ก าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ  

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
โดยมุ่งเน้นการจัดท าสื่อท่ีมีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดท าระบบการบริหารจัดการ
ชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ ในความแตกต่าง
หลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน 
สถานศึกษา สถานที่ท างาน ให้บุคคลตระหนักและปกปูองถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น  
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแย้งและการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว สถานศึกษา 
สถานที่ท างาน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย  
3. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักท่ี 2 การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่  
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นอย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้อง กับความต้องการและ
วิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  
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การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  การส่งเสริมการ
เรียนและใช้ภาษาท่ีหลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ี  

 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
1. เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นรูปธรรม  
2. ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการปูองกัน และแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์ร่วมกัน  
3. ตัวชี้วัด การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลกัที ่2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชน

สามารถปูองกันตนเองจากการค้ามนุษย ์ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ทางอินเทอร์เน็ต การสืบสวนสอบสวน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1. เป้าหมายที ่1 การปูองกันประชากรทุกกลุ่มเปูาหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
2. ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับการปูองกันจากยาเสพติด  
3. ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน 

ภายในปี 2570  
4. กลยุทธ์  
กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี

ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทันยาเสพติด 

ทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความส าคัญ กับการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเปูาหมายในทุกขั้นตอน  

2.3 แผนระดับท่ี 3  
2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ

ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับพลเมือง
ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์  
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6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้  

2.3.2 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 เป็นการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคน
ต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึง
ความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุก
คน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการ
กระท าท้ังปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัย
ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง  
2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่าง ทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ในระดับชาติ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจะด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพเป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงาน
ต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและการ
ให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ
สารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการการสร้าง
กลไก การประสานงาน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล  

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยน ากรอบแนวทาง

และเปูาหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนา การเรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางและเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายการให้บริการหรือ
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ  
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2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

2.3.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
และส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
และหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับสามารถ น าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไป โดยการก าหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา 

2.3.5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเปูาหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง 
ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน โดยก าหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และ  
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศต่อไป  

2.4 นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง
วัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและ



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 32 
 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
แก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุาย
ราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  10) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา 
การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  
1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และปูองกันจากภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน  ครู และ
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
และแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปูองคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่  ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือสร้าง

สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ ของตนเอง ด้วยการเรียนรู้

จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม
และห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ  สู่การปฏิบัติใน
ชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
ให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่  

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของ
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
 2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน  
โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไป
ใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือ
กลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วน
ที่เก่ียวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟ
เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล ในการส่งต่อไปยัง

สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปูองกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับการพัฒนา

อย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning)  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการบูรณาการ

วิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง ในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี 
รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า  

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะก าลังคนตาม
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ ในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill 
เพ่ือให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่
จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency)  
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา 
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  
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4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาคเกษตร  
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer)  
ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอ่ืน  

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  Performance 

Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)  

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
อาชีวศึกษา  

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก 

ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ 
บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที ่ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก ความจ าเป็นและใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งและ
สายงานต่าง ๆ  
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
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แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล ในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  

4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

2.4.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. ด้านความปลอดภัย  
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล

ความปลอตภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ  

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิต 

วิถีปกติต่อไป (Next Normal)  
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้และการดูแลปกปูอง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการ

พัฒนาให้มีสมรรถะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ  
 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึงการ
เรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได ้ 

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปูองกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา 
และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ  

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้น

สมรรถะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม กับความต้องการและบริบท  
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวม
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พลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่ การเรียนรู้น าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา  

3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง
บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล  
4.2 น าเทคโนโลดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนบริหาร

จัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Nomal)  

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคโควิด – 19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน  ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปัก
หมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Leaming) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Leaming) ทุกระดับ  

7. ยกระดับคณุภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร  
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
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9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  

2.4.4 นโยบายเร่งด่วน (Quich Policy) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบายในที่ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที ่5/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ใน 10 เรื่องเร่งด่วนดังนี้  
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  
ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม  
3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน  
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  
5. Active Learning  

 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

6. พาน้องกลับมาเรียน  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“  
7. โรงเรียนคุณภาพ  
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (โรงเรียนคุณภาพ) และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเปูาหมาย  
8. Learning loss  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน  
9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอ่ืน 

ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
10. ความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
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เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าหมายย่อย (Target)  
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 
2573  

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้น มีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573  

เป้าหมายย่อยท่ี 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและ
อาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573  

เป้าหมายย่อยท่ี 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่ม ที่เปราะบางซึ่ง
รวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่าง เท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573  

เป้าหมายย่อยท่ี 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ในสัดส่วนสูง สามารถ
อ่านออกเขียนได้และค านวณได ้ภายในปี พ.ศ. 2573  

เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก 
และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ การที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใน
ปี พ.ศ. 2573  

เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน  
 เป้าหมายย่อยท่ี 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
 
 
 

• ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ส่วนที่ 3 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานคณะกรรมการการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มี

สาระส าคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน และ
แผนปฏิบัติการ 4 เรื่อง รายละเอียดดังนี้  

4.1 ภาพรวม  
4.1.1 วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน”  
(ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะที่จ าเป็น มีความสุข และมีเปูาหมาย ได้รับการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ  

เพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ)  
4.1.2 พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม  
6. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ  
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
4.1.3 ผลสัมฤทธิ์  
1. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยี ใน

การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษา ที่มีความปลอดภัย  
2. ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม  
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะ ที่เหมาะสม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ  
 4. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.4 กลยุทธ์หน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
4.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ  
4.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 
 

• แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนที่ 4 
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1. เปูาหมาย  
(1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถปรับตัวต่อโรค

อุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ า  
(2) สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
(3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย

ของผู้เรียน  
2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่า
ทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป  

 

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา ที่มีความปลอดภัย  ร้อยละ 80 ศป.สพฐ./
สอ. 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ. 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

ร้อยละ 80 ศป.สพฐ. 

4. แนวทางการพัฒนา  
(1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง  
 (2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝูาระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและ ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก  ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ 
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุน
บุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการปูองกันและปรับตัว  

(5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัย ในภาพรวมให้เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที ่ 

(6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
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4.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
1. เป้าหมาย  
(1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค จนจบ

การศึกษาภาคบังคับ  
(2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
(4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
(5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้

ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

ร้อยละ 70 สนผ. 

2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย  ร้อยละ 70 สนผ. 
3 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา

สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น  
2,178,666 

คน 
สนผ./
สศศ. 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ร้อยละ 20 สนผ. 

3. แนวทางการพัฒนา  
• การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เป็น

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือดูแลและปูองกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา  

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน 
ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

(4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

(5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  

(6) ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือมีทักษะ
อาชีพในการด ารงชีวิต  

(7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการ  

• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน  
(8) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ  
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(9) สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือ
ทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม  

(10) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ 
และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

(11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน  
(12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่  
(13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร แก่สถานศึกษาใน

พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
 (14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  
ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่าง มีคุณภาพ 

4.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
1. เป้าหมาย  
(1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  

(2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

(3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู  

(4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  

(6) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น
ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  

 

ร้อยละ 80 สวก. 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 90 สวก. 
3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ร้อยละ 80 สวก. 
4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 

(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA  

ร้อยละ 70 สทศ. 

5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA  

ร้อยละ 30 สวก. 

6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา พหุปัญญารายบุคคล  ร้อยละ 30 สวก. 
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7 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัด และความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

22,650 คน สวก. / 
สบว. / 
ศบศ.  

8 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

ร้อยละ 3 สทศ. 

9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 

ร้อยละ 50 สบศ. 

10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก  100,000 สบศ. 

3. แนวทางการพัฒนา  
• คุณภาพผู้เรียน  
(1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา  
(2) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน  มีความรู้ มีทักษะการ

เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ  

(3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือ คัดกรอง /ส ารวจแวว 
/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง ความแตกต่างทางพหุปัญญาของ
ผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ  

(4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ความถนัด และศักยภาพของ
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการ ของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ  

(5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

(6) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & Learning  
(7) ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน  
(8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  

(Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   

มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 (11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (PersonalizedLearning) เช่น การอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (e-learning) เป็นต้น  
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• หลักสูตรและอ่ืน ๆ  
(12) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา

บนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , Creative Education  
(13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
(14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการแก่ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์  
(15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

ผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน  
(16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

(17) บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท าตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

(18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา  

(19) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  

(20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

(21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนางาน
วิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  

4.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
1. เป้าหมาย  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการ

บริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน  
(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหาร

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

(6) สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมกับบริบท  

(7) สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
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2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
 

ร้อยละ 80 กพร. 
สทร.  

2 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่  

ร้อยละ 80 สบน. / 
สนผ. / 
สมป. / 

สพก.จชต 
/สนก.  

3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA online  ร้อยละ 80 สนก. 
4 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real 

Time  
ร้อยละ 80 สทร. 

5 จ านวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  

100,000 
คน 

สทร. 

6 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 10 สตผ. 

3. แนวทางการพัฒนา  
• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน า

ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online / 

ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ)์ / ด้านบุคลากร)  

(2) พัฒนาระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การ
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐาน ด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 (3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษา
ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 

(4) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของการด าเนินงาน  
สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  / ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย  เพ่ือรองรับการท างาน 
และการจัดการเรียนการสอน  

(5) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน  

(6) ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหาร
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

(7) จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา  ที่เกิดขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant)  

(8) ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
(9) ปรับจ านวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการ

บริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
(10) ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง  
(11) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล  
(12) จัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างรายปี 
(ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ  

(13) เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร  
(14) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  

ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน  
(15) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
(16) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากรของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
 (17) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี 
บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก) 

(18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจาก ภาคส่วนต่าง ๆ 
(19) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา  (Open Data/Data Catalog)  

ทั้งในและนอกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
• สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
(20) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม

ตามบริบทของพ้ืนที ่ 
(21) บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ในการจัด

การศึกษา  
(22) ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
• สถานศึกษาอ่ืน ๆ  

 (23) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียน
คุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) สถานศึกษา
ตามโครงการพระราชด าริ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)   
เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ  
ให้บรรลุตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กาประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 
ประเด็นที่ 1 ด้าน STRATERGY ยุทธศาสตร์ ทิศทางและ
ขอบเขตที่องค์การจะด าเนินการไปในระยะยาว 

ประเด็นที่ 1 COSTOMER/COMPETITORS คือผู้รับบริการ 

สพป.กทม.  มีการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เปูาหมาย ตัวช้ีวัด มาตรการ 
แนวทางก า ร ด า เ นิ น ง า น 
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงและครอบคลุมตาม
นโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ขับเคลื่ อนนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ ร่วมคิด และพัฒนา
งานเพื่ อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่สมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคดิจิทัลใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะ
อาชีพ และทักษะการใช้ชีวิต
อย่างรอบด้านในทุกมิติ อีกทั้ง
ยังมีการประสานความร่วมมือ
กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ในการประสานพลัง
ความร่วมมืออย่างไร้ขีดจ ากัด 
เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด 

1. บุคลากรขาดความเข้าใจใน
เรื่องความเช่ือมโยงระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ แผนเขต และ
แผนโรงเรียน ส่งผลให้เกิด
ความไม่เข้าใจในการด าเนินงาน 
เช่น การรายงานตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
2. การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร/
ขาดอัตราก าลังของบุคลากรใน
องค์กร ส่งผลให้ทิศทางการ
ด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง
และปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
3. ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอและทันสมัย ส าหรับ
การท างาน การเรียนการสอน
ของโลกยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 

1. มีระบบ/สื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการ
รับรู้ที่ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 
2.  ผู้ รั บบริ ก าร ได้ รั บความ
สะดวกสบายในการเดินทาง 
เนื่องจากมีระบบการคมนาคมที่
สะดวก 
3 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ให้บริการด้านการศึกษาได้อย่าง
ทั่ วถึง  โดยเปิดบริการทั้ ง ใน
ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย  แ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้
ชุมชนในเขตบริการได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา 

1. มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่
อยู่บ้าง จึงท าให้ผู้รับบริการ
อาจไม่สะดวกในการรับ-ส่ง 
นักเรียน 
2. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนายังคงเป็นเรื่องที่
ต้องเฝูาระวังอยู่ จึงอาจไม่ได้
รั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น บ า ง
สถานการณ์ 
3. ผู้ปกครองขาดวามเข้าใจ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพ
ในการดูแลติดตามนักเรียน
ลดลง 

 
 

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ส่วนที่ 5 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กาประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

ประเด็นที่ 2 ด้าน STRUCTURE โครงสร้างองค์กร ประเด็นที่ 2 POLIICS คือสถานการณ์ทางการเมือง การ
ปรับเปลี่ยน กฎหมาย นโยบาย ระเบียบราชการ 

โครงสร้างการบริหารและ
ขอบเขตการท างานเป็นระบบ 
ชัดเจน ส่งผลให้การท างาน
ได้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากมีการ
ม อ บ ห ม า ย ง า น ที่ ต ร ง กั บ
ความรู้ ความสามารถและ
ความถนัด 

กรอบอัตราก าลังบางส่วนงาน 
ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่
ได้รับ ส่งผลให้การท างานเกิด
อุปสรรค 

1. มีการปรับเปลี่ยน กฎหมาย 
นโยบาย ระเบียบราชการ ทาง
การศึกษาตามยุคสมัย และทัน
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
2. นโยบายที่เป็นประโยชน์ 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา เช่น นโยบายเรียนฟรี 
15 ปี และเงินปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

1. การปรับเปลี่ยนนโยบายที่
บ่อยครั้ง ส่งผลให้การท างาน
ขาดความต่อเนื่องและต้อง
เริ่มต้นศึกษาใหม่ 
2. งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนไม่เพียงพอ ท าให้
การด าเนินการด้านการจัด
การศึกษา ไม่ เป็นไปตาม
แนวทางที่รัฐบาลก าหนด 
3. นโยบาย และระเบียบ
ราชการบางอย่าง ไม่ เอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคลากรทาง
การศึกษา ท าหเกิดความ
เหลื่อมล้ าในอาชีพ 

ประเด็นที่ 3 ด้าน SYSTEM ระบบงานที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการในการด าเนินงานขององค์กร 

ประเด็นที่3 Environment Econonmics คือสภาพแวดล้อม 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ My Office 
แ ล ะ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่าง 
ๆ (Social Network) ท าให้
การท างานเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
2. มีระบบการก ากับ ติดตาม
กา ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ชั ด เ จ น 
สม่ าเสมอ ท าให้มีข้อมูลผล
การด าเนินงานที่อัพเดต ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
3. มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  และปฏิบั ติ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่ อ งมื อ ในการท า งานไม่
ทันสมัย 
2. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ ทั นสมั ย  ท า ให้ เ กิ ดความ
ซ้ าซ้อนในการขอข้อมูลเดิม ๆ 
3. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าในในระบบงาน (ระบบงาน
ซ้ าซ้อน/มากเกินไป) 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
ด้ า น อ า ร ม ณ์  สั ง ค ม  แ ล ะ
สติปัญญาที่ดี  เกิดทักษะชีวิต 
รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2. ความเป็นมหานครในด้าน
ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง
สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
ท าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนางาน เช่น 
การเดินทางไปอบรมสัมมนา
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง 
ๆ 

1. ปัญหาการจราจรติดขัด 
การก่อสร้างตึก ท าให้เกิด
มลพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลไม่ดีต่อ
ร่างกาย  
2. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผล
ต่ อ ภ า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
ผู้ปกครอง 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กาประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

ประเด็นที่ 4 ด้าน SKILL ทักษะ ความสามารถที่เรียกว่า
สมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 

ประเด็นที่ 4 Society คือสภาพสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ของ
ประชาชน เปลี่ยนแปลง 

1 .  ผู้ บ ริ ห า ร  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ  ในการบริหาร
จัดการงานแบบมีส่วนร่วม 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง
ในด้านการบริหารจัดการและ
ด้านวิชาการ 
2. ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
มี ก า ร พัฒน า ต น เ อ ง ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี  ส ร้ า ง สื่ อ 
นวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การสอน ใฝุเรียนรู้ทักษะที่
จ า เ ป็ น ค ว บ คู่ กั บ ก า ร มี
คุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่น
ในการพัฒนาผู้ เรียนอย่าง
เต็มที่ มีปฏิสัมพันธ์ภาพที่ดีตอ่
องค์กร และผู้ปกครอง เพื่อ
สร้างศรัทธาและความเช่ือมั่น
แก่ผู้เรียน ในการที่จะรักและ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1. บุคลากรเปลี่ยนงานและ
โยกย้ายบ่อยครั้ ง ท าให้การ
ท างานขาดความต่อเนื่อง และ
ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2 .  ข าดกา รถ่ า ยทอดองค์
ค ว า ม รู้ ที่ มี จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การท างานในภาพรวมยังไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มีสถานที่ที่ เป็นแหล่ งศึ กษา
เรียนรู้มากมาย ที่สามารถใช้
พัฒนาคนในองค์กรและผู้เรียน
ซึ่ ง เข้ าถึ ง ได้ ง่ าย และมีภาคี
เครือข่ายภายในและภายนอก
องค์กรที่เข้มแข็ง หลากหลาย 
ได้รับการสนับสนุนและร่วม
พัฒนาจากหน่วยงานภาคนอก 
มี ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ที่
หลากหลาย ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านการจัดการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 

1. ความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมเมือง 
ส่ ง ผล ให้ ก า ร ชี วิ ตมี ค ว าม
หลากกหลายและปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา 
2. ความเจริญก้าวหน้าและ
ทันสมัยในการใช้ชีวิต ส่งผล
ให้ค่านิยมที่ดีของสังคมไทยใน
อดีตลดน้อยลง 

ประเด็นที่ 5 SHARE VALUES ค่านิยมร่วม หมายถึง สิ่งที่
บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี พึงปฏิบัติจน
กลายเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานท าให้เกิดปทัสถานของ
องค์กร   

ประเด็นที่ 5 Technology คือเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางการบริหารและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ใหม่ ๆ 

ยึ ด ห ลั ก ก า รท า ง า น แ บ บ
ร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี 
การเคารพและให้เกียรตซิึ่งกัน
และกัน ปฏิบัติตามหน้าที่
ได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์
ผ ล ง า น ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ  ดั ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กร “VICTORY : ชัย
ชนะ” และอัตลักษณ์ของ
องค์กรณ์ “มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ” 

1. ขาดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
แบบท้ังองค์กร 
2 .  บุ ค ล ากร ไ ม่ ก ล้ า แสด ง
ทางออกทางความคิดหรือการ
ท างาน 
3. ความต่างของช่วงวัยของ
บุคลากร และความเป็นปัจเจก
บุคคลค่อนข้างสูง ท าให้ขาด
ปฏิสัมพันธ์ในการท างาน 

1. ได้รับการสนับสและเรียนรู้
นุนระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ท าให้ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
เ ข้ า ถึ ง แห ล่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์ในในการเรียนการ
สอนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโดยน าเทคโนโลยี
เ ข้ า ม า ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ค ว าม
ทันสมัย 

1. บางครอบครัวขาดแคลน
สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
หรื อ ไม่ เพี ย งพอในการ ใ ช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้แบบ 
Online หรือ On demand  
ท าให้ต้องมีการ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ทุนการศึกษา หรือ
สื่ออุปกรณ์ต่างๆ การระดม
ทุนจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
2. การใช้เทคโนโลยีในทางที่
ผิดและไม่เกิดประโยชน์โดย
ขาดความรู้ความเข้าใจ 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กาประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

ประเด็นที่ 6 ด้าน STAFF บุคลากรในองค์กร  
1. บุคลากรปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วย
สมรรถนะที่ดีเยี่ยม และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ในทุก ๆ ด้าน 
2. มีเจตคติที่ดีในการท างาน 

1. การขาดแคลนอัตราก าลัง 
2.  ขาดแคลนบุคลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

  

ประเด็นที่ 7 STYLE รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของ
ผู้บริหาร 

  

ผู้บริหารด า เนินงานพัฒนา
วิชาการที่มีคุณภาพ ด้วยการ
พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะทุกด้านทั้ ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ก า ร พั ฒ น า สื่ อ น วั ต ก ร ร ม 
รวมทั้งให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้
พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้รอบรู้
ร อ บ ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ เ รี ย น
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

ขาดการติดตามประเมินผลการ
ด า เนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารที่
สะท้อนถึงปัญหาการบริหาร
การศึกษาและการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการด าเนินงาน 
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วิสัยทัศน์ 

“ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
2. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ เสมอภาค มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม  
9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุุน PM 2.5 การค้ามนุษย์ การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถี
ชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู  
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 

 

 

• แนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประ ถมศึ กษาก รุ ง เ ทพมหานคร  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 6 
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นโยบายและจุดเน้น 
S O Q E วิถี สพป.กทม. 

S : Safety ความปลอดภัย 
- พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียน 
- ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 

O : Occasion โอกาส 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยเข้าสู่ระบบการศึกษา 
- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
- ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 

Q : Quality คุณภาพ 
- น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เน้นสมรรถนะปรับใช้ตามความเหมาะสม 
- พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
- พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
- พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและวิชาชีพ 

E : Efficiency ประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
- น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
- พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 
- มีเครือข่ายดูแลความปลอดภัย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
V I C T O R Y : ชัยชนะ 

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

คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร 
“วินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตสาธารณะ” 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1.1 เป้าหมาย 
1.1.1 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถปรับตัวต่อ

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
1.1.2 สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.3 สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้เรียน 
1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

ร้อยละ 80 กสศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย ร้อยละ 80 กสศ. 
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่

และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ร้อยละ 80 กสศ. 

4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 กสศ. 

1.3 แนวทางการพัฒนา 
  1.3.1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
  1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝูาระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ 
และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  
  1.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรั บผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยการ สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุน
บุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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  1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการปูองกันและปรับตัว 
  1.3.5 ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงแผนด าเนินธุรกิ จอย่าง
ต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที ่
  1.3.6 ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
 1.4.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพเรื่องความปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
2.1 เป้าหมาย 
  2.1.1 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
  2.1.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.1.3 เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  2.1.4 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
  2.1.5 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 70 กสศ. 
2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย  ร้อยละ 70 กสศ. 
3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วย

รูปแบบที่เหมาะสม 
ร้อยละ 80 กสศ. 

4 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น 

1,084 คน กสศ./กนต. 

5 จ านวนของผู้เรียนที่เป็น ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 
2,000  
คน/ป ี

กสศ./กนต. 

6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 20 กสศ 
7 ร้อยละของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการการศึกษา รวมถึง

การส่งต่อผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 90 กสศ./กนต. 

8 ร้อยละของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน ร้อยละ 70 กนต. 
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2.3 แนวทางการพัฒนา 
• การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้ เ รี ยนระดับปฐมวั ย  และการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน 
เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและปูองกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2.3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  2.3.5 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็กตกหล่น  
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.3.6 ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือมี
ทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 
  2.3.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการ 
• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   
  2.3.8 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.3.9 สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือ
ทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
  2.3.10 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของ  
แต่ละบุคคล 
  2.3.11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  2.3.12 จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่   
  2.3.13 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ า เป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร  
แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2.1.14 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  
ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 
2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
 2.4.1 โครงการการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน 
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 2.4.2 โครงการส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาของประชาวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและลดอัตราการออกกลางคัน 
***งบประมาณจาก สพฐ.*** 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 เป้าหมาย 
 3.1.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี 
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

  3.1.2 ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
 3.1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3.1.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.5 สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
  3.1.6 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนที่
ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 
1 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 80 กนต. 
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 กนต. 
3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 กนต. 
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA) 
ร้อยละ 70 กนต. 

5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 30 กนต. 
6 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 30 กนต. 
7 จ านวนผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
24,942 คน 

 
กนต. 

8 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 3 กนต. 

9 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 กนต./กพค. 

10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 1,157 คน กนต. 
11 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ 60 กนต. 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
• คุณภาพผู้เรียน 
  3.3.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 
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  3.3.2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
  3.3.3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /ส ารวจ
แวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของ
ผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
  3.3.4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและศักยภาพของแต่
ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 
  3.3.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้ นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  3.3.6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life & Learning  
  3.3.7 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้ระหว่างเรียน  
  3.3.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3.3.9 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
  3.3.10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  3.3.11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment 
For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การ
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
• หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
  3.3.12 ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , Creative 
Education   
  3.3.13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3.3.14 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
  3.3.15 ส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  3.3.16 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท าตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  3.3.17 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
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  3.3.18 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
  3.3.19 พัฒนารูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  3.3.20 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนางานวิชาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง      
3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 3.4.1 โครงการงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
 3.4.2 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
  3.4.3 โครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 3.4.4 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
 3.4.5 โครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน 
ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 3.4.6 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
 3.4.7 โครงการ BKKP Innovative Digital Learning คลังสื่อออนไลน์  สพป.กทม. ต่อยอด 
สู่นวัตกรรม 
 3.4.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.4.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.4.10 โครงการนิเทศเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) วิชาภาษาจีน ผ่านชุมชนทาง
วิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ที่เปิดสอนภาษาจีน 
 3.4.11 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่
การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 3.4.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching :CLT) ด้วยระบบออนไลน์ 
 3.4.13 โครงการย้อนรอยบันทึก ส านึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย (Retracing Thai history and 
the cultivation of patriotism) 
 3.4.14 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.4.15 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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 3.1.16 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ (The Best in Bangkok) 
 3.1.17 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.4.18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 3.4.19 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการ ประจ าปี 2566 
 3.4.20 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
 3.4.21 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวินัย และการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 3.4.22 โครงการอบรมพัฒนาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 3.4.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.1  เป้าหมาย 
 4.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 4.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 
 4.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 
 4.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4.1.6 สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ              
ที่เหมาะสมกับบริบท 
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 
1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม 
2 ผลการประเมิน ITA online ร้อยละ 80 กอ. 
3 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time  ร้อยละ 80 DLICT 
4 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามค่าเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 10 กผ. 
5 ร้อยละของสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอก ใน

การบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา 
ร้อยละ 80 กสศ. 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประกันคุณภาพ ภายในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 76 กนต. 
7 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหารจัดการได้ส าเร็จตามเปูาหมาย ร้อยละ 80 กนต. 
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4.3 แนวทางการพัฒนา 
• ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. Online / 
ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์)) / ด้านบุคลากร)  
  4.3.2 พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุม (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการ
พัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.3.3 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษา
ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
• ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  4.3.4 ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
• ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  4.3.5 จัดกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
รายปี (ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ 
  4.3.6 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
  4.3.7 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน  
  4.3.8 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล   
• ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท   
  4.3.9 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
  4.3.10 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี 
บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก)  
  4.3.11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  4.3.12 บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data Catalog)  
• สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
  4.3.13 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียน
คุณภาพประถมศึกษา และสถานศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  
4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.4.1 โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  4.4.2 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.4.3 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
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  4.4.4 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 4.4.5 โครงการการตรวจสอบภายใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 4.4.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. 
 4.4.7 โครงการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งนิติกร 
 4.4.8 โครงการ PA Support Team 
 4.4.9 โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 
 4.4.10 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด ตาราง
กิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรอบวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ดังนี้ 

ที ่ งบบริหารจัดการ (งบประจ า) งบประมาณ (บาท) 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,100,000 
2 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,000,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 36 โครงการ ประกอบด้วย 
- กลยุทธ์ที่ 1 จ านวน 1 โครงการ 
- กลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 2 โครงการ 
- กลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 23 โครงการ 
- กลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 10 โครงการ 

ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การพัฒนาศักยภาพเรื่องความ

ปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1 33,800 กสศ.  

2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและ 
ศูนย์การเรียน 

2 70,000 กสศ.  
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาของ

ประชาวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและลดอัตรา
การออกกลางคัน 

2 12,000 กสศ. งบประมาณ 
สพฐ. 

4 งานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

3 560,000 กสศ.  

5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 10,000 กนต.  

6 การพัฒนาการจัดประสบการณ์
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

3 10,000 กนต.  

7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active Learning) ผา่นชุมชน
ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 

3 94,340 กนต.  

8 นิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความ
ฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 

3 10,000 กนต.  

9 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นผู้
พิการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถนะหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

3 15,000 กนต.  

10 BKKP Innovative Digital Learning 
คลังสื่อออนไลน์  สพป.กทม. ต่อยอดสู่
นวัตกรรม 

3 30,000 กนต.  
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
11 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3 13,000 กนต.  

12 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3 30,000 กนต.  

13 นิเทศเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) วิชาภาษาจีน ผ่าน
ชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ 
PLC ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนภาษาจีน 

3 12,000 กนต.  

14 น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการ
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

3 30,000 กนต.  

15 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT)  
ด้วยระบบออนไลน์ 

3 12,500 กนต.  

16 ย้อนรอยบันทึก ส านึกรักชาติ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (Retracing 
Thai history and the cultivation 
of patriotism) 

3 80,000 กนต.  

17 พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3 100,000 กนต.  
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
18 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

3 10,000 กนต.  

19 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ (The 
Best in Bangkok) 

3 170,000 กนต.  

20 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

3 10,000 กนต.  

21 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 50,000 กอ.  

22 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ ประจ าปี 2566 

3 100,000 กพค.  

23 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR 

3 40,000 กพค./กนต.  

24 ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวินัย และ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3 20,000 กพค.  

25 อบรมพัฒนาการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

3 20,000 กพค.  

26 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

3 20,000 กพค.  

27 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

4 20,000 กนต.  

28 ขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4 20,000 กนต.  
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
29 ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
4 80,000 กนต.  

30 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

4 10,000 กนต.  

31 การตรวจสอบภายใน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

4  ตสน. ไม่ใช้
งบประมาณ 

32 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ  
สพป.กทม. 

4 25,667 DLICT  

33 สรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ ต าแหน่งนิติกร 

4 136,000 กบค.  

34 PA Support Team 4 10,000 กบค.  
35 พิธีรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 

4 30,000 กบค.  

36 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

4 57,200 กผ.  
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  การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุ ง เทพมหานคร  ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ จ า เ ป็ นต้ อ งอาศั ยปั จ จั ย สนับสนุ นและแนวทางการด า เ นิ นการ  
ที่ชัดเจน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2566 กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งแผนพัฒนาของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

2. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค             
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการ 
ได้ประสบผลส าเร็จ 

การติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
การติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
2. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว                      

เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
ทันเหตุการณ ์

3. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทั กษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้
ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 
 
 
 

• การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 7 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสรมิการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย

จากภัยทุกรปูแบบ 
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(1) โครงการ การพัฒนาศักยภาพเรื่องความปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
สนองกลยทุธ์ สพป.กทม. ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อีเมล songsermbkk@gmail.com โทรศัพท์ 02-644-5247 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านความม่ันคง 

(1) เปูาหมาย  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
(2)  ประเด็น  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ความมั่นคง 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซ

เบอร์การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ                     

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
  ชื่อองค์ประกอบ : กลไกการบริหารจัดการ (010201V01) 
  ชื่อปัจจัย : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (010201F0101) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 
     ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกท้ังความล้ าสมัยของเทคโนโลยี การสื่อสาร ความ
หลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ ของกลุ่มคนท าให้ต้องใช้วิจารณญาณใน
การตั้งรับกับกระแสสังคมยุคใหม่ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ต้องมีการปรับตัวรู้เท่าทันเพ่ือด าเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุ ขภาพ ความรุนแรง 
เกม ยาเสพติด เพศ และอ่ืน ๆ ดังนั้น การเสริมทักษะให้นักเรียนมีความรู้ในการปูองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ซึ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ต้องมาอับดับแรก โดยเฉพาะสาธารณภัย ภัยสื่อโซเชียล ภัยยาเสพติด ภัยบุคคล จึง
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาและการปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้านด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวและรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้
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ตระหนักและเห็นความส าคัญการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ สามารถปรับตัว และจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข 
2) วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. เพื่อขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน 
5. เพ่ือให้สถานศึกษามีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ

โรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) ตัวแทนสภานักเรียน จ านวน 111 คน  
2) ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 111 คน  
3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1) ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  
2) สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
3) นักเรียนตัวแทนสภานักเรียนมีทักษะ/ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

สามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และขยายผลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนได้ 
4) สถานศึกษามีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ

ซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1) ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2) สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ

ความ 
 มั่นคงสามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และขยายผลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนได้ 
4)  สถานศึกษามีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ

ซ้ า 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1) ร้อยละของครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
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3) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงสามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และขยายผลช่วยเหลือเพ่ือน
นักเรียนได้ 

 4) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสภานักเรียน 
5) ร้อยละของสถานศึกษาศึกษามีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  กุมภาพันธ์ - กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 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 1 การใช้งานระบบ
สารสนเทศดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 
2566 (Demo-CCT) 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
นักเรียนตัวแทนสภานักเรียนให้มี
ทักษะ/ประสบการณ์ มีความรู้ 
ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
หัวข้อการอบรม 
2.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.2 การใช้งานระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย MOE Safety 
Center 
2.3 การรับมือภัยคุกคาม/การ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ (COVID 
- 19) 
** ภัยคุกคาม 
1. ภัยยาเสพติด,  
2. ภัยความรุนแรง 
3. ภัยพิบัตติ่างๆ 
4. อุบัติเหต ุ
5. โรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
6. ฝุุน PM 2.5 
7. การค้ามนุษย ์
8. การคุกคามในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน 
9. อาชญากรรมไซเบอร ์
2.4 การจัดท าแผน/มาตรการใน
การปูองกันภัยทุกรูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจดัการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจ าปี 2566 

            

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

            

 หมายเหตุ :  ระบุวันเวลาแต่ละกิจกรรม 

สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 งบประมาณจาก : จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 33,8๐๐ บาท  

(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัย

คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อ
และเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่และ

ชีวิตวิถีถัดไป 

- การประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 

2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีความ
ปลอดภัย 

- การประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 

3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการใน
การจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

- การประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 
- แผนเผชิญเหตุ 

4 ร้อยละของครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ 
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรค อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

- การสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 
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กลยุทธ์ที่ 2  

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวยัเรียนทุกคน 
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(2) โครงการ การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อีเมล songsermbkk@gmail.com โทรศัพท์ 0 2644 5247 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เปูาหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
2. ประเด็น : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
1. เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) :  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
3. เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) :  
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

 
 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : นโยบายและแผนด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพ  
ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นบุคลากรที่มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีส านึกความรับผิ ดชอบ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างสังคมให้มีความสงบสันติสุข  
รวมถึงการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคน เด็กพิการและด้อยโอกาสทางการศึกษา เพ่ือสนองความต้องการ 
ของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและพ้ืนที่ รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ  
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ การจัดการศึกษาโดยองค์การชุมชนและองค์การ
เอกชนในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนเพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการเรียนรู้ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้จัดท าโครงการนี้  
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1) ประชากรวัยเรียน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับศึกษา 
ภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัดการ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย 
2. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ 
    หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 
3. จ านวนของผู้เรียนที่เป็น ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ : ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ : มกราคม – กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. การขออนุญาตจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
- รับการยื่นความประสงค์ขอจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง 
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่น
ความประสงค์ และจัดส่งแผนการจัด
การศึกษาให้ศึกษานิเทศก์พิจารณาแผน 
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
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2. การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 
- ประชุมคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
และศูนย์การเรียน 
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร  
และด าเนินการวัดและประเมินผล 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
และศูนย์การเรียนโดยบุคคล 
- ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

            

สถานที่ด าเนินการ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 70,000 บาท  
                       (เจ็ดหมื่นบาทถว้น) 
การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุก

คนตามศักยภาพของผู้เรียน 
การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

2 ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา

ที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 

3 ผู้เรียนที่เป็น ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพที่เหมาะสม 

การส ารวจข้อมูล แบบส ารวจ 
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(3) โครงการ ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและลดอัตราการออกกลางคัน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อีเมล songsermbkk@gmail.com โทรศัพท์ 0 2644 5247 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็น   การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (ข้อที่ 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
  ชื่อองค์ประกอบ : การบริการจัดการระบบการเรียนรู้ 
  ชื่อปัจจัย : นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 

หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคให้ได้รับการศึกษา
ภาค บังคับครบทุกคน โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาค
บังคับ เพื่อให้การด าเนินงาน บรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ประชากรวัยเรียน ได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคนอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับทุกคนและลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนตลอดจนสามารถจัดหาที่เรียนให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนต่ออย่างเหมาะสม และไม่ซ้ าซ้อน 
วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเลื่อมล้ า 
2) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สถานศึกษา 
3) เพื่ออ านวยความสะดวกการประสานงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
4) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ปูองกันปราบปราบการทุจริตในการด าเนินงานทุกรูปแบบ 
5) เพื่อก ากับ ติดตามการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
6) เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน 
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 

1) ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าสู่การศึกษาในระบบของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน  
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ด าเนินการรับประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบ
การศึกษา เป็นไปตามแผนการรับนักเรียนที่ตั้งไว้ 
3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง จนจบ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน และลดอัตราการออกกลางคันตลอดจนสามารถจัดหาที่เรียนให้นักเรียนได้
อย่างเหมาะสม 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินการรับนักเรียนได้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม 

สามารถ   ตรวจสอบได้ 
  2) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในเขตพ้ืนที่บริการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  3) มีข้อมูลในการปัญหาและสาเหตุแนวโน้มการออกกลางคัน หรือการออกกลางคันของนักเรียน  

เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ท าให้อัตราการออกกลางคันลดน้อยลงหรือ
หมดไปในที่สุด 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
  2) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 100 
  3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปฐมวัย ร้อยละ 70 
  4) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  5) ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
  6) ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วย

รูปแบบที่เหมาะสม 
  7) จ านวนของผู้เรียนที่เป็น ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม 
  8) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 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 1 รับนโยบายจาก 
สพฐ. 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดท านโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์แนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนให้
สถานศึกษา 

            

กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งคณะท างาน
ศูนย์ประสาน-งานการรับ
นักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 5 ด าเนินการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการรับ
นักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงาน
ผลการด าเนิน-งานการรับ
นักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 7 แจ้งโรงเรยีนใน
สังกัด ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่
ตกหล่น และออกกลางคัน เพื่อ
ค้นหาและติดตาม 

            

กิจกรรมที่ 8 ด าเนินการติดตาม 
ค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน น าเข้าสูร่ะบบ
การศึกษา หรือส่งต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และจัดหาทุนให้ความ
ช่วยเหลือ  

            

กิจกรรมที่ 9 สรุปรายงานผล
การด าเนินการตดิตามฯ 

            

 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด  
 งบประมาณจาก : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถว้น) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ร้อยละ 100 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง

เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการ
ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา  

- การสัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบข้อมูล 

  นักเรียนทุกโรงเรียน 

- แบบติดตาม 

 ร้อยละ 100 ของเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันได้รับการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ  
เข้าสู่ระบบการศึกษา หรือส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- การสัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบข้อมูล 

  นักเรียนทุกโรงเรียน 

- แบบติดตาม 
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กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
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(4) โครงการ “งานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
คนผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อีเมล songsermbkk@gmail.com โทรศัพท์ 0 2644 5247 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เปูาหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
2. ประเด็น : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ 
1. เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) :  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
3. เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) :  
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีจิตส านึกในความเป็น
ไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข โดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการ ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมไทย ผู้ เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมโลก 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กับ
ประชากรวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
และธรรมชาติของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
กิจกรรมส าคัญหนึ่งที่จัดให้เด็กและเยาวชนทั้งประเทศให้มีส่วนร่วมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและเป็นประจ าทุกปี 
คือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยได้จัดให้มีการประกวดแข่งขัน ตั้งแต่ปี 2455 ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ เป็น
ครั้งที่ 70 โดยใช้ชื่องานว่า “การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565” โดยก าหนดจัด
กิจกรรมทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค (ระดับชาติ) 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุม 
ก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็ก
และเยาวชนทุกคนให้ได้แสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรียภาพ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ และจัดเวทีให้ทุกคนทุกสังกัด
ในเขตกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได้ด าเนินการประกวดและแข่งขันคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดและ

แข่งขันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
(ระดับชาติ) ณ จังหวัดราชบุรี 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกและแสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรียภาพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ 

2.3  เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ครู และนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึง 
ความรู้ความสามารถ ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ และมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพ ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาชีพ 

และด้านวิชาการ 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้น าประสบการณ์มาใช้พัฒนาผู้เรียน 

และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21           
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์  2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
                                
ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ 2566 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. ประชุมคณะกรรมการ/ 
วางแผนการด าเนินงาน 

            

2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
และหลักเกณฑ์การประกวด/
แข่งขัน 

            

3. ด าเนินการจัดประกวด/
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            

4. สรุปผลการประกวด/แข่งขัน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            

5. ด าเนินการจัดนิทรรศการ             
6. เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน 
ระดับภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออก (ระดับชาติ) 

            

 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี 
 งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 560,000 บาท  
(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน  
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง  
และภาคตะวันออก (ระดับชาติ) 

- ข้อมูลการลงทะเบียน 
  แข่งขัน 
- ผลการแข่งขัน 

- ระบบลงทะเบียนแข่งขัน 
- ประกาศผลการแข่งขัน 

    ความส าเร็จของการจัดนิทรรศการ - สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมนิทรรศการ 

- แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

    ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับรางวัล เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 
2565 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก (ระดับชาติ)  

- ผลการแข่งขัน - ประกาศผลการแข่งขัน 

    ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

- ผลการแข่งขัน - ประกาศผลการแข่งขัน 
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(5) โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  ที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท้  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
อีเมล tjitabha@bkkp.go.th โทรศัพท์ 092-636-5514 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
         เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 

เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ (120101V04) 
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา (120101F0405 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                             M2 – M3 
 

หลักการและเหตุผล  
 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็กระบวนการส าคัญยิ่งที่ทาให้การบริหารและการจัดการเรียน      
การสอนขับเคลื่อนไปในทิศทางตามที่นโยบาย เปูาหมาย และจุดเน้นที่ก าหนด บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะท าให้การจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น และการนิเทศติดตามจะประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ 
ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่นิเทศ เทคนิคกระบวนการและเครื่องมือนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งความสม่ าเสมอและความต่อเนื่องของการนิเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตระหนักและ เห็นความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยก าหนดให้การนิเทศเป็นนโยบาย
หลักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 (1) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารครอบคลุมภารกิจงาน ทั้ง 4 ด้าน 

ได้แก่  ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ตลอดจนงานนโยบาย 
ตามแผนที่ก าหนดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

      (2) เ พ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 (3) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง (ร้อยละ 100) 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมตามบริบท
ของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสารสนเทศจากการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานได้ 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  (1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 แห่ง 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษา  
  (2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 แห่ง 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นและค าแนะน า ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียน  

 (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ในวารสารและเว็บไซต์  

 (4) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

 (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเอกสารรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 (1) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  
 (2) เก็บข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ร้อยละ 100 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 (1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  

 (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสารสนเทศที่ ได้จากการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานได้ 
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ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2566 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.  
กิจกรรม พ.ศ.  พ.ศ.  
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิ จ ก ร รมที่  1  :  ป ร ะชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

            

กิจกรรมที่ 2 : ติดตาม ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 

            

 สถานที่ด าเนินการ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 งบประมาณจาก : สพป.กทม. จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
นิเทศ ติดตาม 
สังเกตการณ์ 

แบบบันทึก 
การนิเทศ ติดตาม 

2 เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

นิเทศ ติดตาม 
สังเกตการณ์ 

แบบบันทึก 
การนิเทศ ติดตาม 
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(6) โครงการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  ที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช นางสาวอุษณีย์ อ่อนแท้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
อีเมล tjitabha@bkkp.go.th โทรศัพท์ 092-636-5514 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2)  ประเด็น 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1 ชว่งการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 11 ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากขึ้น 
 

 
          ชื่อองค์ประกอบ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย (110201V02) 
         ชื่อปัจจัย : พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (110201F0202) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

หลักการและเหตุผล  
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย ทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น "การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัย ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเที ยม และ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 1) ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ า 2) ด้านโอกาส สนับสนุน 
ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับ
วัย 3) ด้านคุณภาพส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านประสิทธิภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ            
การจัดการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึง จัดท าโครงการการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพมีความพร้อม ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มี
การน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยไปส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร และมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
 (1) เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

(2) เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
(3) เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
(4) เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 (1) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                 
 (2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้มี
พัฒนาการแบบองค์รวม  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 (1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้บรรลุตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ 
 (2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ
มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยไปส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตร และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 (1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้
บรรลุตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ 
 (2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.  
กิจกรรม พ.ศ.  พ.ศ.  
 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 1 ขั้นวางแผน 
การด าเนินงาน 

            

กิจกรรมที่ 2 ขั้นปฏิบัติตาม
แผน 

     
 

      

กิจกรรมที่ 3 ขั้นประเมินผล 
การนิเทศ 

      
 

     

 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 งบประมาณจาก : งบด าเนินงาน สพป.กทม.  จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทบาทถ้วน) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลัก

วิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้บรรลุตาม
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560 

- ทดสอบก่อน-หลังให้ความรู้ แบบทดสอบก่อน-หลัง 
ให้ความรู้ 
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(7) โครงการ “พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) ผ่านชุมชนทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC”  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดที่ 3.2 , 3.3 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.10  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณภัทร ใจกล้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3  
หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการศึกษา ต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ  ฉะนั้นรูปแบบการ
จัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้น “การท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ การเรียนการสอน
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเมื่อออกไปท างาน ไม่ได้มีการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่สามารถท างาน
เป็นทีมได้” มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น Active 
Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถสร้าง องค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยใน
การท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Skills ส าหรับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (Small 
Group Teaching/Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) การใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ (Group Analysis/Learning) ร่วมกันแก้ไขปัญหา (Group Problem-Solving) การเรียนเป็นทีม 
(Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing/Activities) ฯลฯ โดยการ
จัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบความส าเร็จได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญนอกจากผู้เรียนแล้ว คือ ครูผู้สอน 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ
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ประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ Active Learning ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารและครูให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน
การจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) โดยน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC)  

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีเวทีน าเสนอวิธีการปฏิบัติ ที่
เป็นเลิศในระดับเครือข่ายสถานศึกษา  

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน
สถานศึกษา (PLC) ของศึกษานิเทศก ์ 
เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครบรรลุเปูาหมายโครงการและ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 80  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้  
2. ครูผู้สอน ที่ผ่านการพัฒนา สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในชั้นเรียน  
3. ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ น าเสนอวิธีการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ  
 4. ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ไปพัฒนาระบบการนิเทศภายใน  

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
3. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก ์ด าเนินการนิเทศแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566  
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5  
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ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
จ านวน 94,340 บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาสามารถน ารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ไป

พัฒนาระบบการนิเทศภายใน  

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ ติดตาม  

2  ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ ติดตาม  

3  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูผู้สอน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ

มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

ประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

4  ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ ด าเนินการ
นิเทศแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)  

รายงานผลการนิเทศ  แบบรายงานผล
การนิเทศ  
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(8) โครงการ “นิเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา”  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 , 3.4 , 3.7 , 3.8 , 3.10  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณภัทร ใจกล้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ประเด็น 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ชื่อองค์ประกอบ : หลักสูตรการจัดการศึกษา  
ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3  
1) หลักการและเหตุผล  

การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ  Active Learning 
โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับ
ห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิด
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดท่ีเชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่เน้นย้ า
แต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพ่ือปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่ในศตวรรษที่ 
21 ที่ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ต่อไป  

การจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา ครูผู้สอนต้องมีการออกแบบระบบ การ
เรียนรู้ใหม่ ต้องเปลี่ยนบทบาท ผู้บริหารต้องเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบ  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องสร้างความตื่นตัว ความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้ ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 
2580 : หน้า 4 )  

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ เกิดจากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวันได้  ส่งผลให้
การศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจุดเน้นจาก ฐานเนื้อหา (content - based) ไปเป็นฐานสมรรถนะ 
(competency-based) ศาสตราจารย์ David McClelland แห่งมหาวิทยาลัย Harvard พบว่า สมรรถนะเป็น
คุณสมบัติที่สามารถท านายความส าเร็จในการท างานได้ดีกว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) สมรรถนะจึงควรจะเป็น
ผลลัพธ์ที่พ่ึงประสงค์ของการเรียนรู้ เพราะเป็นความสามารถในระดับใช้การได้ในชีวิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
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ชีวิตในเมื่อ "สมรรถนะ" มีความส าคัญและประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
ที่จ าเป็น แต่สมรรถนะอะไรที่เป็นความจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ป.1 - ม6) 
ประเด็นนี้จึงเป็นค าถามส าคัญที่ต้องตอบให้ได้เป็นอันดับแรก (ที่มา http://krukob.com/web/1-159/ : สืบค้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 )  

การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดสภาพ
ภูมิอากาศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกรูปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิด
ลดลงและเกิดสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภูมิศาสตร์ปัญญาและวัฒนธรรม  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนน ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงค่านิยม วิถีชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 : หน้า 108 )  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย เป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในการก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษามาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และการวัดประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมายและทุกช่วงวัยเพ่ือสร้างและพัฒนา
พลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพ ของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการปรับปรุงระบบการผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาในทุกระดับ และประเภทการศึกษาเพ่ือให้ได้ครูดีมีความรู้ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครูเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของ
ศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 : หน้า 108 )  
การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้นั้นจะต้องด าเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
(Competency-Based Instruction: CBI) ที่มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ (Learning competencies) ที่สามารถสังเกตเห็นและวัดได ้ซึ่งการวัดและประเมินฐานสมรรถนะ นั้น 
จะเน้นการวัดผลการเรียนรู้จากการพฤติกรรมและการปฏิบัติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงสมรรถนะนั้น ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและโลก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความหมายเพียงแค่ตัวเลขและสัญลักษณ์
เท่านั้นหากแต่ยังมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้าง
ความมีเหตุมีผล รู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวางแผนการท างานมีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถ
คาดการณ ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พัฒนามนุษย์ให้มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม (ยุพนิ พิพิธกุล, 2545; สิริพร ทิพย์คง, 2545: 1; กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข: 1)  

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนัก เห็น
ความส าคัญและพร้อมด าเนินการตามนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้าน ตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงได้จัดท า
โครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
2) วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดเรียนรู้  
ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

2. เพ่ือพัฒนาคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
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3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

4. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิด สมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน  

5. เพ่ือสรุปรายงานผลการใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  ด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
3) เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่พัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สามารถออกแบบวิธีการหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ร้อยละ 80  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ผู้เรียนมีความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap)  
 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีความฉลาดรู้
พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. ครูในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

2. มีคู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
3. ครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน  ด้าน

คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละ 100 ของครูแกนน า ที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการจัดเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความ
ฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

2. คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
3. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การใช้คู่มือการพัฒนาทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้

พ้ืนฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20 คน โดยการคัดเลือก  
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม - กันยายน 2566  
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 
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สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  ประชุมปฏิบัติการ สร้างสื่อและเครื่องมือวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้าน

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

ประเมินผลลัพธ์การประชุม  
ประเมินความพึงพอใจ  

แบบทดสอบ  
แบบประเมินความ

พึงพอใจ  

2  นิเทศ ติดตาม การใช้สื่อและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ

สมรรถนะความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ ติดตาม  

3  ประชุมถอดบทเรียนการใช้สื่อและเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้พ้ืนฐาน ด้าน

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

ประเมินผลลัพธ์การประชุม  
ประเมินความพึงพอใจ  

แบบทดสอบ  
แบบประเมินความ

พึงพอใจ  
รายงานถอด

บทเรียน  
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(9) โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจาเป็น”  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน  
ศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน  
ศตวรรษท่ี 21  
ตัวช้ีวัด จ านวนผู้เรียนที่เป็นผูพิ้การ เข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจาเป็น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นายชาตรี ลักษณะศิริ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ  
อีเมล juvenger2@gmail.com โทรศัพท์ 0838903730  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่)  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้ 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (คร/ูอาจารย์)  
ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X) : M2 –M3  
1) หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ หมวดที่ ๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ ว่าด้วย
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาในทุกระบบและ  ทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละ  บุคคล และให้
สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ ของคนพิการ จัด
สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอานวย ความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึง มาตรา ๑๙ ให้สา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ การจัด การเรียนรวม การนิเทศ กากับ 
ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามที่ กฎหมายกาหนด ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี  คุณภาพ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียน
รวม เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมมีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษา รวมถึงการรับบริการด้านสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความ
สะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความ ต้องการพิเศษทั้ง ๙ ประเภท ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนพิการ
เรียนรวม และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน โรงเรียนจัดการเรียนรวมให้ได้มาตรฐานต่อไป  
2) วัตถุประสงค ์ 
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๑. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ให้มีความรู้ความเข้าใจใน การคัด
กรองและจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  

๒. เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP )  
๓. เป้าหมาย  
-เชิงผลผลิต (Output)  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(Individualized Education Program : IEP)  
-เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
 ๒. เด็กพิการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

๑. นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับ  
๓. สถานศึกษามีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการอย่างเป็นระบบ  

ตัวช้ีวัดความสาเร็จ  
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความรู้  

ความเข้าใจ ในการคัดกรองและจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP)  
2. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ จานวน 37 คน  

3) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ...........เดือนเมษายน-กันยายน 2566.........................  
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
สถานที่ด าเนินการ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด.  
งบประมาณจาก : สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 15,000 บาท 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียน

ที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการคัดกรองและจัดทาแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  
(Individualized Education Program : IEP)  

-ทดสอบความรู ้ 
-แบบประเมินผลการอบรม  

แบบทดสอบ  
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(10) โครงการ “BKKP Innovative Digital Learning คลังส่ือออนไลน์ สพป.กทม. ต่อยอดสู่นวัตกรรม” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวสุธาทิพย์   เลิศล้ า กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
อีเมล suthatip.bkkp@gmail.com โทรศัพท์ 081-247-2505 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(2) เปูาหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
(4) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(6) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าที่เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีนโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และให้ความส าคัญ
กับเรื่องการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ครูจึงควรมีความรู้ในการ
พัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ออกแบบ
งานวิจัยในชั้นเรียน สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดท า BKKP Innovative Digital Learning คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม.
ต่อยอดสู่นวัตกรรม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ครูผู้สอนที่ได้ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และเพ่ือรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้ และคลัง
นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจากครูในยุคปัจจุบันควรที่จะสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้บนช่องทางออนไลน์ได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์  มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สามารถสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกัน ระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกท้ังยังเป็นการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ระหว่าง
ครูผู้ร่วมวิชาชีพ สามารถสร้างคุณค่าและต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน  ถือเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ครูสามารถ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน รวมถึงครูสามารถน าสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพไปใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนหลังจากนี้ได้ ส่วนผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงการเข้าใช้งานและเผยแพร่ผลงานผ่าน Obec content 
center เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 

2) วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 2. เพ่ือรวบรวมคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ครูสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. เกิดผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหาร และครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 37 
โรงเรียน 
2. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์คลังสื่อออนไลน์ สพป.กทม. ทั้ง 37 โรงเรียน 

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนา เติมเต็มศักยภาพ ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. เกิดผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหาร และครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์คลังสื่อออนไลน์ สพป.กทม. 
3. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหาร และครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 37 โรงเรียน 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม – มิถุนายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566  
 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 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
นวัตกรรม และตัดสินการ
ประกวดนวัตกรรม 

            

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ
ติดตาม และสรุปกิจกรรมใน
โครงการ 

            

 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน ...30,000.................... 
บาท (.......สามหมื่นบาทถ้วน........) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการของ

ผู้บริหาร และครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินผลงานนวัตกรรมตาม

ระดับคุณภาพ 
แบบประเมินผล

งานนวัตกรรมตาม
ระดับคุณภาพ 

2 มีผลงานนวัตกรรมบนเว็บไซต์คลังสื่อออนไลน์ 
สพป.กทม. 

ส ารวจความพึงพอใจของครูผู้สอนผู้ใช้
เว็บไซต์คลังสื่อฯ 

แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
ครูผู้สอนผู้ใช้

เว็บไซต์คลังสื่อฯ 
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(11) โครงการ “พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวปวันรัตน์  สนธิสวุรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
อีเมล sonthisuwon@gmail.com   โทรศัพท์ 0955645196 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(3) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2)  ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้

(7) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(8) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(9) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
               ชื่อองค์ประกอบ : การอ่านขั้นสูง 
                      ชื่อปัจจัย : มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง(ทุกระดับและทุกประเภท) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

4) หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน  
ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือ  
ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ซึ่ งควรค่าแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ 
และสืบสานให้คงอยู่ ส าหรับในปีการศึกษา 2564 - 2565 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ด าเนินการให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
งานภาษาไทย และครูแกนน าภาษาไทยทั่วประเทศ ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน
ขั้นสูงส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถือ
เป็นเขตที่จัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพเสมอมาและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินงานโครงการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือขยายผลให้กับครูในระดับประถมศึกษาของส ากัด  ได้น า
องค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในการสอนทักษะการอ่านเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
5) เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  นักเรียน มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง และสามารถน าไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาได้ 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้สมรรถนะการอ่านขั้นสูงให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
 1. ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ  เรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
 2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
(ตัวชี้วัดล้อตามร้อยละของ สพฐ ที่ตั้งไว้) 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์     
ครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับประถมศึกษา 

6) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.  
กิจกรรม พ.ศ.  พ.ศ.  
 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 1 ประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ศึกษานเิทศก์ ครูผู้สอน
ภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา  
(ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์) 

            

กิ จกรรมที่  2  ให้ คว ามรู้
ครูผู้ สอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา(ปรับตามความ
เหมาะสม on site / on line 

            

กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้ารับการ
อบรมจัดส่งผลงาน การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพ ฒนา 
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

            

กิจกรรมที่ 4 สรุปผล และ             
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รายงานผลการ พัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
เพ่ือพัฒนาการอ่านของ
นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

 สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด 

 งบประมาณจาก : สพป.กทม.  จ านวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 60 ของครูผู้สอนภาษาไทยใน 

ระดับชั้นประถมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ พัฒนาสมรรถนะการ

อ่านขั้นสูง 

ส ารวจ - แบบบันทึก
รายงาน การ

พัฒนาสมรรถนะ 
การอ่านขั้นสูง

ส าหรับ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

2 ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา มีสมรรถนะการ อ่านขั้นสูง 

นิเทศติดตาม - แ บ บ นิ เ ท ศ
ติดตาม 
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(12) โครงการ “พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม 1. นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
อีเมล sonthisuwon@gmail.com   โทรศัพท์ 0955645196 
    2.นายมโนธรรม  ทองมหา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
อีเมล mano.maha888@gmail.com   โทรศัพท์ 0989597894 
ส่วนที่  1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(4) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    (2)  ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(10) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(11) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(12) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
                      ชื่อองค์ประกอบ : การพัฒนาหลักสูตร 
                      ชื่อปัจจัย : มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง(ทุกระดับและทุกประเภท) 
 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 

7) หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้  

Learning Loss ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญ
ของหลักสูตรชาติ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานฯและตัวชี้วัด 
(ปรับปรุง 2560) มีเปูาหมายที่ส าคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย มาตรฐานตัวชี้ วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะ โดยผู้เรียนต้องสามารถมีความสร้างสรรค์ที่จะคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น จึงต้องแทรกกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนคิดทุกคาบ คิดอย่างเป็นระบบและคิดได้โดยอัตโนมัติ มีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21โดยใช้บริบทของ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นแกนหลักบูรณาการ เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เกิดเป็นรูปธรรมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ตามแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้น าหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

8) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษท่ี 21 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมี
คุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. โรงเรียนร้อยละ 80 ได้น าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิง
บูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนต้นแบบจ านวน 6 โรงเรียน 

ประกอบด้วย กลุ่มทวารวดี จ านวน 2 โรงเรียน กลุ่มรัตนโกสินทร์จ านวน 2 โรงเรียน และกลุ่มกรุงธนบุรี จ านวน 2 
โรงเรียน ได้น าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเกิดผลส าเร็จตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
ของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐาน

สมรรถนะตามแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 

และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนต้นแบบจ านวน 6 โรงเรียน 
ประกอบด้วย กลุ่มทวารวดี จ านวน 2 โรงเรียน กลุ่มรัตนโกสินทร์จ านวน 2 โรงเรียน และกลุ่มกรุงธนบุรี จ านวน 2 
โรงเรียน ที่ได้น าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเกิดผลส าเร็จตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตร

ฐานสมรรถนะตามแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 
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 2. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ร้อยละโรงเรียนได้น าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานค 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ ได้รับการ พัฒนาและ

ทบทวนการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอคคล้องกับตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy)  ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สามารถพัฒนาเป็นเป็นโรงเรียนต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้  

9) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทาง การศึกษา เพื่อ
รับทราบนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินโครงการ 

  
 

         

๒ .  ด า เ นิ น ก า ร ท บ ท วน ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา หลักสูตรท้อ งถิ่น และ
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามแนวทาง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning และมีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ์ (Video Conference)  

     
 

      

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ เ ชิงรุก 
Active Learning และมีคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21   ให้มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 6 โรงเรียน  

       
 

    

4. สรุป ประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะเชิ งบู รณาการที่ ใ ช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

Active Learning และมี
คุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21    
ของโรงเรียนทั้ง 37 โรง ในสังกัด 
  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 30 ,000 บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตามแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning และมีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษที่ 2121 โดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
(Video Conference)  

- สังเกต 
- สนทนา ซักถาม 
 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
แผนการสอน 
- แบบสังเกต 
- ประเด็นสนทนา 
- แบบส อบถา ม
ความคิดเห็น 

2 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน่วยการ
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงบูรณาการที่ ใ ช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning 
และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สังเกต 
- สนทนา ซักถาม 
 

- แบบสังเกต 
- ประเด็นสนทนา 

3 ร้อยละของโรงเรียนได้น าหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรฐานสมรรถนะเชิง
บูรณาการที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
Active Learning และมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 
21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาเป็น
โรงเรียนต้นแบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 
6 โรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่มทวาร
วดี  จ า น วน  2  โ ร ง เ รี ย น  กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์จ านวน 2 โรงเรียน 
และกลุ่ ม กรุ ง ธนบุ รี  จ า นวน  2 
โรงเรียน 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า
ต้นแบบ 
- แบบสังเกต 
- ประเด็นสนทนา 
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(13) โครงการ “นิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาภาษาจีน ผ่านชุมชนทางวิชาชีพ
ด้วยกระบวนการ PLC ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่เปิด
สอนภาษาจีน” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
อีเมล kanokkornch@hotmail.com โทรศัพท ์0653953693 
ส่วนที ่1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทกัษะที่จ าเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
ส่วนที ่2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไป 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ฉะนั้นรูปแบบการ 
จัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้น “การท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ การเรียนการสอน
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเมื่อออกไปท างาน ไม่ได้มีการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่สามารถท างาน
เป็นทีมได้” มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น Active 
Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถสร้าง องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยใน
การท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Skills ส าหรับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (Small 
Group Teaching/Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) การใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ (Group Analysis/Learning) 
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ร่วมกันแก้ไขปัญหา (Group Problem-Solving) การเรียนเป็นทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Learning by Doing/Activities) ฯลฯ โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบ
ความส าเร็จได้นั้นองค์ประกอบที่ส าคัญนอกจากผู้เรียนแล้ว คือ ครูผู้สอน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ Active 
Learning ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้บริหารและครูให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการศึกษาเชิงรุ ก (Active Learning) โดยน า
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
2) วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารในสถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีน มีความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนภาษาจีนด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
(PLC) 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาจีน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีเวทีน าเสนอวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
 4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา (PLC) ของศึกษานิเทศก ์
3) เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครบรรลุ
เปูาหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนของโรงเรียนที่ เปิดสอนภาษาจี นในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น มีคุณภาพ มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเปูาหมาย (project's contribution to target gap)นักเรียนของ
โรงเรียนทีเ่ปิดสอนภาษาจีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถสื่อสาร และท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1. ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาได ้
 2. ครูผู้สอนภาษาจีน ที่ผ่านการพัฒนา สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในชั้นเรียน 
 3. ผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาจีน ที่ผ่านการพัฒนา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ น าเสนอ
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 4. ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ระหว่างสถานศึกษา ไปพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
 2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาจีนที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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 3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาจีน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และมีวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 4. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก ์ด าเนินการนิเทศแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ได้รบั 

1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รบั 

1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รบั 

1 ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถ
น ารูปแบบชุมชน

แห่งการ 

การพัฒนาสามารถน ารปูแบบชมุชน
แห่งการ 

การพัฒนาสามารถน ารปูแบบชมุชน
แห่งการ 

การพัฒนาสามารถ
น ารูปแบบชุมชน

แห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ใน
สถานศึกษา ไป 

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา ไป 

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา ไป 

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ใน

สถานศึกษา ไป 
พัฒนาระบบการ

นิเทศภายใน 
พัฒนาระบบการนิเทศภายใน พัฒนาระบบการนิเทศภายใน พัฒนาระบบการ

นิเทศภายใน 
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(14) โครงการ “โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่
การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา”  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. กลยุทธ์ ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตัวช้ีวัดที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป  
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นายมโนธรรม ทองมหา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
อีเมล mano.maha888@gmail.com โทรศัพท์ 0989597894  
นายวิทวัส นิดสูงเนิน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
อีเมล wittawat.nitsungnoen@g.swu.ac.th โทรศัพท์ 0959744419  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เปูาหมาย ข้อที่ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ข้อที่ 1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม)  
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี  
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น  
ชือ่องค์ประกอบ : สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา (100101V03)  
ชื่อปัจจัย : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (100101F0303) 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3  
1) หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาล ที ่
10 อันประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3) 
มีงานท า – มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี และน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบรมวงศานุวงศ์ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดการศึกษา เช่น การส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถี
ปฏิบัติที่พระบาทที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้
ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด 1 ใน 5 เปูาหมายของหลักสูตร คือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมพึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นการปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด  การ
ปฏิบัติตน และมีคุณลักษณะในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทาน
โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ าใจ
และความหวัง” โดยมีแนวทางเน้นให้ทุกคนได้เห็นปัญหากับสภาพที่เกิดขึ้น ได้ตระหนักว่าปัญหานี้ใหญ่มาก ๆ คือ 
เป็นเรื่องความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง และทุกคนถ้าได้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมมือกันท าร่วมมือกันพัฒนา โดยเริ่ม
จากการพัฒนาองค์ความรู้จากสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต สิ่งที่ส าคัญ คือ การ
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ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวพระราชด าริ เพ่ือความสุขในชีวิต และทุกขั้นตอนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ภาพวาดการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ คือ อารยเกษตร เป็นการสืบสาน 
(อภิรักษ์ continuing) รักษา (อนุรักษ์ sustainable) ต่อยอด (อภิวัฒน์ development) continuing sustainable 
development สอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งจะเป็นต้นแบบตัวอย่างของ
ความส าเร็จ ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยน้อมน าองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตลอดจนคุณธรรม จากการได้ลงมือลงใจศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผลสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นทักษะอาชีพใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้และทักษะจากการเรียนไปพัฒนาทักษะอาชีพที่
สามารถน าแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 อันเป็นพ้ืนฐานการฝึกการท างานและท างานเป็นที่สามารถพัฒนา
เป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตรวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 เพ่ือเป็นการ
สนองตอบต่อนโยบายและจุดมุ่งหมายของหน่วยงานต้นสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครจึงมุ่งบูรณาการทุกโครงการให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ช่วยลดภาระงานของครูผู้สอน ทั้งยังสอดคล้องกับบริบทและภาระงานของ
โรงเรียนในปัจจุบันที่มีความรับผิดชอบจ านวนมาก อันจักเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายในการปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน และในส่วน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป 
2) วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เปูาหมายที ่12 : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

2. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามบริบทที่เหมาะสมของสถานศึกษาในการต่อยอดตามแนวพระราชด าริ  
“โคกหนองนา แห่งน้ าใจและความหวัง” ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาต่อยอดศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าต้นแบบสถานศึกษาที่สามารถน าแนวพระบรม 
ราโชบายรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการสร้างอาชีพและมีคุณลักษณะในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

4. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการใช้สื่อความเป็นพลเมืองดีลงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแนวพระบรมรา
โชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองที่ดี โดยบูรณาการกิจกรรมด้านงานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทรสู่ชีวิตจริง  
เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1. สถานศึกษาจ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนราช
วินิตประถมบางแค และโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานันท์อนุสรณ์) สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เปูาหมายที่ 12 : การ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  

2. สถานศึกษาจ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียน
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สามารถน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตาม
บริบทที่เหมาะสมของสถานศึกษาในการต่อยอดตามแนวพระราชด าริ “โคกหนองนา แห่งน้ าใจและความหวัง” ให้
เกิดเป็นรูปธรรม  
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3. พัฒนาต่อยอดสถานศึกษาให้สามารถน้อมน าแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการสร้างอาชีพ
และมีคุณลักษณะในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย กลุ่มทวารวดี 2 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลสาม
เสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดโสมนัส) กลุ่มรัตนโกสินทร์ 2 โรงเรียน (โรงเรียนบางบัว 
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนประถมนนทรี) และกลุ่มกรุงธนบุรี 2 โรงเรียน (โรงเรียนวัดหนัง และ
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก) รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ให้เป็นศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าต้นแบบของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โรงเรียน  

4. สร้างสื่อที่สะท้อนความเป็นพลเมืองดีที่สามารถน าไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดี และเป็นสื่อต้นแบบของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดผลส าเร็จตามโครงการน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การ บูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างชัดเจนตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับเปูาหมายของนโยบายเร่งด่วน  (Quick Policy) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ที่ได้
จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ิมขึ้นจ านวน 3 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนบ้านหนอง
บอน (นัยนานันท์อนุสรณ์)  

2. สถานศึกษาจ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียน
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สามารถน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตาม
บริบทที่เหมาะสมของสถานศึกษาในการต่อยอดตามแนวพระราชด าริ “โคกหนองนา แห่งน้ าใจและความหวัง” ให้
เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาให้เป็นแบบอย่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาที่สามารถสร้างและพัฒนา
ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการสร้างอาชีพและมีคุณลักษณะใน
การด าเนนิชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรมจ านวน 1 โรงเรียน  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการสร้างสื่อที่สะท้อนความเป็นพลเมืองดี
ที่สามารถน าไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดี และเป็นสื่อ
ต้นแบบของสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมจ านวน 1 โรงเรียน  
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 117 
 

ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

 
 

          

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตาม
โครงการอารยเกษตร สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ าใจ
และความหวัง” 

  
 

         

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการสร้าง
และพัฒนาทักษะอาชีพของ
สถานศึกษาให้เป็นต้นแบบศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าตาม
แนวพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
ลงสู่การปฏิบัติ 

   
 

        

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวด
สื่อต้นแบบความเป็นพลเมืองดี
ตามแนวพระบรมราโชบายใน
หลวงรัชกาลที่ 10 

      
 

     

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 30,000 บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนราช

วินิตประถมบางแค และโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัย
นานนัท์อนสุรณ)์ รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

และบรรลุเปาูหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาต ิ(SDGs) โดยเฉพาะ เปูาหมายที ่12 : 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

- สังเกต  
- สนทนา ซักถาม  

- แบบประเมนิ
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
- แบบสังเกต  

- ประเด็นสนทนา  
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2  สถานศึกษาน าร่องจ านวน 6 โรงเรียน สามารถน าหลัก
คิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบรูณาการตามบรบิทที่

เหมาะสมของสถานศึกษาในการต่อยอดตามแนว
พระราชด าริ “โคกหนองนา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเปน็แบบอย่างของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

- สังเกต  
- สนทนา ซักถาม  

- แบบสังเกต  
- ประเด็นสนทนา  
- แบบประเมนิการ
ติดตามกิจกรรม
โคกหนองนาฯ  

3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาที่สามารถสร้างและ

พัฒนาศูนย์แสดงและจ าหนา่ยสนิค้าตามแนวพระบรมรา
โชบายรัชกาลที ่10 มาใช้ในการสร้างอาชีพและมี

คุณลักษณะในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้เป็น
สถานศึกษาต้นแบบได้อย่างเปน็รูปธรรมจ านวน 1 

โรงเรียน  

- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  - แบบประเมนิ
สถานศึกษา

ต้นแบบทักษะ
อาชีพ  

- แบบสังเกต  
- ประเด็นสนทนา  

4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีการสร้างสื่อที่สะท้อนความเป็น
พลเมืองดีที่สามารถน าไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการเป็น

พลเมืองดี และเป็นสื่อต้นแบบของสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมจ านวน 1 โรงเรียน  

- การคัดเลือกสื่อต้นแบบความ
เป็นพลเมืองด ี 

- แบบประเมนิสื่อ
ต้นแบบความเปน็

พลเมืองดี  
- แบบสังเกต  

- ประเด็นสนทนา  
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(15) โครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยระบบออนไลน์” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ / กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
อีเมล hongsaowapa@gmail.com โทรศัพท์  0882194588 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

(5) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่) 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
10) หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาที่จ าเป็นในการเป็นสื่อกลางในการ 
สื่อสารกับนานาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ภาษาอังกฤษ จึงเป็นทักษะส าคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21 และเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น  การพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร Communicative Language Teaching 
: CLT ที่สอดคล้องกับการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานที่เป็นสากลของสหภาพยุโรป 
The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR จึงเป็นสิ่งส าคัญ  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีจ านวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบ 1,837 คน จากโรงเรียนที่เข้าสอบ 34 โรง คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนที่ 49.95 สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งเฉลี่ย 39.22 แต่ยังมีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ (ต่ ากว่า 39.22) จ านวน 5 โรง และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างข้อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 
3 สาระ พบว่าสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 45.33 และโรงเรียนที่มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยต่ า สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีจ านวนทั้งสิ้น 18 โรง จึงเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนา ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:hongsaowapa@gmail.com
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การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ให้สูงหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ยังเป็นการปูพ้ืนฐานและต่อยอดให้นักเรียนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกด้วย ดังนั้นการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร  
จึงเป็นหลักส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพไปด้วย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้ด าเนินโครงการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) 
ด้วยระบบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพ่ือปรับจุดเน้นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสารตามธรรมชาติของการเรียนรู้     

11) วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ให้สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตจริง ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
          2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน (Integrating Communicative Language 
Strategies, and Activities in Classroom) ความสามารถปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่เน้นการสื่อสาร    

12) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

              ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6  จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 18 โรง โรงเรียน
ละ 4 คน รวม 72 คน มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3- 6  จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทีผ่ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษา  
อังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 18 โรง โรงเรียนละ 4 คน รวม 72 
คน สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 จ านวน 72 คน จากโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 18 โรง ที่ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ทั้ง
ในและนอกห้องเรียนได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 

2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6  จ านวน 72 คน จากโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 18 โรง ที่ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching : CLT) สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้น



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 121 
 

เรียน (Integrating Communicative  Language Strategies, and Activities in Classroom มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถวัดและประเมินผลที่เน้นการสื่อสาร     

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ เข้ารับการอบรม มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ทั้งในและนอกห้องเรียนได้  และมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ                          

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีและ
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ 
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่เน้นการสื่อสาร 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
       1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3- 6 จ านวน  72 คนที่เข้ารับการอบรม  

2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
 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 1  
1.1 สพป.กทม.จัดท าเว็บเพจการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language 
Teaching : CLT)  โดยจัดท าวิดีโอ
คลิปการสอน รวบรวมเน้ือหา 
บทเรียน การวัดและประเมินผล การ
จัดท าข้อทดสอบ เกี่ยวกับทกัษะการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language 
Teaching : CLT)และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวขอ้ง  
1.2 ประชุมชี้แจงแก่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6 (กลุ่มเปูาหมาย) / แจ้งก าหนดการ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
(Communicative Language 
Teaching : CLT) แนวทางการอบรม 
การทดสอบและการได้รับวุฒิบัตร 

       
 

 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

    

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมพัฒนาดว้ย
ตนเองและท าข้อทดสอบตามก าหนด
ระยะเวลา จากเว็บเพจการจัดการ

        / /   
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เรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
(Communicative Language 
Teaching : CLT) ที่สพป.กทม.จัดท า
ขึ้น  
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language 
Teaching : CLT) โดยผูอ้ านวยการ
โรงเรียน/ศึกษานิเทศก์ 

         / /  

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล             / 

 สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 งบประมาณจาก : สพป.กรุงเทพมหานคร   จ านวน 12,500  บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ  

การสัมภาษณ์ 
การนิเทศ 

แบบสอบถาม/
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรู้และทักษะการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

(Communicative Language Teaching: CLT) 
สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถปฏิบัติการวัด

และประเมินผลที่เน้นการสื่อสาร 

การนิเทศ แบบนิเทศ/แบบ
สังเกตการสอน 
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(16) โครงการ “ย้อนรอยบันทึก ส านึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย (Retracing Thai history and the 
cultivation of patriotism)”  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม 1) นายวิทวัส นิดสูงเนิน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
อีเมล wittawat.nitsungnoen@g.swu.ac.th โทรศัพท์ 095-9744419  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการจัดการศึกษา  
2) นายมโนธรรม ทองมหา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
อีเมล mano.maha888@gmail.com โทรศัพท์ 098-9597894  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(2) แผนย่อยของแผ่นแม่บทฯ V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย์)  
(3) เป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย (Y1) F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเปูาหมายแผนย่อย  
ชื่อองค์ประกอบ : หลักสูตรการจัดการศึกษา (120101V01)  
ชื่อปัจจัย : มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนฃ  
ทุกช่วงวัยและตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ (ทุกระดับและทุกประเภท)  
(120101F0101)  
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3  
1) หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ตระหนักถึง ความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงดาเนินการพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้พัฒนาการของเรื่องราวในอดีตชาติไทย เป็นบทเรียนสอนให้เข้าใจ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ให้เกิดซ้ ารอย
อีก สร้างใหเ้กิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา อารยธรรมที่บรรพชนได้สั่งสม สืบทอดกันมาตามแนวพระ
ราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ดังนี้ “...ประเทศไทยบรรพ
บุรุษไทยของเราสละชีวิตมาเพ่ือปกปูองผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อ ด้วยชีวิต แต่เสียดายตอนนี้ ท่านนายกฯ เขา
ไม่ให้ เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะ ฉันก็ไม่เข้าใจ เพราะตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ไม่มี ประวัติศาสตร์อะไร
เท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิตฯ แต่เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือด ท าให้มีแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้
พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบาย มีประเทศชาติ เรากลับไม่ให้เรียน ประวัติศาสตร์ ไม่รู้ใครมาจากไหน เป็นความคิดที่แปลก
ประหลาด อย่างที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์ สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเขาที่ไหน ประเทศไทย
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เขาก็สอน แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้ได้ เพราะใครหรือว่าอย่างไรกัน อันนี้น่า
ตกใจ...” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2558: 4)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง ดังค ากล่าวของ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ว่า “ประวัติศาสตร์ วิชาสร้างนักคิดและ 
ปัญญาชน” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2558: 5) จึงมีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนได้ ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตบนพ้ืนฐานของการวิพากษ์วิเคราะห์
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสืบค้นอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งก็คือ
เด็กและเยาวชนของชาติ “ศึกษาอดีตเพ่ือรู้ปัจจุบัน เข้าใจปัจจุบันเพ่ือท าให้อนาคตดีขึ้น รวมถึงตระหนักและเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย เข้าใจวัฒนธรรมของตนและสังคมอ่ืน ๆ มีน้ าใจ เสียสละ สามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เกิดความตระหนักที่จะร่วมกันปกปูองรักษาชาติและความเป็นไทยสืบต่อไป” โดยเฉพาะ
วิธีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งบรรลุตามเปูาประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่เสนอ
ไว้ว่า “ภายในปีการศึกษา 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พัฒนาสถานศึกษา
ภายใต้การก ากับ ดูแลและติดตามให้เป็นองค์การชั้นน ามุ่งสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นไทย และส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ” การน าเสนอในครั้งนี้เป็นวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
โครงการ “ย้อนรอยบันทึก ส านึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย (Retracing Thai history and The cultivation of 
Patriotism)”  
2) วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส าหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.2 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างพลเมืองดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

2.3 เพ่ือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส าหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.4 เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.5 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.6 เพ่ือศึกษาผลการบริหารวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3) เป้าหมาย  
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 90 คน  

2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 37 
แห่งได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองอย่างทั่วถึง  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง ส าหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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2. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง ส าหรับครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

3. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีผลงาน สื่อและนวัตกรรมส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส าหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

4. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
6. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  37 แห่ง ได้ขับเคลื่อน
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  37 แห่ง ได้เครือข่าย
ความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีผลงานเด่นชัดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่

พลเมือง  
• ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ร้อยละ 100 ได้
ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 100 มีผลงานเด่นชัดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

5. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

1. ครูแกนน าในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัด สพป.กทม. จ านวน 37 คน  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพป.กทม. จ านวน 37 คน  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษา  
• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
วันเริ่มต้นโครงการ พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ.2566 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 – M5 
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สถานที่ด าเนินการ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 80,000 บาท  
(แปดหมื่นบาทถ้วน) 
การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และหน้าท่ีพลเมือง  

การนิเทศ ติดตาม  
สังเกตการณ ์ 

และส ารวจ ตรวจสอบ  

แบบส ารวจ แบบสอบถาม  
และแบบลงเวลา  

2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมเครือข่ายความ

ร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการในการจัดการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

การนิเทศ ติดตาม  
สังเกตการณ ์ 

และส ารวจ ตรวจสอบ  

แบบส ารวจ  
และแบบประเมิน  

3  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 100 มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้

ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

การนิเทศ ติดตาม  
สังเกตการณ ์ 

และส ารวจ ตรวจสอบ  

แบบส ารวจ แบบสอบถาม  
และแบบลงเวลา  

4  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 มีผลงานเด่นชัดในการพัฒนาการจดัการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

การนิเทศ ติดตาม  
สังเกตการณ ์ 

และส ารวจ ตรวจสอบ  

แบบส ารวจ แบบสอบถาม  
และแบบประเมิน  

5  ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  การประเมินคณุลักษณะ อัน
พึงประสงค ์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ 
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(17) โครงการ “พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม  

1. นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    
อีเมล sk2361038286@gmail.com  โทรศัพท์ 0858288717 
2. นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                    
อีเมล hongsaowapa@gmail.com  โทรศัพท์ 0882194588 
3. นายวิทวัส นิดสูงเนิน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                   
 อีเมล wittawat.nitsungnoen@g.swu.ac.th  โทรศัพท์ 0959744419 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(6) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2)  ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่) 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
(13) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(14) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(15) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

0) หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 6 ให้มีการจัด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 3 ส่วน ดังนี้ 1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 2) ระเบียบบริหารราชการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เป็นนิติบุคคล มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎหมายอ่ืนและมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนา

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:sk2361038286@gmail.com
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สาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติรวมทั้งประสานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 37 แห่ง ให้เป็นไปตามบทบาทและอ านาจหน้าที่แห่ง
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ที่ใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียน
และเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson study) ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดท าสรุป
รายงานผลเพื่อเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ ให้ผู้รับการนิเทศ
เห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และระบบบริหาร
จัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนผลการสอบ O-Net และ NT เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
  ในปีงบประมาณ 2566 ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนเพียง 11 คน (ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง) จึงอาจไม่สามารถด าเนินการการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดได้ครอบคลุมทั่วถึง อาจส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด จึงจ าเป็นต้องหารูปแบบวิธีการในการนิเทศติดตามให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราชการ  

1) วัตถุประสงค ์
9.1) เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

9.2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

9.3) เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

2) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
 2. โรงเรียนในสังกัด 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 
3 ครั้ง/ภาคเรียน  
 3. โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียน  
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 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ งานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเปูาหมายและพัฒนาเพิ่มข้ึน  
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน 
มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  
 4. โรงเรียนในสังกัดมีกระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศที่
เน้นผลงานจากการปฏิบัติจริงที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ระบบการนิเทศการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัด

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถยก ระดับคุณภาพการศึกษาได้สูงขึ้น  
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 6 

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

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. การนิเทศการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง ๓๗ โรงเรียน  
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 
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3) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม  2565 – กันยายน 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 4) 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือและจัดท าแผนนิเทศฯ 

 
 

          

2. ประชุมสรุปแผนนิเทศฯ และ
ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 

  
 

         

3. สร้างเวปไซต์/เพจ เฟสบุค 
ของกลุ่มนิเทศฯ  

   
 

        

4. ด าเนินการนิเทศตามแผน 
ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐาน 

 
 

    
 

     

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป 
ผลการนิเทศภาคเรียนที่ 2/65  
และศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 

      
 

     

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล
การนิเทศภาคเรียนที่ 1/2566 
และปีงบประมาณ 2566 

         
 

  

 
4) สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5) งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 100,000 บาท                    

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
6) การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส 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 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 131 
 

(18 ) โครงการ “พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่าน  
การเขียนและการคิดวิเคราะห์” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่  4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม  
             (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
            10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อีเมล oillysilpakorn@gmail.com โทรศัพท์ 0957648542 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
        ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรยีนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการศึกษา  
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ดังนั้นรูปแบบ     
การจัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน และการเขียน เพราะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลได้
แสดง เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
สอดคล้องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพในการสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม สอดคล้อง 
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กับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดระเบียบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เพ่ือน าไปจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนัก และ
เห็นความส าคัญในการพัฒนาครูผู้สอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพ่ือส่งเสริมการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนและเกิดประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป   
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ให้มีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบActive Learning และพัฒนาทักษะในการสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ 
 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาทุกคนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครได้แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  และพัฒนาทักษะใน
การสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และการเขียน  
 2. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน วิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน  
 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาทุกคนในโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนา
ทักษะในการสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการ (PLC)  
 
 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมและครูที่สนใจทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
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ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.  
กิจกรรม พ.ศ.  พ.ศ.  
 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 1 อบรมพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาไทยในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือส่งเสริมการ
อ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ 

            

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ 

            

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

            

 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
                       จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษาทุกคนในโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และพัฒนาทักษะในการสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริม
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ด้วย

กระบวนการ (PLC)  

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 
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(19) โครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ (The Best in Bangkok)  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 , 3.3 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.10  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณภัทร ใจกล้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเปูาหมายแผนย่อย  
ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3  
หลักการและเหตุผล  

การบริหารจัดการในปัจจุบันมุ่งการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและแตกต่าง เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า วิธีการ
ปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) เป็นวิธีที่เพ่ิมพลังกระตุ้น แรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเพียร
พยายามในการปฏิบัติ พัฒนางานในหน้าที่อย่างดีที่สุด มุ่งสู่ความส าเร็จหรือความเป็นเลิศในผลของการปฏิบัติงานที่
ตนเองรับผิดชอบ เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ให้แก่บุคลากรที่จะแสวงหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นที่ได้ปฏิบัติดี มีความส าเร็จหรือเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งมาแล้ว เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพเพ่ือให้บุคลากรมีจิตตระหนักในคุณภาพการท างาน 
โดยมีเปูาหมายคุณภาพมาตรฐานเป็นหลัก และแสวงหาวิธีการที่ดีให้เข้าสู่มาตรฐาน หรือความเป็นเลิศ โดยมี
วัฒนธรรมการท างานแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน การเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของคนอ่ืน แล้วน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจะช่วยประหยัด
ทรัพยากร ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วยเพ่ิมผลผลิตและความส าเร็จให้เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ ที่เป็นรูปธรรมของการท างาน ซึ่งสถานศึกษามีการน าBest Practice 
ของแต่ละคนมาจัดเก็บรวบรวมเป็นคลังความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วิธีการท างานหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ รวมทั้งเพ่ือการเทียบเคียงคุณภาพของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการต่อยอดความคิดในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพที่ยั่งยืน ต่อไป  
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วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ 

(Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ  
๒. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จ

เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้งาน และการปฏิบัติงานที่เป็น
แบบอย่างที่ด ี 

4. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
1) เป้าหมาย  
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 37 โรงเรียน 250 
คน (ผู้บริหารและครูน าสื่อและนวัตกรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนละ  ๑ คน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การศึกษาพิเศษ ปฐมวัย และนวัตกรรมผู้บริหาร โดยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา)  
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีผลงานนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best 
Practice) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ในสถานศึกษาและพัฒนานวัตกรรมไปใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
• ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละ 80 ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีสื่อและนวัตกรรมส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  

2. ร้อยละ 80 ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีสื่อและนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
3) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เมษายน 2566 – สิงหาคม 2566  
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 170,000 บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1  คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนา
คุณภาพและส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

ประเมินความคิดเห็น  แบบประเมิน  

2  คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความ
เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม  
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(20) โครงการ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 , 3.3 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.10  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณภัทร ใจกล้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อีเมล napatjaikla5630@bkkp.go.th โทรศัพท์ 0857230562  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็น 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเปูาหมายแผนย่อย  
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3  
หลักการและเหตุผล  

การบริหารจัดการในปัจจุบันมุ่งการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและแตกต่าง เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า วิธีการ
ปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) เป็นวิธีที่เพ่ิมพลังกระตุ้น แรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเพียร
พยายามในการปฏิบัติ พัฒนางานในหน้าที่อย่างดีที่สุด มุ่งสู่ความส าเร็จหรือความเป็นเลิศในผลของการปฏิบัติงานที่
ตนเองรับผิดชอบ เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ให้แก่บุคลากรที่จะแสวงหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นที่ได้ปฏิบัติดี มีความส าเร็จหรือเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งมาแล้ว เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพเพ่ือให้บุคลากรมีจิตตระหนักในคุณภาพการท างาน 
โดยมีเปูาหมายคุณภาพมาตรฐานเป็นหลัก และแสวงหาวิธีการที่ดีให้เข้าสู่มาตรฐาน หรือความเป็นเลิศ โดยมี
วัฒนธรรมการท างานแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน การเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของคนอ่ืน แล้วน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจะช่วยประหยัด
ทรัพยากร ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วยเพ่ิมผลผลิตและความส าเร็จให้เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ ที่เป็นรูปธรรมของการท างาน ซึ่งสถานศึกษามีการน าBest Practice 
ของแต่ละคนมาจัดเก็บรวบรวมเป็นคลังความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วิธีการท างานหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ รวมทั้งเพ่ือการเทียบเคียงคุณภาพของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการต่อยอดความคิดในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพท่ียั่งยืน ต่อไป  
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วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
1) เป้าหมาย  
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 โรงเรียน  
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนา
ผู้เรียน  
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีผลงานนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best 
Practice) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ในสถานศึกษาและพัฒนานวัตกรรมไปใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
• ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีมีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็น
เลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาผู้เรียน  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2566  
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 

 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีมีการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในการ
พัฒนาผู้เรียน  

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  แบบประเมิน  
การเข้าร่วมกิจกรรม  
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(21) โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที ่๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านการประเมิน ITA Online 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. กลยุทธ์ ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านการประเมิน ITA Online 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ-นามสกุล นายนฤสรณ์ ทองใบ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
อีเมล naruesorna.ars@gmail.com โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๒ กลุ่มอ านวยการ  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖  (ไตรมาสที่ ๒ ถึงไตรมาสที่ ๔) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
๑.๑ ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
      แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ข้อ ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ๖.๑ ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
              ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ 
แผนย่อย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๔ ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ   พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
ปัจจัย   กลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
๒. ข้อมูลทั่วไป 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”
เพ่ือปูองกันการทุจริตที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ ) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
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ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่ดี     
มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักรู้ความส าคัญของการเตรียมการด้านการปูองและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับมุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตสามารถแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริต และเข้ามามีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาด้านสุจริตศึกษาเพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัยและ
เคารพกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการปูองกันการทุจริตให้กับครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการปูองกันการทุจริตเชิงรุกของส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๔. เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output) 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ใน

การปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และน าแนวทางข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

มีพฤติกรรมที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร           

มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. ส านักงานเขตฟ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการปูองกัน

การทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
๔. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับ

การปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมองค์กร ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒.ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีนวัตกรรมการปูองกันการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

๑ นวัตกรรม 
๔. มีผลการประเมิน ITA Online เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๕ 

๘. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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.ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
(ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๑ การประเมิน ITA ประกาศ
เจตจ านงเขตสุจริต พิธีเชิงสัญลักษณ์ 
การให้ความรู้ปลูกจติส านึกการสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง เดือนเมษยายน ๒๕๖๖) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ . การศึกษาดูงานการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใ ส  สพป . ก ทม .  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๓. สร้างนวัตกรรมการปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุกของ สพป.กทม. 
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๔ . การสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

        
 

  
 

 
๙. สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

๑๐. งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๒. งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ร้อยละผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรม

ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ประเมินตามเครื่องมือประเมิน ITA 
 

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

๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๑. การประเมินการรับรู้ และคิดเห็น
บุคลากรในสังกัด 
๒. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. การเปดิเผยข้อมลูต่อสาธารณชน 
 

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

๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    
มีผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ AA 
 

การประมวลผลการประเมิน ITA 
Online 2023 

แบบประเมิน ITA Online 
2023 

๔ ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีนวัตกรรมการปูองกันการทุจริต
เชิงรุก ๑ นวัตกรรม 
 

การประมวลผลการประเมิน ITA 
Online 2023 

แบบประเมิน ITA Online 
2023 
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(22) โครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
ประจ าปี 2566 ” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     กลุม่พัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา 
อีเมล nspui111@gmail.com         โทรศัพท์ 098-8749425  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(7) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(8) ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

          3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(16)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(17) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ในศตวรรษท่ี 21 
(18)  เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
  ชื่อองค์ประกอบ :  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (120101V02) 
 ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ  
                         ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) (120101F0201)  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
1)  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นของนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 สิ่งส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและศักยภาพตรงตามสายงานและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเน้นการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2566 ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
3. เพ่ือเป็นขวัญ และก าลังให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ  

พนักงานราชการ  
4. เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี สานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3)  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 37 
โรงเรียน และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 37 
โรงเรียน และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 37 
โรงเรียน และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
มาก  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่

ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่
ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ได้รับ
การคัดเลือกให้รับรางวัล ได้รับการส่งเสริม และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เกิด
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
ในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรักความสามัคคีต่อกัน  

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 80  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 37 โรงเรียน 

และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 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 1 จัดงานวันครูและ 
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

            

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

            

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ 

            

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผู ้
ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
ประกาศนียบตัร และเงินช่วยเหลอื
ครูอาวุโส 

            

กิจกรรมที่ 5 การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

            

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือก “ครูดีใน
ดวงใจ” 

            

กิจกรรมที่ 7 งานมุทิตาจิต 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ า 

            

สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

 งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
                        จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ 
จัดกิจกรรม 
- การสังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการ 

เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 

- ประเมินจากแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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(23) โครงการ   พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม  1. นางเสาวภา  หงส์ประภาวงศ์  ศึกษานิเทศช านาญการ 
                                       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                        2. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                    กลุ่มพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา 
อีเมล nspui111@gmail.com         โทรศัพท์ 098-8749425  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(9) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(10) ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

          3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(19)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(20) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ในศตวรรษท่ี 21 
(21)  เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
 ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (120101V02) 
          ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ  
                              ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) (120101F0201) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1)  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะและทักษะตามที่ก าหนด ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็ได้ก าหนด
นโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคคล
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดเปูาหมายระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทางภาษาเทียบเท่าตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป 
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เพ่ือให้บรรลุการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดย ใช้
ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือผ่านการสอบวัดระดับ CEFR 

3) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส ารวจระดับคะแนน CEFR ของครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการทดสอบ 

เพ่ือวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (CEFR)  
3)  เป้าหมาย 

   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะในการสื่อสารและการสอนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากข้ึน  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผ่านการสอบวัดระดับ CEFR 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ค่าเปูาหมายร้อยละ 80 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (จ านวน 37 โรงเรียน) 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 148 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์การอบรมพัฒนาโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ในเรื่องการสอบวัด
ระดับ CEFR และความต้องการ
พัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
ปีงบประมาณ 2566 

            

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานฯ 
ประชุมครั้งที่ 1 ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาเว็ปไซต์การอบรมพัฒนา
โครงการพัฒนาครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

            

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งท่ี 2 ด าเนินการ ปรับปรุงและ
พัฒนาเว็ปไซต์การอบรมฯ (ต่อ) 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งท่ี 3 ด าเนินการ ปรับปรุงและ
พัฒนาเว็ปไซต์การอบรมฯ (ต่อ) 

            

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งท่ี 4 ด าเนินการจัดประชุม
ออนไลน์ให้กับครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อช้ีแจงการอบรม
พัฒนาตนเองผ่านเว็ปไซตโ์ครงการ
พัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR / แจ้งก าหนดการ
อบรม / การทดสอบ / การรายงาน
ผลการทดสอบ 

            

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งท่ี 5 จัดท าสรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

            

สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

                        จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
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การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.        ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

2.     ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจ  

ความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้นตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ 80 

- การทดสอบย่อยของแต่ละบทเรียน 
- การทดสอบวัดระดับทักษะทาง

ภาษา CEFR 

- แบบทดสอบย่อย
ของแต่ละบทเรียน 
- แบบทดสอบรวม 

CEFR 
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(24) โครงการ   ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวินัย และการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม  

1. นายธวชัชัย  มิตรโกสุม    ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางสาวบุษบา คุณพาที  ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
4. นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาด ารงศักดิ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

อีเมล lawss.bkkp@gmail.com         โทรศัพท์ 02-3545258  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(11) เปูาหมาย ที ่3 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2)  ประเด็น ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
   4.6.2 บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (    ) ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(22) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(23) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 3.1 การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(24) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
(25) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทย่อย ที่ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  รู้ถึงบทบาทหน้าที่ศึกษาตัวบทกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่
การงาน การสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V01 การสร้างการรับรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0101 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
   F0102 สื่อประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 
– M3 

1)  หลักการและเหตุผล 
มาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า  
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย โดยทุกภาคส่วนในสังคม  
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาฯ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจะต้องน าเปูาหมาย

mailto:lawss.bkkp@gmail.com
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ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษาชาติ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาไปก าหนด 

นโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือผลักดันและ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเปูาหมาย ตัวชี้วัดของแผนทุกระดับ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม ให้มีกลุ่มกฎหมายและคดี ในฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามประกาศ ด้านการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย การสืบสวน สอบสวน การด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
อ่ืน ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตาม
ประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 

ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข สามารถเติบโตเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพสู่สั งคม หากแต่การ
บริหารงานโรงเรียนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบทบาทภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด ครูจึงมิได้มีหน้าที่ เพียงเป็น
ครูผู้สอนหรือพัฒนาเด็กนักเรียนเพียงด้านเดียว หากแต่ยังได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่บริหารงาน 4 ด้านของ
โรงเรียน (บริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป) ซึ่งต้องปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายควบคู่กับการสอนเด็กนักเรียน ข้อเท็จจริงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านถูก
มอบหมายงานโดยยังไม่เคยผ่านการอบรมหรือรับการถ่ายทอดจากผู้รู้ แต่ต้องปฏิบัติงานนั้นตามค าสั่งของผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือหัวหน้างาน บางโรงเรียนเกิดความผิดพลาด ถูกร้องเรียน หรือตรวจพบความไม่โปร่งใส จนถูก
ด าเนินการทางวินัย หรือถูกด าเนินคดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจ ผู้ถูกด าเนินการหรือผู้เกี่ยวข้องต้องเสีย
ขวัญและก าลังใจในการท าหน้าที่ ตลอดจนสูญเสียสิทธิ ความก้าวหน้า และอนาคตข้าราชการ ดังนั้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เห็นว่าภารกิจเสริมสร้ าง พัฒนาความรู้ทางกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นเรื่องจ าเป็น เพ่ือเป็นการปูองกันการกระท าความผิดด้านต่างๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สกัดกั้นไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ การร้องเรียน ร้องทุกข์ การด าเนินคดีทั้งแพ่ง
และอาญา หรือการด าเนินการทางวินัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยถ่ายทอดกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นในส านวนการสอบสวน หรือคดีในศาลปกครอง  ทั้งสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีความสุขก้าวหน้ากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนระเบียบของทางราชการที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

ได้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
3. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน น าไป

วิเคราะห์ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านกฎหมาย และด้านวินัยต่อไป 
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3)  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าใจหลักการเกี่ยวกับกรณีความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ บทบาทหน้าที่ตนและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกด าเนินการทางวินัย 
คดีแพ่ง และคดีอาญา 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ปัญหาการร้องเรียน การถูกด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษาลดลง 
2. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาของเขตอย่างมีความสุข 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และความผิด

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสามารถน าหลักการต่างๆไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 
2. ความขัดแย้งในองค์กร ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี และการถูก

ด าเนินการทางวินัยของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษาลดลง 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการอบรมฯ ร้อยละ 80  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการอบรมฯ เข้าใจเนื้อหาที่ถ่ายทอดต่อได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย, นิติกร, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน 
และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    การอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ทางด้านวินัย และการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

    
 

       

 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
                        จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการ

อบรมฯ ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ 
จัดกิจกรรม 
- การสังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วม 
การอบรม มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน

กิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

- ประเมินจากแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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(25) โครงการ   อบรมพัฒนาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     กลุ่มพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา 
อีเมล nspui111@gmail.com         โทรศัพท์ 098-8749425  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(12) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(13) ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

          3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(26)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(27) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ในศตวรรษท่ี 21 
(28)  เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (120101V02) 
ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ  

                        ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) (120101F0201)  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
1)  หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (Enhancement Human Capital Development and Strengthening) มีเปูาหมายในการ
พัฒนาคนทุกในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนบทบาท “ครู” 
ให้เป็นครูยุคใหม่ จาก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ 
แนะน าวิธีการเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างนวัตกร รมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ดังนั้น ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู (หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา (หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) และ
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้
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ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะดังกล่าว สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพในอนาคต  

3) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เป็นไป
ตามระดับที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3)  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน 
และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) เป็นไปตามระดับที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง  
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) เป็นไปตามระดับที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการอบรมพัฒนาฯ ร้อยละ 80  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการอบรม มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับ  
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรงุเทพมหานคร 
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การอบรมพัฒนาการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   
 

        

งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
                        จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เข้าร่วมการอบรมพัฒนาฯ ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงานผลการ 
จัดกิจกรรม 
- การสังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่เข้าร่วมการอบรม มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 

80 ขึ้นไป 

- ประเมินจากแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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(26) โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
สนองกลยทุธ์ สพฐ. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     กลุ่มพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา 
อีเมล nspui111@gmail.com         โทรศัพท์ 098-8749425  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(14) เปูาหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(15) ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  

          3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(29)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(30) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ในศตวรรษท่ี 21 
(31)  เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) (120101V02) 
ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ  

                        ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) (120101F0201)  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
1)  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเสริมสร้าง
จิตส านึกของความเป็นครู เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ การครองตน การ
ครองคนและการครองงาน การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่าน
กระบวนการกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนา เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม บูรณาการความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยเรียนรู้
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์  

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึง
ได้น านโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามหลักการการครองตน การครองคนและการครองงาน และส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย 
ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
4) วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตาม
หลักการการครองตน การครองคนและการครองงาน  

2. ส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยมีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อม
น าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้ช่วย มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู 
3)  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา จ านวน 80 คน 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

1. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากข้ึน 

2. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีคุณธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคมได้  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาปร ะถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

2. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ กา รศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  มีจิตส านึกรักความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระ
บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

3. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา ร้อยละ 100 

2. ข้ าราชการครูต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสาย
งาน ประพฤติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม ศรัทธาใน
วิชาชีพครู และมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 80 คน 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่
การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ
ออนไลน์  
จ านวน 2 วัน 

        
 

   

 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 
 งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
                        จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

- ประเมินจากรายงานผลการ 
จัดกิจกรรม 
- สังเกต 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน  

- รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

2. ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรมพัฒนา  
มีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงาน ประพฤติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนาและน้อมน าพระบรม
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่10 มาใช้ในการประกอบวิชาชีพ  

มีจิตส านึกในการเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
ศรัทธาในวิชาชีพครู และมีความพึงพอใจ 

ต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนา อยู่ในระดับ  
ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

- ประเมินการเข้าร่วมโครงการและ
ความพึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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(27) โครงการ “โครงการขบัเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ของ สพป.กทม.”  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ตัวช้ีวัด ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นายชาตรี ลักษณะศิริ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ  
อีเมล juvenger2@gmail.com โทรศัพท์ 0838903730  
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1  
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่)  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้ 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(3) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ชื่อปัจจัย : การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสาคัญของโครงการ (X) : M2 –M3  
1) หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น องค์การมหาชนทาหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กา
หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมาตรา 47 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วในเล่ม 135 ตอนที่ 11 ก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 ทาให้มีผลบังคับใช้แล้ว กฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ 3 กาหนดให้ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด  พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และข้อ 4 วรรคสอง ให้สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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2) วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและครู มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก  

3) เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จานวน 74 คน  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ผู้บริหารและครู ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก  
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้วยความมั่นใจ  
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ  

ผู้บริหารและครู ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีผลการประกันคุณภาพภายในสถาน ระดับดีเลิศข้ึนไป ร้อยละ 76  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จานวน 74 คน  
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ...........เดือนเมษายน-กันยายน 2566......................................  
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 

 
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด  
งบประมาณจาก : สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 20,000 บาท 
การประเมินผล 
ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มี

ความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก  
-ทดสอบความรู ้ แบบทดสอบ  

2  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับดีเลิศขึ้นไป  

-รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR)  

แบบรายงาน  
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(28) โครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม  

1. นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                               
อีเมล sk2361038286@gmail.com  โทรศัพท์ 0858288717 
2. นายวิทวัส นิดสูงเนิน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                    
อีเมล wittawat.nitsungnoen@g.swu.ac.th  โทรศัพท์ 0959744419 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(16) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2)  ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่) 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
(32) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน              มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(33) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(34) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะ           ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

7) หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโนบายในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อที่ ๕ “การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีเปูาหมายให้โรงเรียน
มีการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีเจคติ มี
ความรู้ มีทักษะและ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองทีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา และมีความร่วมมือในการใช้และดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีเหลือไว้ใช้ส าหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย “การ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:sk2361038286@gmail.com
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สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป  

8) วัตถุประสงค ์
ขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 4 ด้าน 
๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา  

9) เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน เป็นโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน จัดกิจกรรมครบทั้ง 4 
ด้าน 

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

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาไปสู่

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
1.๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
1.๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
1.4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2) นักเรียนมีความรู้ เกิดความตระหนัก มีเจคติ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม 

สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองทีใช้ชีวิต                  
อย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับ                   
การพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. การนิเทศการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง ๓๗ โรงเรียน  
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 

10) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม 2566 – กันยายน 2566 (ไตรมาสที่ 2 - 4) 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
กิจกรรมที่ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ร่างแผนการขับเคลื่อน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  
 

         

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
 

        
3. นิเทศขับเคลื่อนโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาฯ 

    
 

       

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
 

  
5. ประเมินผลการขับเคลื่อน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

          
 

 

11) สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
12) งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 20,000 

บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
13) การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 แห่ง ได้รับการขับเคลื่อน

ให้เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีกิจกรรมครบ ทั้ง 4 ด้าน คือ 

๑) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
๒) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมศึกษา  
๓) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย

สิ่งแวดล้อมศึกษา  

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สนทนา ซักถาม 

- สังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ประเด็นสนทนา 

- แบบสังเกต 
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(29) โครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นายสมศักดิ์  ค าภา  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                   
อีเมล sk2361038286@gmail.com  โทรศัพท์ 0858288717 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลกั) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(17) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2)  ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่) 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
(35) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(36) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(37) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
          ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
 

14) หลักการและเหตุผล  
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมายดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ

วางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมี ความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้าน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และมีทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑  

การปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
รักษาศีลธรรมผ่านการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องกระท าอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยอาจ
บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ประเทศไทยประกอบด้วยประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ วิถีชีวิตของประชากรไทยส่วนใหญ่ จึงผูกพันกับแนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังนั้น การ
จัดการศึกษาแนวพุทธเข้ามาผสมผสาน กับกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างกลมกลืน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อเด็กและเยาวชนไทย จึงเป็นที่มาของโรงเรียนวิถีพุทธ  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:sk2361038286@gmail.com
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โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา ๓ ด้าน อย่างบูรณาการ 
คือ ด้านศีล  จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มี
จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต 
ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ท าให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพ ในสังคม  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรี ยน วิถีพุทธ 
เรียกว่าอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ร่วมกันด าเนินการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็น โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่มีขั้นตอนเพ่ือรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน และทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโคงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” ขึ้น เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน ส่งผลต่อการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อไป  

15) วัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือขับเคลื่อนให้โรงเรียนวิถีพุทธในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็น

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
2) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นเครือข่าย ตามบริบทที่แตกต่างกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   ท า

ให้มีองค์ความรู้ในการด าเนินงาน  
16) เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

๑) บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขเพ่ิมขึ้น 
๒) ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น 
๓) วัดได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น 
๔) โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง (บ้าน วดั ราชการ)  

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
๑. เกิดความตระหนักและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน คุณธรรม 

จริยธรรมให้กับสถานศึกษา ด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๒. เกิดความมั่นใจ มีขวัญก าลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๓. เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนวิถีพุทธ ได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม การด าเนินงาน

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย  
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๔. เกิดการยกระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
๕. ได้ศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างแท้จริง

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้  
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับ                  
การพัฒนาไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 โรงเรียน   
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มกราคม 2566 – กันยายน 2566 (ไตรมาสที่ 2 - 4) 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
กิจกรรมที่ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ร่างแผนการขับเคลื่อน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

  
 

         

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
 

        
3. นิเทศขับเคลื่อนโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

    
 

       

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
 

  
5. ประเมินผลการขับเคลื่อน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

          
 

 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 80,000 บาท  (แปด
หมื่นบาทถ้วน) 

การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ขับเคลื่อนให้โรงเรียนวิถีพุทธในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สนทนา ซักถาม 

- สังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ประเด็นสนทนา 

- แบบสังเกต 
2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ            

อย่างเป็นเครือข่าย ตามบริบทที่แตกต่างกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สนทนา ซักถาม 

- สังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ประเด็นสนทนา 

- แบบสังเกต 
3 การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย

กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ท าให้มีองค์ความรู้ใน
การด าเนินงาน  

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สนทนา ซักถาม 

- สังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ประเด็นสนทนา 

- แบบสังเกต 
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(30) โครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ” 
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ  สพป.กทม. ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม นายสมศักดิ์ ค าภา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
อีเมล sk2361038286@gmail.com โทรศัพท์ 0858288717 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่) 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X) : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

โครงการโรงเรียนคุณภาพเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะเห็นโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ และปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโดยพัฒนาต่อยอด จากโครงการ
เดิม คือ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนที่สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โดยได้มีการก าหนดทิศทางขับเคลื่อนโครงการภายใต้กรอบ การ
ด าเนินงาน และจุดเน้น 8 ด้าน ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผล 7. การนิเทศก ากับและติดตาม และ 8. 
Big Data ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพ่ือแก้ปัญหาด้าน
การศึกษา และความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมือง
และชนบทให้กับนักเรียน สร้างความพร้อมให้กับครูผู้บริหารและโรงเรียนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ 
มีความปลอดภัย ตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ในการนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย 8 จุดเน้น ให้กับโรงเรียนคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจึงได้จัดท าโครงการ “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ” ขึ้น 
2) วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย 8 จุดเน้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 8 จุดเน้น และทราบ
แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ) จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย 8 จุดเน้น 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.3 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐ 
วิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) ด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย 8 จุดเน้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนเพ่ิมข้ึน 

3.4 โรงเรียนคุณภาพ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐ 
วิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาและความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะเกิด 

โรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
75 เฉลิมพระเกียรติ) 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและมี

ความพร้อมในการน าไปใช้ 
4) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 

 5) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน  
6) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง มีประสิทธิภาพ อย่างหลากหลาย และค านึงถึงสภาพความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
7) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ น าผลการนิเทศมา

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง 
8) มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาสร้างเป็น Big Data เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ข้อมูลการส่งต่อนักเรียน 

ข้อมูลการย้ายเข้า – ออกของนักเรียน ข้อมูลเด็กตกหล่นในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ฯลฯ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1) โรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายครบทั้ง 8 จุดเน้น 

2) โรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 8 จุดเน้น โดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรเป็นส าคัญ 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) ได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม สติปัญญา เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า 

2) ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ) ในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาสที่ 2 – 4 ปีงบประมาณ 2566 
ส่วนที ่3 กิจกรรมและงบประมาณ : M4 - M5 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 
การประเมินผล 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  โรงเรียนคุณภาพ ด าเนินการขับเคลื่อนตาม

นโยบาย 8 
โรงเรียนคุณภาพ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย 8 

โรงเรียนคุณภาพ 
ด าเนินการ

ขับเคลื่อนตาม
นโยบาย 8 
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กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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(31) โครงการ   การตรวจสอบภายใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4         เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
          นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
          นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์  พนักงานราชการ 
อีเมล                                                     โทรศัพท์  023545252 ตอ่ 127, 130  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    เปูาหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็น   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21 ) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)   
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

            ชื่อองค์ประกอบ : V02  การพัฒนาระบบราชการ 
                ชื่อปัจจัย : F0205  ระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                       : M2 – M3 

 

หลักการและเหตุผล 
         กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่า เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการ   
สอบทาน และประเมินผลการควบคุมภายในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ด้านการเงิน การ
บัญชี พัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ว่าด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย การบริหารแผนงานและระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ   การตรวจสอบภายใน  เป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้ดีขึ้น อีก
ทัง้จะช่วยให้บรรลุถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วย  

        จากการติดตามการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ควรได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจ ด้านการบริหารงบประมาณด้าน
การเบิกจ่าย การบริหารการเงิน บัญชีและอ่ืนๆ ของหน่วยงาน การตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ 
เป็นปัจจัยการลดความเสี่ยง รวมทั้งการปูองปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
โดยยึดตามมาตรฐานหลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับบางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ท าให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการบริหารงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุจากผลการ
ประเมินความเสี่ยง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สอดรับกับแผนการตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นข้อมูลให้ หน่วยตรวจสอบภายใน     ได้จัดท าแผนการ
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ตรวจสอบภายใน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เพ่ือตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางที่ก าหนด  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงาน ของหน่วยรับตรวจว่า บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

และเปูาหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี ค าสั่ง ประกาศและนโยบายที่ก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง ข้อบังคับและ
ค าสั่งที่ก าหนด ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

3. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกฎระเบียบประกาศ  
ข้อบังคับต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ ได้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

     -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 24 แห่ง  
               -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร  
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสังกัด จ านวน 75 คน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
             - สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร(หน่วยรับตรวจ)  ได้รับ
การตรวจสอบ  ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี สามารถตรวจสอบได้ตามที่ก าหนด 
             - ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้รับค าปรึกษา หารือข้อเสนอแนะ 
น าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ กฎหมาย ยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และ
ความถูกต้องครบถ้วนเป็นส าคัญ ท างานด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต   

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
     สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการบริหาร
งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  ประหยัดเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
และปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การด าเนินงาน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ สามารถ
ตรวจสอบได ้

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
    สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจสอบ

ติดตามและได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของ
ทางราชการ เป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจน าผลลัพธ์ส่งถึงนักเรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
       เดือนตุลาคม 2565  ถึง เดือนกันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ(ผู้รับผิดชอบ) 
1 1.1 จัดท าแผน และโครงการการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ.2566 เพื่อน าเข้าแผนปฏบิัติงานประจ าปี  ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีในระบบ            
New GFMIS Thai ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แห่ง 
1.3 การตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด โดยก าหนดการตรวจสอบ 5 กิจกรรม  
จ านวน 23 แห่ง ดังนี ้
      กิจกรรมที่ 1 งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน             
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  10 แห่ง  
      กิจกรรมที่ 2-5 งานตรวจสอบโรงเรียนในสงักัด จ านวน 13  แห่ง 
1.4  ขั้นตอน/กระบวนการ ด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
      -จัดท า google form ส ารวจข้อมูลการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน เพื่อประเมินความเสี่ยง 
และจัดล าดับความส าคัญ ในการจัดท าแผนการตรวจสอบ จ านวน 10 แห่ง  
      -ประชุมวางแผนฯ คณะท างานด าเนินการตรวจสอบ   และจัดท า
เครื่องมือการตรวจสอบกระดาษท าการ 
      -ก าหนดปฏิทนิ/ตารางการตรวจสอบและแจ้งหน่วยรับตรวจ  
      -ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ 
      -รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
      -สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ.     

ต.ค.-ธ.ค.2565 1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
พนักงานราชการ 
 
 

2 2.1  ติดตาม ตรวจสอบ รวมทัง้ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัตงิาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 1   ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีในระบบ   
New GFMIS Thai  และให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นการเงิน การบญัชี ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ดังนี ้

- การเงิน การบัญชี ในระบบ New GFMIS Thai  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

- หลักฐานการจ่าย 
      -  ประชุมวางแผนฯ  คณะท างานด าเนินการตรวจสอบ  และจัดท า
เครื่องมือการตรวจสอบกระดาษท าการ 
     - ก าหนดปฏิทนิ/ตารางการตรวจสอบและแจ้งหน่วยรับตรวจ  
     - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทาง สพฐ. 
     - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ  รายงาน สพฐ. 
2.2 งานตรวจสอบโรงเรียนในสงักัด (Assurance Services & Consulting 
Service ) ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กิจกรรมที่ 1  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชขีองโรงเรียน 
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1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
พนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
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ในสังกัดที่เปน็หน่วยรับตรวจ  จ านวน 7 แห่ง 
      - วางแผนก าหนดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียน            
ในสังกัดที่เปน็หน่วยรับตรวจ จ านวน 7 แห่ง ครอบคลุม 10 ประเด็น   
     - ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรียนหน่วยรับตรวจ รอบที่ 1 จ านวน 4 แห่ง 
    - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
    - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานสพฐ. (รอบ 6เดือน) 
    - ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรยีนหน่วยรับตรวจ รอบที่ 2 จ านวน 3 แห่ง 
    - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
    - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบและรายงานสพฐ.(รอบ12เดือน) 

ก.ค.-ก.ย.2566 พนักงานราชการ 

 งานตรวจสอบทีบู่รณาการร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (Assurance Services & Consulting Service ) คือ  
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน  10 แห่ง ประกอบด้วย 
     1. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรยีนตั้งแต่ 120-719 คน    จ านวน  5  
แห่ง 
     2. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรยีนตั้งแต่ 720 คนขึ้นไป   จ านวน  5  แห่ง 
      -  ประชุมวางแผนฯ  คณะท างานด าเนินการตรวจสอบและจัดท า
เครื่องมือการตรวจสอบกระดาษท าการ 
     - ก าหนดปฏิทนิ/ตารางการตรวจสอบและแจ้งหน่วยรับตรวจ(โรงเรียน)        
     - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโรงเรียนในสงักัด ตามแนวทาง สพฐ. 
     - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
     - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบโรงเรียน รายงาน สพฐ.  

 
 
เม.ย.-ก.ย.2566 

 
 
1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
พนักงานราชการ 

 กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560            
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 แห่ง 
     - วางแผนก าหนดการตรวจสอบการด าเนนิงานจัดหา (งบลงทุน)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-bidding โรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 แห่ง  
    - ปฏิบัติงานตรวจสอบโรงเรยีนหน่วยรับตรวจ 
    - รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจ 
    - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ  รายงานสพฐ. 

ก.ค.-ก.ย.2566 1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
พนักงานราชการ 

 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบการด าเนินงานเงนิรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดที่เปน็หน่วยรับตรวจ  จ านวน 2 แห่ง 
   - วางแผนการตรวจสอบกับคณะท างานด าเนนิการตรวจสอบ        
   - ปฏบิัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการปฏบิัติงานด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
   - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
   - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 

ก.ค.-ก.ย.2566 1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
พนักงานราชการ 

 กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบการด าเนินงานเงนิโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ  จ านวน 2 แห่ง 
   - วางแผนการตรวจสอบกับคณะท างานด าเนนิการตรวจสอบ        
   - ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการการปฏบิัติงานด าเนินงานของ

ก.ค.-ก.ย.2566 1.นางยุพา มงคลทิพย์รัตน ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวสุปราณี เรืองสัตย ์
พนักงานราชการ 
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สถานศึกษาตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง 
   - รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจ 
   - สรุปรายงานประเมินผลการตรวจสอบ รายงาน สพฐ. 

 
 สถานที่ด าเนินการ   สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 งบประมาณ       จ านวน  -  บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 
การประเมินผล 
ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(หน่วยรับตรวจ) ได้รับการตรวจสอบ 
ตามภารกิจงานตรวจสอบภายใน  

สัมภาษณ์ ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ทะเบียนคุมตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
รายงานการเงิน  

แบบกระดาษท าการ
ตรวจสอบภายใน 
แบบการประเมนิผล 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ที่เป็นหน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบ 
ตามภารกิจงานตรวจสอบภายใน  

สัมภาษณ์ ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ทะเบียนคุมตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
รายงานการเงิน  

แบบกระดาษท าการ
ตรวจสอบภายใน 
แบบการประเมนิผล 
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(32) โครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานของ สพป.กทม.” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชญา อินธนู  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
อีเมล์ suchayabb1@gmail.com โทรศัพท์ 091-724-1565 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6      

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บท แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน 
   ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศที่จัดท าขึ้นให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึง
ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สพป.กทม. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุ่ม เปูาหมายได้แก่  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   
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2.2  วัตถุประสงค ์
          2.3.1 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค์ และความส าคัญในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  2.3.2 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนอย่างถูกต้อง 
  2.3.3 เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ได้มีทักษะ สามารถ
จัดท าข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2.3.4 เพ่ือรายงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3  เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
           โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 37 
โรงเรียน 
 2.เชิงคุณภาพ 
  2.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
           2.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ 
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
        2.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระบบจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป 
ข้อมูลบริหารงานบุคคล  ข้อมูลบริหารงบประมาณ และข้อมูลวิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง  
 2.6 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.7  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566  
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 
- M5 
3.1 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบ
สารสนเทศและเว็บไซต์ 

        
 

   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
การใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

         
 

  

ค่าเช่า Domain            
 

ค่าเช่าพื้นที่พัฒนา host            
 

 
3.2 สถานที่ด าเนินการ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3.3 งบประมาณ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 25,667 บาท 

3.4  การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบจัดเก็บ 

รวบรวม ข้อมูลบริหารทั่วไป ข้อมูลบริหารงาน
บุคคล  ข้อมูลบริหารงบประมาณ และข้อมูล
วิชาการ ครบถ้วนและถูกต้อง ร้อยละ 100 

1. แบบสอบถาม 
2. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

1. แบบตรวจผลงาน 
2. แบบสอบถาม 
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(33) โครงการ สรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งนิติกร  

 สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่องที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. เรื่องที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายนิกร  ยะวงศ์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) 

อีเมล yawong 2555 @gmail.com   โทรศัพท์ 08-1748-3603 , 02-354-5256 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  

1.ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 หัวข้อย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 การสรรหาคน ดี เก่ง และมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งที่ขาดแคลน ให้ตรงกับ
ความต้องการเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณและระยะเวลาให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลอย่างเป็นรูปธรรม  

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  12  การพัฒนาการเรียนรู้  

เป้าหมาย 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 เป็นการแก้ไขปัญหาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคนดี คนเก่ง ที่มีความสามารถบริหารจัดการ ในเชิงประจักษ์ มีจิต
วิญญาณ และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความสอดคล้องห่วงโช่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย  
องค์ประกอบ 

 การบริหารจัดการศึกษามีระบบการจัดสรรทรัพยากร ด้านอัตราก าลังทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 

ปัจจัย 
 คนเก่ง คนดี มีความรู้ ความสามารถ ที่มีผลการบริหารจัดการ ในเชิงประจักษ์ 

2. สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  
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1) หลักการและเหตุผล 
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื ่อวันที ่ 7 
กันยายน 2565 ให้ด าเนินการจัดจ้างต าแหน่งนิติกร เพื่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงอ านาจการบริหาร ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2565 โดยใช้เงินงบประมาณ งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทโดยให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพแก่ทางราชการอย่างสูงสุดต่อ
ทางราชการ   

   อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติ ราชการแทนเกี ่ยวกับลูกจ้างชั ่วคราว และเกณฑ์และวิธ ีการ
บริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงวางแผนบริหารอัตราก าลัง ต าแหน่งนิติกร มาทดแทนต าแหน่งนิติกร ทีว่่างไม่มี
เงิน จ านวน1 อัตรา โดยจะด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ ช่วยสนับสนุนภารกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบริหารอัตราก าลังพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งนิติกร ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ให้เหมาะสม
กับสภาพอัตราก าลังที่ต้องการ/ขาดแคลน ในส านักงาน 
 2. เพ่ือด าเนินการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 
3 กลุ่มเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
ด้านกฎหมาย   
เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ด้านกฎหมาย โดย
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านกฎหมาย จ้างด้วยเงินงบประมาณ วิธีจ้างเหมาบริการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม   

 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
ด้านกฎหมาย โดยได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย จ้างด้วยเงินงบประมาณ วิธีจ้างเหมา
บริการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  
ผลที่สัมฤทธ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างเป้าหมาย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บริหารอัตราก าลัง ได้ตามความต้องการ/ขาดแคลน 
เพ่ือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้บุคลากร มีความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมาย มาปฏิบัติงานและบริหารจัดการงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีความตระหนัก รักศรัทธาในอาชีพ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างไม่มีเรื่องร้องเรียนเพิ่ม  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้ผลประโยชน์  

4 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. ประชุมพิจารณาวาง

แผนการบริหารอัตราก าลัง  
            

             
2. ด าเนินการคัดเลือกและ

เลือกสรรบุคคล ตาม
ก าหนดการ ดังนี้ 

3.1 ประกาศรับสมัคร
เลือกสรรบุคคล  

3.2 ด าเนินการสรรหา 
3.3 ประกาศผลการ

เลือกสรร 
3.4 รายงานตัวและจัดท า

สัญญาจ้าง 

            

             
3.ใช้งบประมาณ                

             
4.ประเมินผลการปฏิบัติงาน             

             
 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ  ที่ด าเนินการจ้าง จ านวน 1000.- บาท และค่าตอบแทนเดือน 15,000บาท จ านวน 9 เดือน   
จ านวน   135,000.-  บาท รวมเงินจ านวน   136,000.-  บาท 

2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการสรรหาและจัดจ้าง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดได้ ภายในระยะเวลาตามแผน  

การายงานตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือก และประเมินผล

การปฏิบัติงาน ในระยะเวลา
ที่ก าหนด  

1. สัญญาจ้าง 
2.แบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
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(34) โครงการ  PA Support Team เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้วยระบบดิจิทัล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 4.1  ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม บริหารงานบุคคล    นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ , นางศิริภรณ์  ศรีชัยปัญหา 
โทรศัพท์ 02 354 5256  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
        ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         เป้าหมาย  คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
          เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เสริมสร้างความก้าวหน้าด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
  ชื่อองค์ประกอบ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ชื่อปัจจัย : เสริมสร้าง PA Support Team กลุ่มเครือข่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 

 
หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา

บุคลากรทุกระดับและสายงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพและยกระดับคุณภาพให้มีศักยภาพในการพัฒนา
การศึกษาได้อย่างแท้จริง ประกอบกับ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว  9/2564 ส าหรับสายงานการสอน  ,  
ว 10/2564 ส าหรับสายงานบริหารสถานศึกษา ,  ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ ,  ว 12/2564 สายงาน
บริหารการศึกษา) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกสายงาน 
จะต้องท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กับผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกปี โดยมีผล
ผูกพันต่อการพัฒนางานตามข้อตกลงหลังอนุมัติด าเนินการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัด
อบรมกลุ่มผู้น าองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(PA Support Team) ให้แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตละ 10 คน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างเครือข่ายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินฯ ที่เกี่ยวข้องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงจัดท าโครงการ PA Support 
Team เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ได้รับทราบข้อมูลถูกต้อง
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และด าเนินการเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการรับรู้ในระดับกลุ่มโรงเรียน 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยทีม PA Support Team ออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพ่ือรับฟังปัญหาของการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตาม

เกณฑ์ใหม่ที่ทางราชการก าหนดและสามารถด าเนินการได้ด้วยระบบดิจิทัล 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเครือข่าย PA Support Team เพ่ือ
ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มโรงเรียน 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถเตรียมพร้อมใน

การขอมีวิทยฐานะ เมื่อมีคุณสมบัติครบ ด้วยระบบดิจิทัล 
   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเครือข่ายที่ปรึกษา ให้การแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มโรงเรียนในสังกัดที่จัดให้มีข้ึน 
   3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วยระบบดิจิทัล ได้
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการก าหนด 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. .................... 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 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 1 
1.1  จัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 37 โรง
เพ่ือวางแผนกลุ่มเครือข่าย 
PA Support Team 
1.2 คณะ PA Support 
Team 
ของ สพป.กทม. ออกตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนตามกลุ่ม
โรงเรียน 

    
 

        

กิจกรรมที่ 2 
- สรุปปัญหา แนะน า ให้
ค าปรึกษา รายงานผล 
การด าเนินโครงการ 

            

สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด  
งบประมาณจาก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 10,000 บาท  
    (หนึ่งหมื่นบาท) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้มีคุณสมบัติครบ สามารถยื่นขอมีวิทยฐานะ 
ด้วยระบบดิจิทัล ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบ รับรอง ความถูกต้อง 
ครบถ้วนได้จากระบบดิจิทัล  

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ระบบ DPA 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ DPA   
เป็นรายบุคคล 

ระบบ DPA 
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(35) โครงการ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนปฏิบัติราชการ สพป. กทม. นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางวาสนา มูเนาวาเราะห์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
อีเมล  kaek.bkk@gmail.com โทรศัพท์ 087 0286 199 กลุ่ม บริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม 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 
 โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
และมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนแม่บทย่อย :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) และ
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการศึกษา 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       
แนวทางการพัฒนา มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ 
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เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  

โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ และ อัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สูงขึ้น 
1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบปัจจัย 
องค์ประกอบ ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ  
เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้กระทรวงจัดให้มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และเพ่ือให้
เหมาะสมแก่เกียรติยศ สร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติอย่างสูง และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้ างประจ า  และพนักงานราชการ ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร  
จึงได้จัดท าโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัด  
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มีความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2. เ พ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้ างประจ า  และพนักงานราชการ  
สามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และรักษาคุณงามความดีนี้ไว้อย่างยั่งยืน 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย    

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 285 คน  
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2.5 เป้าหมาย   
  เชิงผลผลิต (Output) 

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 285 คน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มีความพึงพอใจในการเข้าพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์และน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับเพ่ือร่วมในงานพิธีที่ส าคัญต่างๆ ของทางราชการ 

2.6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ผู้ได้รับพระราชทาน เกิด

ความส าน ึก ในพระมหากร ุณาธ ิค ุณของพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวที ่ทร งพระกร ุณาโปรดเกล ้า  
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ที่ได้รับพระราชทานครื่
องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ได้น าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับไปใช้ประดับในโอกาสพิธีที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ของทางราชการ 
2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 285 คน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ร้อยละ 80 

2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 285 คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม 
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐  
2.8  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

                                ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. จัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า

สายสะพาย และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2563 
และประจ าปี 2564 เบื้องหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 

          

 

 

 
2.9. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา  

           เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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2.10. งบประมาณ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 30,000 บาท   
         (สามหมื่นบาทถ้วน)  
2.11 การประเมินผล  
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี 
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  

ร้อยละ 80 

- ประเมินจากรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม 

- สังเกต 

- แบบลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน  

- รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

2 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา อยู่ในระดับ ดีมาก 

ร้อยละ 80 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

3 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ได้น า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่
ได้รับไปประดับในโอกาสพิธีที่ส าคัญต่าง ๆ ของทาง

ราชการ 

-  การสังเกต 
 

- แบบสังเกต 
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(36) โครงการ “จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่ม  กลุม่นโยบายและแผน 
นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ  ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
อีเมล  chaiyuth016@gmail.com     โทรศัพท์  084 458 7016  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(18) เปูาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(38) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
(39) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(40) เปูาหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
          ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (200201V01) 
         ชื่อปัจจัย : แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ (200201F0104) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยปรับเวลาช่วง 5 ปีแรกเป็น 3 ปีแรก ตามที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ขึ้น เพื่อเป็นแผนระยะแรกของแผน 5 ปี ที่จะสอดรับกับก าหนดเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 
– 2580 พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนาตาม
เงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษา Quick Win นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงความต้องการจ าเป็นตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด  
 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน มุ่งสู่เปูาหมายที่เป็นเอกภาพ ให้บริการแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนอย่างมีสัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืน บน
พ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” ต่อไป 

2)  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3)  เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารส านักงาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 60 คน เข้าร่วมการประชุมการจัดท าแผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 2. การประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3 วัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน 

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับแผนระดับต่าง 
ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงาน มุ่งสู่เปูาหมายที่เป็นเอกภาพ ให้บริการ
แก่ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีสัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็น
กรอบทิศทางต่อสถานศึกษาในสังกัด 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามแนวทางการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 2. ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ที่มีเชิงคุณภาพและใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
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 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหารส านักงาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวม 60 คน 
 4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมคณะท างาน/เตรียม
งาน 

            

2 การประชุมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566 – 2570 และ
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

            

3. จัดพิมพ/์รูปเล่มแผน
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 
2570 และแผนปฏิบตัิราชการ 

            

4. เผยแพร่เล่มแผนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566 – 2570 และ
แผนปฏิบัตริาชการใหผู้้เกี่ยวข้อง 

            

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล             
6. รายงานผลการด าเนินงาน             
 สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 งบประมาณจาก :  สพป.กทม.     จ านวน  57,200  บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ การรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ - แบบลงทะเบียน 

- แบบสอบถาม 
- ใบงาน 

2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

รูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 

2570 และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- สังเกตการณ ์
- ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะชาสั มพั น ธ์ ใ น
ช่องทางต่าง ๆ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่   312/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดการประชุมจัดท า แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 7 - 
9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสู่การ ปฏิบัติ เพ่ือ
ความส าเร็จและบรรลุเปูาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

1.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.4 นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.5 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
1.6 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.7 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.8 นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
1.9 นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 
กรรมการ 

 

คณะกรรมการจัดการประชุมท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1.10 นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กรรมการ 

1.11 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

1.12 นางสาวณภัทร  ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบั ติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริ ม
การศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

1.13 นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  

กรรมการ 

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

  มีหน้าที ่
  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก่กรรมการฝุายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ประสานความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กร อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ในการประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญา
ไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

2.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.4 นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.5 นายธนภัทร  กุลวรภัทรธนิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กรรมการ 

2.6 นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กรรมการ 

2.7 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.8 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 
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2.9 นางกฤติมา  จินดาธนกิตต์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
2.10 นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.11 นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ผู้ อ า น ว ยก า รก ลุ่ ม นิ เ ท ศ  ติ ด ต า มแ ล ะ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
กรรมการ 

2.12 นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กรรมการ 

2.13 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

2.14 นางสาวณภัทร  ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบั ติ หน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริ ม
การศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

2.15 นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  

กรรมการ 

2.16 นางพีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
ประธานกลุ่มโรงเรียนทวาราวดี 

กรรมการ 

2.17 นางสุดารัตน์  พลแพงพา ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 

กรรมการ 

2.18 นางเมตตา  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ประธานกลุ่มโรงเรียนกรุงธนบุรี 

กรรมการ 

2.19 นายปรพล  แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต 
ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 

2.20 นางสุรดา  ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.21 นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.22 นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ประธานศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.23 นางกมัยธร  สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ประธานศูนย์วิชาการงานอาชีพแลเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.24 นางภารดี  ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 
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2.25 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

2.26 นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ประธาน
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.27 นางสาวเขมณิช  อ่ าแห รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

กรรมการ 

2.28 นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง กรรมการ 
2.29 นายวิเชียร  สุขจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75  

เฉลิมพระเกียรติ 
กรรมการ 

2.30 นางสาวสุนิษา  บัวสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทรา ศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

กรรมการ 

2.31 นางชุติมา  ทิพวาที ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี)  
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 

กรรมการ 

2.32 นางสาวสัยธิชน  ชนกพัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร 

กรรมการ 

2.33 นางสาววโรชา  เอมโคกสลุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.34 นางสิรินภา  ยินด ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.35 นางนงลักษณ์  สอนธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.36 นางสาวจิตตินันท์  พลเสน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

2.37 นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.38 นางสาวชมพูนุท  ศิยะพงษ ์ ครูโรงเรียนสายน้ าทิพย์  
ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.39 นางสาวจีราภา  วงศ์สิริฉัตรชัย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม  
ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 

2.40 นายไกรภพ  กิตติพันธุ์พงศ ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  
ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.41 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิร ิ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน  
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 
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2.42 นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท  
ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

2.43 นางสาวอรอุมา  นพรัตน์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระ
เกียรต ิ

กรรมการ 

2.44 นายสมศักดิ์  ค าภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.45 นายชาตรี  ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.46 นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.47 นางเสาวภา  พงส์ประภาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.48 นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.49 นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.50 นายมโนธรรม  ทองมหา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.51 นายวิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.52 นางวิภารัตน์  เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
2.53 นางวาสนา  มูเนาวาเราะห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.54 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
2.55 นางสาวพัชราภรณ์  กวนหลวง พนักงานราชการกลุ่ มส่ ง เสริมการจั ด

การศึกษา 
กรรมการ 

2.56 นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.57 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
2.58 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

2.59 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรรมการ 

2.60 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
2.61  นางสาวไอลดา  คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.62 นางสาวสิรีธร  แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.63 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.64 นายโกวิท  สังข์ศรีเพชร      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.65 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.66 นางสาวพรสวรรค์  จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการ 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
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3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
3.1 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
3.2 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
3.3 นางสาวพัชราภรณ์  กวนหลวง พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
3.4 นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
3.5 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
3.6 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

3.7 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่ มส่ ง เสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

3.8 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             เลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในการลงทะเบียน การประชุมจัดท าจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ระหว่างวันที่ 4 – 5 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

4.1 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
4.2 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
4.3 นางสาวพัชราภรณ์  กวน

หลวง 
พนัก งานราชการกลุ่ ม ส่ ง เ สริ มกา รจั ด
การศึกษา 

กรรมการ 

4.4 นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
4.5 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
4.6 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กรรมการ 

4.7 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรรมการ 

4.8 นางสุชาดา  เปรมกระโทก พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 
4.9  นางสาวไอลดา  คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 

4.10 นางสาวสิรีธร  แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
4.11 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
4.12 นายโกวิท  สังข์ศรีเพชร      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการ 
4.13 นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและเลขานุการ 
4.14 นางสาวพรสวรรค์  จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ต้อนรับ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ในระหว่าง วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และอ านวยความสะดวก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
5.1 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

5.3 นายภัทรฐพนธ์  ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กรรมการ 

5.4 นางสาวสุชญา  อินธนู พนักงานราชการกลุ่ มส่ ง เสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

5.5 นายวัฐจักร  ประมวลศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5.6 นายนฤสรณ์  ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
5.7 นางสุชาดา  เปรมกระโทก พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 

  มีหน้าที ่
  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวก ดูแลก ากับอุปกรณ์ภาพและเสียง ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 
2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ให้เป็นไปด้วย ความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
6.1 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

6.2 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้ อ านวยการกลุ่ มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

รองประธานกรรมการ 

6.3  นางพรสวรรค์ ปิตุยะ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.4 นางสาวอัจฉรา บุญศรี พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 

6.5 นางสาวสุ ลั กษณ์  ด ว งพร
ประทีป 

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ด าเนินการเบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วย 
ความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

7. คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล 
7.1 นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวณภัทร  ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กรรมการ 

7.3 นายมโนธรรม  ทองมหา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.4 นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          เลขานุการ 
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          มีหน้าที ่
  รวบรวมข้อมูล วัดและประเมินผล เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

  ให้คณะกรรมการทุกฝุาย ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   4   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                     
               (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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