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ค ำน ำ 

   กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิด
การบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ รัฐบาลจึงได้มีค าสั่งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ตามที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๔ (๑) - (๕) นั้น 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลได้จัด
ประชุมคณะท างานร่างกรอบยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร          
โดยคณะท างานได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายรัฐบาลกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจ สภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) 
จนได้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนั้นกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลและ
กลุ่มนโยบายและแผน ได้ เชิญ ๑๕ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มาร่วมประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพญาไท ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมกันพิจารณาและน ายุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครวาง แผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการบูรณาการ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็ว  พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงตรงกับความต้องการของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเอกสารฉบับนี้และ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนผลักดันให้แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี ๑  บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
 
   นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น จากการประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีหลายประเด็นที่ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จซึ่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประมวลผลการบริหารการจัดการศึกษา พบว่า ยังมีอีกหลายเรื่อง        
ที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาแก้ไข โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ที่มีปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ  และไม่เป็นเอกภาพส่งผลต่อ         
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔  รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แ ห ่ง ช า ต ิ ( ค สช . ) ได้ ก า หนดทิ ศท า ง ในกา รบริ ห า ร จั ดก า รศึ กษ า ในส่ ว นภู มิ ภ าคดั ง นี้ 
  ๑.  ปรั บ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารราชการกระท รวงศึ กษาธิ การ ในส่ วนภู มิ ภ าค
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการบริหารราชการแนวใหม่จะมีโครงสร้างการบริหาร
ราชการคือ 
     ๑. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  
  ๒. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ๓. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน       
ในกระทรวงศึกษาธิการ  ส าหรับการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รวมจ านวน ๒๒๕ เขตจ าแนกเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจ านวน ๑๘๓ เขต     
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน ๔๒ เขต บริหารโดยองค์คณะบุคคลซึ่งแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดขึ้นตรงต่อส่วนกลางท าให้ขาด     
การบริหารงานที่เชื่อมโยงกันในส่วนภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๓ 

 

 
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔             
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ออกค าสั่งหัวหน้า    
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคและค าสั่ งที่  ๑๑/๒๕๕๙ เรื่ องการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคโดยมีโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและ 
ค าสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
ดังแผนภูมิที่ ๑ 
 

 
 

แผนภูมิที ่๑  แสดงโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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รูปแบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแนวใหม่ 
  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แนวใหม่โดยมีการแต่งตั้งองค์คณะบุคคลและจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังนี้ 
  ก. การแต่งตั้งองค์คณะบุคคล  
   ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็น
คณะกรรมการบริหารงานระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่๑๐/ ๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๒๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  
    (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ประธานกรรมการ  
   (๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ  
   (๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ  
    (๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ  
           (๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ  
                   (๖) เลขาธิการสภาการศึกษา     กรรมการ  
                   (๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการและเลขานุการ 
 
   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค     
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
                   (๑) ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือ
จังหวัด  
                   (๒) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด  
                   (๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด  
                   (๔) แต่งตั้งโอนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้
ตามประเภทหรือระดับต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
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  (๕) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ให้พ้นจากต าแหน่ง  
   (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความ
จ าเป็น  
  (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานตามข้อ ๗ (๗)  
  (๘) เชิญข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการภาคจ านวนสิบแปดภาคสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอ านวยการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
   ๒. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “ กศจ.”  
   ภายหลังจากการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเรียกโดยย่อว่า“ กศจ.” ประกอบด้วย  
  (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ      
  (๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นรองประธานกรรมการ  
  (๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกรรมการ  
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 
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  (๕) ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  (๖) รองศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้   ข้อ ๘  ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้   
  (๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และอ. ก. ค. ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา   
  (๒) ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
   (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
  (๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
  (๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน ตามข้อ ๒  
   (๖) ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  (๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา  
  (๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดตามข้อ ๙  
  (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอ
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ความคุ้มค่าความประหยัดความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 
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  (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
มอบหมายส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๐ / ๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  
๒๑ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๙  ดังนี้  
  (๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด  
  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  
  (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
  (๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    
  (๕) ก ากับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
  (๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา  
  (๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความ
จ าเป็น  
   (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
  นอกจากนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีได้รับโอนมาจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  
พ. ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓ มีดังนี้ 
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  (๑) ก ากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด  
  (๒) ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (๓) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (๕) ก าหนดระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
  (๖) ก าหนดระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
  (๗) ก าหนดระเบียบการมอบอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ปฏิบัติราชการแทน  
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ข้างต้น  
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
  ๑. ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาส
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
  ๒. ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีท่ีสิบ
หกได้เข้าเรียนในสถานศึกษา  
  ๓. พิจารณารายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เด็กได้เข้า
เรียนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา  
  ๔. จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ ์สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพหรือเด็กซ่ึงไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาสหรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและ 
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ความช่วยเหลือใดตามความจ าเป็นเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแบ่งส่วน
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
กลุ่มงาน 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ
คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ. ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้
กรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาออก เพราะมี
ความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่พิจารณาอนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หากเห็นว่า
ครอบครัวไม่จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า ๕๐ คน 
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน 
   นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้  
  ๑. พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามค าร้องขอของบุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ยื่นค าร้อง
ขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา        
โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น  
  ๓. พิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนหรือ
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จ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ได้ 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ. ศ. 
๒๕๕๓  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา  
   (๒) พิจารณาและให้ความเห็นในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
   ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ งานด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
  ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   ค) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
   (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
  ค) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ง) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  จ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 (๓) พิจารณาให้ความเห็นขอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารบุคคลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ ในเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง  
  (๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงานด้านการบริหารทั่วไปของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแสนอในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ก) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   ข) การก าหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
  ค) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  (๕) รับทราบรายงานกรณีท่ีสถานศึกษาประเภทที่ ๑ น าเอารายวิชาพิเศษมาเพ่ิม หรือปรับ
ใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  ในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาประการใดแล้ว ศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ที่จะต้องน า
มติข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปฏิบัติ คณะกรรมการจึงท าหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของศึกษาธิการจังหวัดทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือท าให้การบริหารจัด
การศึกษาในจังหวัดเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  ๓. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า“ อกศจ.” มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย  
   (๑) บุคคล ซ่ึง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ  
  (๒) บุคคล ซ่ึง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จ านวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ  
  (๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง
จ านวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ  
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง กศจ. แต่งตั้งจ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ  
   (๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
 ข. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่  
    ๑. ส านักงานศึกษาธิการภาค 
   เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่อง
การศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงาน
โดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน จึง
ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการ
อ านวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในส านักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีรองศึกษาธิการภาค
จ านวนไม่เกินหนึ่งคน ช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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   ส านักงานศึกษาธิการภาค มอี านาจหน้าที่ ดังนี้  
   ในระดับจังหวัดให้มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มี
รองศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข้าราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละจังหวัด 
   จากความเป็นมาและความส าคัญของการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาแล้ว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของตนแล้ว ในการ
ปฏิบัติงานยังจ าเป็นต้องแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป จึงจ าแนกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ ๕ 
บทบาท ดังนี้  
    ๑. บทบาทในการก ากับดูแล  
    ๒. บทบาทในการประสานส่งเสริมและสนับสนุน  
    ๓. บทบาทในการพิจารณา  
    ๔. บทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ประกาศระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายได้ให้
อ านาจไว้  
    ๕. บทบาทในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าที่ ทั้งนี ้ขอน าเสนอรายละเอียดบทบาทตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้
ดังนี้  
    (๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล
และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
     (๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา  
   (๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
   (๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
   (๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัดโดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของ
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ประชาชนเป็นหลัก  
    (๖) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   ในแต่ละจังหวัดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มอบหมายและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงาน
ราชการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย  
   (๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
จังหวัด  
   (๓) สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
   (๔) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด  
   (๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ 
ในระดับจังหวัด ทัง้นี้ ขอน าเสนอรายละเอียดบทบาทตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดดังนี้ 
   ๑. บทบาทในการก ากับ ดูแล 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา (มาตรา 
๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓) 

๒ ก ากับดูแลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
(มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓) 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาประเภทต่างๆ  
  ๒. วางแผนก ากับดูแลสถานศึกษา  
   ๓. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพ่ือก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   ๔. เสนอแนะให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการศึกษา 
 
 ๒. บทบาทในการประสานส่งเสริมและสนับสนุน 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน สถานศึกษาเอกชน (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๒ ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๔ รับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา (มาตรา ๓๙ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษานโยบายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา  
  ๒. วางแผนการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็น  
  ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐาน  
  ๔. เสนอแนะให้ค าปรึกษาแนะน า 
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 ๓. บทบาทในการพิจารณา 
ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแบ่งส่วนราชการเป็น

กลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สถานศึกษาใดมีสภาพ
และลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาทั่วไป (ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพันจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๓ พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๔ พิจารณาอนุญาต หรือเลิกการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (ข้อ ๓ แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๕ พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีนักเรียนเกินกว่า ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน 
(ข้อ ๕ (๒) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์ 
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและพิจารณาให้ความเห็น
การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ข้อ ๕ ข้อ 
๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๗ พิจารณาให้ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ้นจากต าแหน่งเพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ (ข้อ ๗ (๓) แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
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ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๘ พิจารณาให้กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการที่เป็น

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๙ พิจารณาให้ความเห็นขอบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ วิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เสนอ (ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ. ศ. ๒๕๕๐) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด  
  ๓. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วด าเนินการดังนี้  
   ๓. ๑ แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต าเนินการตามระเบียบต่อไป  
    ๓. ๒ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเห็นขอบหรือ
พิจารณา  
 
   ๔. บทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 
๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓) 

๒ ก าหนดระเบียบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบอ านาจให้ข้าราชการอ่ืนในสถานศึกษา 
(มาตรา ๔๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 
๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๓) 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๗ 

 

   ขั้นตอนการปฏิบัติ  
  ๑. รับข้อเสนอความเห็นเรื่องการออกระเบียบต่างๆตามที่ก าหนด จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
  ๒. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  ๓. จัดท าร่างระเบียบหรือประกาศต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด  
  ๔. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย  
  ๕. ประกาศใช้ระเบียบ  
 
   ๕. บทบาทในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ที ่ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสให้เด็กเข้า

เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับ  
(มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๒ ด าเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกได้
เข้าเรียนในสถานศึกษา  
(มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๓ ด าเนินการให้มีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้ง การได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น เพ่ือประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
(มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
   ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
   ๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  
   ๓. ทบทวนการปฏิบัติงาน  
   ๔. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
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    ข. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด“ กศจ.” ที่โอนมาจาก
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓)  มีดังนี้  
  (๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่งและเกลี่ย
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
  (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุทธรณ์ และ
การรอ้งทุกข์ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
   (๕) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมการจัดสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (๖) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (๗) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (๘) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.  
  (๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา  
  (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่  
ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 

 



 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
จัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ      ที่
เกี่ยวข้อง มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ 

2. พื้นที่และอาณาเขต 
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัด

สมุทรสาครจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ 
อาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม 

 
           
                    
                    
                    
        
 
 
 
 
 
 
   
 

 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปทุมธาน ี
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 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนฝั่งที่ราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าสายส้าคัญซึ่งถือเป็นเส้นเลือด
ใหญ่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ โดยตั้งอยู่บนละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดาเหนือและลองจิจูด       ที่ 100 
องศา 28 ลิปดาตะวันออก 

 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตร้อน (มีภูมิอากาศร้อนแถบทุ่ง
สะวันนา) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมประจ้าฤดูที่พัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์) 
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน ถึง มกราคม) และฤดูร้อน 
(กุมภาพันธ์ – เมษายน) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด – สูงสุด ประมาณ 25 – 35 องศาเซลเซียส 

 5. การปกครองและประชากร 
  กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี เป็นผู้รับผิดชอบ      ในการ
บริหารงานควบคู่กับสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต 160 แขวง ประกอบด้วย เขตพระนคร ดุสิต       
ป้อมปราบศัตรูบ่าย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ บางรัก ยานนาวา สาธร บางคอแหลม บางซื่อ พญาไท ราชเทวี                     
ห้วยขวาง ดินแดง ประเวศ สวนหลวง จตุจักร ลาดพร้าว หนองจอก ลาดกระบัง ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย 
บางกอกใหญ่ บางพลัด จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ หนองแขม พระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา บางเขน สาย
ไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางกะปิ วังทองหลาง บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา ภาษีเจริญ บางแค 
บางขุนเทียน บางบอน ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา 

 6. ประชากร 
   กรุงเทพมหานคร มีจ้านวนประชากร (ณ เดือน ธันวาคม 2560) จ้านวนรวมทั้งสิ้น   5,682,415 คน         
โดยแบ่งเป็น เพศชาย จ้านวน  2,687,253 คน เพศหญิง จ้านวน  2,999,393 คน  
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนประชากรแยกรายอายุ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ  2,682,962  2,999,453  5,682,415 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,575,477  2,915,827  5,491,304 
- ผู้ที่ไม่ได้สญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  25,910  19,620  45,530 
- ผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ้านวยการทะเบียน
กลางก้าหนดให้จดัท้าขึ้นส้าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) 

 61,180  51,114  112,294 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  20,395  12,892  33,287 
 (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2560 จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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ตารางท่ี 2 จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 21,268 20,356 41,624 1 ปี 23,460 22,099 45,559 

2 ปี 24,302 23,162 47,464 3 ปี 25,751 24,248 49,999 

4 ปี 26,561 24,849 51,410 5 ปี 28,799 27,820 56,619 

6 ปี 28,143 26,840 54,983 7 ปี 27,822 26,262 54,084 

8 ปี 28,949 27,510 56,459 9 ปี 29,265 28,146 57,411 

10 ปี 31,075 29,349 60,424 11 ปี 30,876 29,322 60,198 

12 ปี 31,343 30,233 61,576 13 ปี 32,422 31,044 63,466 

14 ปี 32,233 30,914 63,147 15 ปี 32,125 31,423 63,548 

16 ปี 31,862 31,516 63,378 17 ปี 35,186 34,530 69,716 

18 ปี 32,782 32,555 65,337 19 ปี 34,716 33,864 68,580 

20 ปี 39,189 38,976 78,165 21 ปี 43,608 39,598 83,206 

22 ปี 46,495 40,945 87,440 23 ปี 38,698 38,432 77,130 

24 ปี 37,976 38,350 76,326 25 ปี 37,923 38,539 76,462 

26 ปี 37,348 38,012 75,360 27 ปี 36,940 38,300 75,240 

28 ปี 35,452 36,687 72,139 29 ปี 36,053 37,430 73,483 

30 ปี 34,069 35,983 70,052 31 ปี 35,517 38,335 73,852 

32 ปี 37,627 41,116 78,743 33 ปี 38,271 41,998 80,269 

34 ปี 39,647 44,202 83,849 35 ปี 40,591 46,186 86,777 

36 ปี 42,032 47,415 89,447 37 ปี 43,563 49,333 92,896 

38 ปี 43,581 49,517 93,098 39 ปี 41,930 48,520 90,450 

40 ปี 42,604 49,547 92,151 41 ปี 42,574 49,642 92,216 

42 ปี 41,047 47,967 89,014 43 ปี 40,715 48,071 88,786 

44 ปี 39,668 46,878 86,546 45 ปี 41,120 48,898 90,018 

46 ปี 42,291 50,481 92,772 47 ปี 41,469 49,571 91,040 

48 ปี 40,788 48,916 89,704 49 ปี 41,891 50,291 92,182 

50 ปี 40,697 48,526 89,223 51 ปี 39,118 47,488 86,606 

52 ปี 40,357 48,907 89,264 53 ปี 40,697 49,004 89,701 

54 ปี 38,882 47,360 86,242 55 ปี 37,826 46,401 84,227 

56 ปี 36,693 44,593 81,286 57 ปี 36,598 45,446 82,044 

58 ปี 34,965 43,192 78,157 59 ปี 32,267 40,035 72,302 

60 ปี 30,749 38,917 69,666 61 ปี 29,616 37,503 67,119 
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อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
62 ปี 27,045 35,359 62,404 63 ปี 26,893 35,624 62,517 

64 ปี 24,999 32,933 57,932 65 ปี 23,669 31,525 55,194 

66 ปี 22,576 30,449 53,025 67 ปี 21,428 28,534 49,962 

68 ปี 20,111 27,276 47,387 69 ปี 17,669 24,137 41,806 

70 ปี 15,692 21,272 36,964 71 ปี 13,816 19,335 33,151 

72 ปี 12,654 17,847 30,501 73 ปี 11,977 16,937 28,914 

74 ปี 11,238 16,068 27,306 75 ปี 10,136 14,822 24,958 

76 ปี 10,102 15,041 25,143 77 ปี 8,507 12,364 20,871 

78 ปี 8,833 13,618 22,451 79 ปี 8,253 12,597 20,850 

80 ปี 7,486 11,441 18,927 81 ปี 6,880 10,922 17,802 

82 ปี 5,783 9,608 15,391 83 ปี 5,194 8,623 13,817 

84 ปี 4,462 7,381 11,843 85 ปี 4,105 7,217 11,322 

86 ปี 3,218 5,979 9,197 87 ปี 2,765 5,037 7,802 

88 ปี 2,201 4,398 6,599 89 ปี 1,867 3,724 5,591 

90 ปี 1,549 3,190 4,739 91 ปี 1,228 2,459 3,687 

92 ปี 977 1,874 2,851 93 ปี 760 1,501 2,261 

94 ปี 672 1,233 1,905 95 ปี 524 952 1,476 

96 ปี 425 758 1,183 97 ปี 406 539 945 

98 ปี 329 422 751 99 ปี 252 358 610 

100 ปี 272 327 599 
มากกว่า 
100 ปี 

441 595 1,036 

 (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2560 จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศและเป็น "มหานคร" ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน โดยแนวนโยบายการ
พัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุ่งเน้นขยายการพัฒนาด้านต่างๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เนื่องจากพ้ืนที่ของความเป็นเมืองหลวงและกิจกรรม
ต่างๆ มีความต่อเนื่องกันจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวกันในทุกด้าน  

 ด้านเศรษฐกิจ  
 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดล้าดับให้เป็นมหานครที่มี        ขนาด
ใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค         เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึง ร้อยละ 51 ของผลผลิต
รวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

 ด้านสังคม 
 กรุงเทพฯ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและการค้า การบริการของกรุงเทพฯ น้ามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงาน     ที่
อพยพเข้ามาหางานท้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่ง
เสื่อมโทรมถงึประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้าน
การจัดหาที่อยู่อาศัย การเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพ้ืนฐาน
ทางสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจน  ในเขตเมืองให้ดีขึ้น 

 ด้านจราจร 
 จากการมีกิจกรรมกระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่และแรงงานที่อพยพเข้ามาสู่ภาคมหานคร ท้าให้เกิดปัญหา
ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพ่ิมจ้านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
และตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางถึง 18 ล้านเที่ยวต่อวัน การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมือง 
โดยไม่มีการวางแผนรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พ้ืนที่ถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณต่้ากว่ามาตรฐานของ
ความเป็นเมืองที่มีการเดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ถนนประมาณ ร้อยละ 10 พ้ืนที่ทั้งเมือง
ทั้งหมด ในขณะที่มหานครโตเกียว มีพ้ืนที่ถนนคิดเป็นร้อยละ 23 และ มหานครนิวยอร์ก มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อย
ละ 38) อีกทั้งประชาชนส่วนมากยังมีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ยังใช้
เส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนบนรางมีเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณ
การเดินทางทั้งหมด เนื่องจากโครงข่ายยังไม่ครบสมบูรณ์และขาดการวางแผนการจัดการแบบบูรณาการกับการ
เดินทางประเภทอ่ืนๆ  
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 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กรุงเทพมหานคร ต้องประสบปัญหาจากการเกิดน้้าท่วมมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ ตามมาอีก เช่น ความหนาแน่นของการจราจรท้าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ การเพ่ิมขึ้นของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเข้ามาของ  ผู้มีภูมิล้าเนาในจังหวัดอ่ืนๆ หรือประชากร
แฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส้านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเข้าใจ  ที่ถูกต้องในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเมือง อีกทั้งยังมีอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานคร
ยังมิได้น้าหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงท้า
ให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันก่อ 

 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ 

 กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดที่ 13.45 องศาเหนือ 
ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.7ตาราง
กิโลเมตร และมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส้าคัญ ดังนี้ 
  1. ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจากทิศเหนือจะค่อยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้้าพา 
(Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General Plain of 
Thailand) เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ 
  2. ภูมิอากาศ  กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก ่
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
  อุณหภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยจากการวัด ณ สถานีตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร ปี 
2545 จะอยู่ที่ 29.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และต่้าสุดเท่ากับ 19.2 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบตลอดปี เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้
อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้้าพัดเข้าถึงสม่้าเสมอ ซึ่งจากการวัด ณ ปี พ.ศ. 2545 เช่นกัน ความชื้นสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ นวิสัย ทัศนวิสัยของกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 07.00 น.จะมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.6-8.0 กิโลเมตรปริมาณฝน ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝน ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ณ       
ปี พ.ศ. 2545 คือ 1,878.3 มิลลิเมตร และมีค่าเฉลี่ยจ้านวนวันที่ฝนตก ปีละ   146 วัน 
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  3. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 ทรัพยากรน้้าแหล่งน้้าผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปด้วยน้้าผิวดิน ได้แก่ น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
ลุ่มน้้าต่างๆ ตลอดจนล้าคลองที่แยกสาขาไปจากแม่น้้าจ้านวนมาก แต่ปัจจุบัน เริ่มมีความไม่สมดุล ของความ
ต้องการใช้น้้า และปริมาณน้้าที่เก็บ เกิดปัญหาด้านการระบายน้้า ได้แก่ ปัญหาน้้าท่วม     น้้าขัง อันเนื่องจากขาด
การบริหารจัดการ น้้าที่ดีแหล่งน้้าใต้ดิน ชั้นน้้าใต้ดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบ่งได้เป็น 8 
ชั้นตลอดความลึก 550 เมตร โดยการใช้น้้าส่วนใหญ่สูบจากชั้นใต้ดิน สถิติการส้ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 พบว่า
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีการสูบน้้าบาดาล มาใช้ถึงประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการสูบน้้า
ใต้ดินที่มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากนี้ ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การรุกล้้าของน้้าเค็ม การลดลง
ของปริมาณน้้าใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงของ คุณภาพน้้าใต้ดิน และผลกระทบที่ส้าคัญ คือ แผ่นดินทรุดตัว ซึ่งจาก
การศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2521 พบว่ากรุงเทพมหานคร มีการทรุดตัวมาก ด้านตะวันออกของเมือง ได้แก่บริเวณ
ลาดพร้าว หัวหมาก พระโขนง บางนา ในอัตราการทรุดตัวปีละมากกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของเมือง
มีอัตราทรุดตัวปีละ 5-10 เซนติเมตร และด้านตะวันตกจะมีอัตราการทรุดตัวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยบริเวณ
ต่้าสุดของพ้ืนดินกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลัยรามค้าแหง ซึ่งจากการส้ารวจ ของกรมแผนที่ทหารเมื่อ
ปี พ.ศ. 2525 พบว่าหมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าวอยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตร แต่
หลังจากมีมาตรการควบคุมการสูบน้้าบาดาลในปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ระดับน้้าบาดาลของกรุงเทพมหานคร       
ในบริเวณต่างๆ ได้เพ่ิมสูงขึ้น ท้าให้อัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินลดลง โดยผลการศึกษาส้ารวจครั้งหลังสุด ของ
ส้านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2544 
รายงานว่า สถานการณ์โดยรวม ของแผ่นดินทรุด ในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น กล่าวคือ อัตราการ ทรุดตัวอยู่ที่
ประมาณปีละ 1 เซนติเมตร ยกเว้นเขตดอนเมืองที่มีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 3-5 เซนติเมตรต่อปี และเขต
หนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2-3 เซนติเมตรต่อปี ส่วนปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2-5 เซนติเมตรต่อ
ปี โดยสถิติการใช้น้้าบาดาลของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 มีจ้านวน 567.935 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  3.2 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ชนิดของดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มน้้า
เจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกง และสาขาอ่ืนๆ ของแม่น้้าเจ้าพระยาเหมาะในการปลูกข้าวนาด้า หากยกท้องร่องสูง
ก็จะใช้ท้าสวนผัก สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร 
  3.3 ทรัพยากรพืชพันธุ์ไม้ กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มริมน้้าเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่างจาก 
ปากแม่น้้า ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ บริเวณชานเมือง จะเป็นพ้ืนที่เหมาะ แก่การ
เพาะปลูกข้าว มีการปลูกผัก ผลไม้ และท้าสวนประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่ด้านใน และส้าหรับด้านใต้นั้น เป็นพ้ืนที่ป่า
ชายเลน เหมาะแก่ การท้าประมงชายฝั่ง ประเภทเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา 
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ดัชนีความก้าวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้าดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index - HAI) ปี 2560 พบว่า 
  กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล้าดับที่ 5 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ค่าดัชนี HAI = 
0.6780) เนื่องจากมีความโดดเด่นการพัฒนาคนด้านการศึกษาซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุด อยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 
จังหวัด มีค่าดัชนีย่อยด้านการศึกษา = 0.9276 (ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ = 0.4790) ซึ่งมีตัวบ่งชี้   ที่ส้าคัญ คือ 
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา และ ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรุงเทพมหานครสูง
ที่สุดคืออยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด รวมทั้งมีความโดดเด่นด้านชีวิตการงานและ ด้านรายได้ซึ่งมีความก้าวหน้า
มากที่สุดอยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัดเช่นเดียวกัน โดยมีตัวบ่งชี้ คือ มีแรงงานที่มีประกันสังคมสูงมากอยู่ล้าดับที่ 
2 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงที่สุดอยู่ล้าดับที่ 1 และสัดส่วนประชากรยากจนก็น้อยมากอยู่ล้าดับที่ 7 จาก 77 
จังหวัด  
  ในทางกลับกัน การพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานครยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก โดยติด
ล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยอยู่ล้าดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด มีตัว
บ่งชี้ ติดล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติ       ร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
และจ้านวนองค์กรชุมชน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีจุดด้อยในประเด็น จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดอีก
ด้วย (อยู่ล้าดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล้าดับที่ของตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที ่
จาก 77 จังหวัด 

1. ร้อยละของทารกแรกเกดิที่มีน้า้หนักต่้ากว่าเกณฑ ์(% ทารกเกิดมีชีพ)  2558 11.65 74 
2. ร้อยละของประชากรทีเ่จ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%)  2558 8.70 8 
3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%)  2559 1.26 2 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%)  2558 69.64 46 
5. จ้านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป (ปี)  2559 11.03 1 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%)  2558 112.91 1 
7. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
(คะแนน)  

2559 103.42 8 

8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)  2559 40.62 1 
9. อัตราการว่างงาน (%)  2559 0.89 43 
10. อัตราการท้างานต่้าระดับ (%)  2559 0.06 26 
11. ร้อยละของแรงงานท่ีมีประกนัสังคม (%)  2559 82.90 2 
12. อัตราการประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานต่อลูกจ้าง 
1,000 คน  

2558 8.00 33 

13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)  2558 45,572 1 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%)  2559 1.36 7 
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ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที ่
จาก 77 จังหวัด 

15. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิเพื่อการอุปโภคบริโภค (%)  2558 24.23 12 
16. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคของรายได ้หรือค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (%)  2558 39.73 33 
17. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)  2559 42.28 72 
18. สัดส่วนเฉลีย่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกตอ่คน)  2558 5.58 72 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)  2559 0.00 1 (เท่ากัน 

 44 จังหวัด) 
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%)  2559 0.00 1 (เท่ากัน  

44 จังหวัด) 
21. ร้อยละของเด็กอาย ุ15-17 ปี ที่ท้างาน (%)  2559 6.03 12 
22. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%)  2559 18.98 11 
23. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ลา้พังคนเดียว (%)  2559 5.09 20 
24. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
(ต่อประชากรแสนคน)  

2559 190.3 76 

25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดป ี(%)  2558 90.37 * 1 (เท่ากัน  
2 จังหวัด) 

26. จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน)  2559 559.0 77 
27. ร้อยละของประชากรที่มโีทรศัพท์มือถือ (%)  2559 91.26 4 
28. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)  2559 69.16 2 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนญู ปี 2559  2559 53.27 76 
30. จ้านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)  2559 23.21 71 
31. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%)  2558 52.02** 73 
32. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมสี่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของหมูบ่้าน (%)  2559 95.42** 72 

ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 | ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 
    1 จ านวนสถานศึกษา  
 

  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกสังกัด จ้านวน
ทั้งสิ้น 1,647 แห่ง (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561 ส้านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 24 กันยายน 
2561) ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมา คือ 
สถานศึกษาในสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 2 จ้านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
           (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 ส้านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่ืนๆ 8 

สช. 729 

สพฐ. 158 ส ำนักกำรศึกษำ กทม.437 

สอศ. 92 

สกอ. 66 

กศน. 50 

ส านักพระพุทธศาสนา 11 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๒๙ 

 

ตารางท่ี 4  จ้านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

สถานศึกษาในระบบ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,191 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 159 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (37) 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (119) 

ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (3) 
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 825 

สามัญศึกษา (729) 
นานาชาต ิ (96) 

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 92 
อาชีวรัฐ (20) 

อาชีวเอกชน (72) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 66 

โรงเรียนสาธิต /โรงเรียนในสงักัดมหาวิทยาลัย  (15) 
มหาวิทยาลัย (51) 

ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50  
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 456 

ส้านักการศึกษา กทม./อปท 437 
สถาบันพระบรมราชชนก 2 
สถาบันการบินพลเรือน 1 

กองทัพบก 2 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

รวมทั้งสิ้น 1,647 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๐ 

 

 2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
 

 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ้านวนทั้งสิ้น รวม 
1,145,457 คน (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           แผนภาพที่ 3 จ้านวนนักเรียน/นักศึกษา จ้าแนกตามหน่วยงานที่สถานศึกษาสังกัด 

 

ตารางท่ี 5 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11ปี/ 12-14ปี/15-17ปี) 
 

กลุ่มอายุ ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 102.7
2  

94.60  88.57  79.23 
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 122.9

1  
114.2

1  
110.2

1  
104.99 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 109.8
4  

106.9
8  

108.0
0  

105.10 
4. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 109.2

7  
103.6

0  
106.3

5  
106.37 

 
 
 
 
 
 

กศน. 5% 
สพฐ. 24% 

อื่นๆ 0.5% 
ส านักพุทธศาสนา 0.5% 

พม.5% 
สอศ. 10% 

กทม. 27% 
สช. 28% 

สกอ. 4% 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๑ 

 

2.1 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร    
ปีการศึกษา 2561 จ้านวนนักเรียนทั้งหมด 259,905 คน  ห้องเรียนทั้งหมด 6,937 ห้อง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
  
  
  
  

อนุบาล 1 831 795 1,626 64 
อนุบาล 2 991 873 1,864 74 
อนุบาล 3 1,077 1,038 2,115 79 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,899 2,706 5,605 217 
ระดับประถมศึกษา 

  
  
  
  

ประถมศึกษาปีที ่1 1,796 1,635 3,431 122 
ประถมศึกษาปีที ่2 1,755 1,516 3,271 119 
ประถมศึกษาปีที ่3 1,734 1,536 3,270 124 
ประถมศึกษาปีที ่4 1,824 1,544 3,368 4 
ประถมศึกษาปีที ่5 1,754 1,666 3,420 4 
ประถมศึกษาปีที ่6 1,882 1,599 3,481 4 
รวมระดับประถมศึกษา 10,745 9,496 20,241 377 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที ่1 19,931 20,620 40,551 1,103 
มัธยมศึกษาปีที ่2 21,158 21,717 42,875 1,062 
มัธยมศึกษาปีที ่3 21,282 21,602 42,884 1,061 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 62,371 63,939 126,310 3,226 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
มัธยมศึกษาปีที ่4 16,491 20,563 37,054 1,055 
มัธยมศึกษาปีที ่5 15,076 19,784 34,860 1,027 
มัธยมศึกษาปีที ่6 15,277 20,558 35,835 1,035 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,844 60,905 107,749 3,117 

รวมทั้งหมด 122,859 137,046 259,905 6,937 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๒ 

 

2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 
ตามตารางที ่7 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
เตรียมอนุบาล 1,326 1,230 2,556 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาล 1 10,693 10,194 20,887 
อนุบาล 2 12,549 12,352 24,901 
อนุบาล 3 13,327 13,558 26,885 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 37,895 37,334 75,229 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 11,503 12,699 24,202 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10,791 11,972 22,763 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10,983 11,870 22,853 
ประถมศึกษาปีที่ 4 11,330 12,503 23,833 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11,597 12,709 24,306 
ประถมศึกษาปีที่ 6 11,693 12,930 24,623 
รวมระดับประถมศึกษา 67,897 74,683 142,580 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4,730 5,879 10,609 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4,517 6,100 10,617 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4,571 6,015 10,586 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13,818 17,994 31,812 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,181 4,190 6,371 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,996 3,831 5,827 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,043 4,229 6,272 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,220 12,250 18,470 

รวมทั้งหมด 125,830 142,261 268,091 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๓ 

 

2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  
ตามตารางที ่8 ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
เตรียมอนุบาล 22 13 35 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาล 1 72 69 141 
อนุบาล 2 199 181 380 
อนุบาล 3 79 79 158 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 372 342 714 
ระดับประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีที่ 1 1305 1190 2495 
ประถมศึกษาปีที่ 2 498 425 923 
ประถมศึกษาปีที่ 3 472 439 911 
ประถมศึกษาปีที่ 4 496 479 975 
ประถมศึกษาปีที่ 5 495 422 917 
ประถมศึกษาปีที่ 6 506 415 921 
รวมระดับประถมศึกษา 3772 3370 7142 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1166 1074 2240 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1080 1051 2131 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1080 1176 2256 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3326 3301 6627 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1015 1183 2198 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 915 1135 2050 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 852 944 1796 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2782 3262 6044 

รวมทั้งหมด 10252 10275 20527 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสารสนเทศส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๔ 

 

2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ตามตารางที ่9 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 จ้านวนนักเรียนในสังกัด ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้องเรียน 
อนุบาล 1 22,544 926  
อนุบาล 2 25,339 960  

รวมก่อนประถม 47,883 1,886 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34,586 1,114 
ประถมศึกษาปีที่ 2 31,840 1,072 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32,589 1,061 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32,749 1,058 
ประถมศึกษาปีที่ 5 33,955 1,069 
ประถมศึกษาปีที่ 6 34,295 1,089 

รวมประถมศึกษา 200,014 6,463 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,333 336  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11,977 318  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10,094 305  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 35,404 959 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1381 35  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1018 33  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1019 33  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,418 101 
รวมทั้งสิ้น 286,719 9,409 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๕ 

 

  2.3 จ้านวนผู้เรียน สังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามตารางที ่10 ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 จ้านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น  สอศ.รัฐ  
สอศ.

เอกชน 
จ านวนห้องเรียน 

 สอศ.รัฐ  สอศ.เอกชน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 9,771 17,599 304 574 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 6,565 15,742 241 558 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 6,373 17,166 265 594 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 22,709 50,507 810 1726 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 1 3,530 13,980 132 622 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 2 3,339 15,576 162 631 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6,869 29,556 294 1253 
ปริญญาตรีปทีี่ 3  

395   23   
(เทคโนโลยีบณัฑิต1) 
ปริญญาตรีปทีี่ 4  

580   30   
(เทคโนโลยีบณัฑิต2) 

รวมปริญญาตร ี 975 0 53 0 
รวมทั้งสิ้น 30,553 80,063 2261 2979 

 
  2.4 จ้านวนผู้เรียน ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2561 
ตามตาราง 11 ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 จ้านวนนักเรียนส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
ประถมศึกษา        2,449  

มัธยมศึกษาตอนต้น      21.315 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     28,599  

รวมทั้งสิ้น      31,069  
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  2.5 จ้านวนผู้เรียน ส้านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง 12 ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 จ้านวนนักเรียนส้านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (รูป) จ านวนห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 342 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 307 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 277 12 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 926 42 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 262 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 172 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 160 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 594 35 
รวมทั้งสิ้น 1,520 77 

  
  2.6 จ้านวนผู้เรียน ส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง 13 ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 จ้านวนนักเรียนส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 2,308 2,100 4,408 
ศูนย์ขนาดกลาง (มีเด็กตั้งแต่ 50 - 100 คน) 3,328 3,048 6,376 
ศูนย์ขนาดใหญ่ (มีเด็ก  100 คนข้ึนไป) 7,511 7,082 14,593 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 13,147 12,230 25,377 
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ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

1.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 
พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาที่มีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังฤษ) ดังแสดงใน แผนภาพที่ 4 
และตารางที ่14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  

      2558 – 2560  (ท่ีมา : รายงานค่าสถติิระดับศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
           2558 – 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับผล 
การสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร ์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ  

เฉลี่ยรวม ผลต่าง  
ปี 2559- 
2560 ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สพฐ. 56.47 48.9 55.9 56.25 52.29 47.18 49.55 47.5 45.28 55.43 53.93 54.08 46.63 49.37 54.36 49.85 49.43 -0.42 

กทม. 49.32 53.86 48.57 43.95 40.41 37.41 42.43 41.13 39.84 50.34 47.95 39.04 34.05 36.99 45.02 43.48 40.70 -2.78 

สช. 56.45 61.57 55.68 57.02 53.61 49.1 50.26 48.09 46.06 58.35 56.07 63.79 57.75 58.93 57.17 55.42 52.44 -2.98 

สกอ. 66.18 67.92 66.83 73.82 70.96 67.41 60.04 57.28 55.5 65.46 64.1 77.23 73.84 74.84 68.55 66.82 66.15 -0.67 

ระดับจังหวัด 53.13 57.81 52.39 50.87 47.3 43.59 46.56 44.77 43.13 54.41 52.08 51.43 45.75 47.99 51.28 49.54 46.78 -2.76 

ระดบัประเทศ 49.33 52.98 46.58 43.47 40.47 37.12 42.59 41.22 39.12 49.18 46.68 40.31 34.59 36.34 44.98 43.19 39.79 -3.40 
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1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาที่มีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 
5 และตารางที ่15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
   (ท่ีมา : รายงานค่าสถติิระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
             2558 – 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยรวม ผลต่าง  
ป ี2559- 
2560 ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สพฐ. 45.55 51.07 53.84 39.22 36.67 34.05 42.85 38.88 35.83 51.65 54.67 37.00 39.46 36.77 43.25 44.15 40.12 -4.03 

กทม. 41.93 44.66 46.51 28.31 25.51 22.04 34.30 33.49 30.20 43.80 47.20 27.44 28.64 27.70 35.16 35.90 31.61 -4.29 

สช. 45.65 51.86 55.29 40.72 38.39 35.99 43.54 39.50 36.31 51.86 56.17 43.15 46.73 43.44 44.98 46.53 42.76 -3.77 

สกอ. 50.85 60.23 65.50 58.77 59.16 58.36 57.80 51.40 48.34 62.55 65.69 58.27 61.85 58.64 57.65 59.66 57.71 -1.95 

พศ. 37.40 39.86 42.18 26.11 23.82 20.94 31.45 31.25 28.02 45.99 48.01 27.24 26.99 26.09 33.64 33.99 29.31 -4.68 

ระดับจังหวัด 45.24 50.65 53.42 38.70 36.23 33.44 42.32 38.67 35.48 51.00 54.34 37.75 40.27 37.53 43.00 44.03 39.97 -4.06 

ระดับประเทศ 42.64 46.36 48.29 32.40 29.31 26.30 37.63 34.99 32.28 46.24 49.00 30.54 31.80 30.45 37.89 38.29 34.33 -3.96 

 
\ 
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1.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา   

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ดังแสดงใน แผนภาพที่ 6 และตารางที ่16 

 
 

แผนภาพที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559  
                     (ที่มา : รายงานค่าสถิตริะดับ ศธ.จังหวดั สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
                2558 – 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

  
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย 
สังคมศกึษา 

คะแนน 
เฉลี่ยภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยรวม 
  

ปีการศกึษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 ผลต่าง 
สพฐ. 56.48 59.18 56.38 33.34 26.73 33.53 36.09 34.86 34.15 42.44 39.4 38.97 32.81 36.33 38.09 36.17 39.30 40.22 0.924 
กทม 45.25 47.24 44.95 22.66 20.18 19.03 30.29 28.71 25.86 36.54 33.41 31.68 21.86 24.24 43.92 27.84 30.76 33.09 2.328 
สช. 55.94 57.3 53.75 33.76 32.38 33.31 35.65 34.34 32.97 41.43 38.61 37.66 39.12 43.00 43.92 37.49 37.08 40.32 3.242 
สกอ. 64.99 64.91 62.51 46.10 43.58 46.44 41.53 39.87 40.64 46.23 43.17 43.14 50.24 55.08 56.59 46.03 45.43 49.86 4.434 

พศ. 38.48 39.47 40.00 18.76 18.64 15.27 29.71 27.53 24.53 38.15 32.04 32.19 18.57 22.00 22.42 28.73 27.94 26.88 -1.058 

ระดบัจังหวัด 56.42 58.74 55.82 33.66 32.37 33.66 36.08 34.81 33.98 42.27 39.25 38.71 34.42 38.01 39.65 36.61 36.11 40.36 4.254 

ระดบัประเทศ 49.36 52.29 49.25 26.59 24.88 24.53 33.40 31.62 29.37 39.71 35.89 34.7 24.98 27.76 28.31 31.17 34.49 33.23 -1.258 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 2560 พบว่า 

ในปีการศึกษา 2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษาลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 7 และ  
ตารางที ่17 

 

แผนภาพที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. 
         ปีการศึกษา 2559 – 2560  

ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา  
   2559 – 2560  

 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชวีศึกษา (V-Net)  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ผลต่าง 

   ระดับ ปวช. 44.83 38.51 -6.32 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ าแนกตามวิชา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 จ้าแนกตาม
วิชา พบว่า วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท้างาน และวิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่
ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามล้าดับ  
ดังแสดงในแผนภาพที่ 8 

 

แผนภาพที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ้าแนกตามวิชา 
หมายเหตุ    5111 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 

5112 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

5121 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

5122 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
5131 หมายถึง วิชาปฏิบัตตินตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี  

             เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
5132 หมายถึง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 

             ด้านสุขศึกษาและพลศกึษา 

5141 หมายถึง วิชาปฏิบัตตินตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคณุภาพ  
             สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๒ 

 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ้าแนกตามวิชา และ
สังกัด ดังแสดงในแผนภาพที่ 9 และ ตาราง 18 พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร 
และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามส้าดับ 

 

แผนภาพที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ้าแนกตามสังกัด 
หมายเหตุ    5111 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 

5112 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

5121 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

5122 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
5131 หมายถึง วิชาปฏิบัตตินตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี  

            เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
5132 หมายถึง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 

             ด้านสุขศึกษาและพลศกึษา 

5141 หมายถึง วิชาปฏิบัตตินตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคณุภาพ  
             สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 
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กรมศิลปำกร กองทัพเรือ สอศ. สช. 
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ตารางท่ี 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
     จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 

 

วิชา กรมศิลปากร กองทัพเรือ สอศ. สช. 

5111 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวันและ 
         ในงานอาชีพ 

44.64 42.50 46.49 44.18 

5112 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน  
         และในงานอาชีพ 

34.70 36.56 30.50 30.45 

5121 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

35.24 48.85 34.32 32.81 

5122 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
         กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

29.16 45.63 28.18 27.55 

5131 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ  
         หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
         และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

46.08 46.15 45.91 44.42 

5132 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการ 
         และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

51.27 48.33 52.33 50.08 

5141 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ 
         บริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความ 
         ปลอดภัยในการท้างาน 

44.64 49.79 50.33 47.41 

คะแนนเฉลี่ย 40.82 45.40 41.15 39.56 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๔ 

 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม พบว่า  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉลี่ยด้านการศึกษา
นอกระบบ (N-Net) เพ่ิมมากขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 10 และ ตารางที่ 19 

 

แผนภาพที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
          2558 – 2560  

ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
           2558 – 2560 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

การศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. ระดับประถมศึกษา 45.04 44.86 46.41 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 44.63 43.16 43.19 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.42 38.92 39.05 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๕ 

 

5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 

 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
จ้านวน 1,596 แห่ง มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
จ้านวน 1,477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93 และมีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 
3 (ปี 2554 - 2558) จ้านวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11  
 

 

แผนภาพที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

แผนภาพที่ 12  ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนกตามสังกัด 
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ตารางท่ี 20 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนกตามสังกัด 
 

ที่ สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา 

จ านวน 
ทั้งหมด 

ผ่าน 
การประเมิน 

ไม่ผ่าน 
การประเมิน 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 156 156 0 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       
   - ระดับพื้นฐาน 650 574 76 
   - นานาชาต ิ 99 69 30 
   - เฉพาะความพิการ 2 2 0 
3 พระปริยัติธรรม 13 12 1 
4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
   - สาธิต 13 13 0 
   - ทั่วไป 1 1 0 
5 มหาวิทยาลัย       
   - มหาวิทยาลยัในสังกัดของรัฐ 7 7 0 
   - มหาวิทยาลยัราชภัฏ 6 6 0 
   - มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี 2 2 0 
   - วิทยาลัยชุมชน 1 1 0 
   - สถาบนัเฉพาะทาง 21 20 1 
   - มหาวิทยาลยัเอกชน 20 20 0 
   - มหาวิทยาลยัในก้ากับของรัฐ 6 4 2 
6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
50 50 0 

7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 98 90 8 
8 ศึกษาสงเคราะห ์ 12 12 0 
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 1 0 
10 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 438 437 1 

 รวม 
รวม 

1,596 1,477 119 
 
 จากตารางที่ 20 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนก
ตามสังกัด พบว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา
ในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนสาธิต ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  รอบ 3 (ปี 2554 - 
2558) ครบร้อยละ 100  
 



บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บทที ่๒ 
บริบท 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๔๘ 
 

 
บทท่ี ๒ 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 การศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนภายใต๎กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒  แผนการศึกษา
แหํงชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และการปฏิรูปประเทศ  ที่ใช๎เป็นแนวทางดังนี้ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
 ๑.ความม่ันคง 
   ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง   
  ๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน          
มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน  
  ๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต     
มีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   

 ๒. ความม่ังคั่ง    
  ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํม
รายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียม
กันมากข้ึน   
  ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง   
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     ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม   

 ๓. ความย่ังยืน 
  ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  
ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม    
  ๓.๓ มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน  ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุก
ภาคสํวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน    
 
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยํางทั่วถึง เทําเทียม เป็นธรรม 
  ๓. เพ่ือลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ 
  ๔. เพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ๖ ด้าน  โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับ
จุดเน๎นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    (๑) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
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   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาสูํชาติการค๎า  
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็ง ยั่งยืน และสํงเสริม
เกษตรกรรายยํอยสูํเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล๎อม 
  (๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูํสากล  
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน              
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวน การพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  
    (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง  
  (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์  
  (๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี  
    (๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (๑) สร๎างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
   (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (๓) มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (๔) สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข๎มแข็งของชุมชน  
    (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อยํางบูรณาการ  
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    (๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
  (๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล๎อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงาน ภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
    (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
  (๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
    (๖) พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
     (๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส าหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมและ
ว า ง ร า ก ฐ า น ใ น ก า ร ย ก ร ะดั บ ป ร ะ เ ท ศ ไท ย ใ ห๎ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ พั ฒ น า แ ล๎ ว มี ค ว า ม มั่ น ค ง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีหลักการที่ส าคัญ 
คือ  
  ๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยําง
สมานฉันท์  
  ๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๕๒ 
 

  ๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ๔) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา 
ควบคูํกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  ๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  ๖) ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได๎แถลงนโยบายรัฐบาลตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ โดยได๎ก าหนดนโยบายไว๎ ๑๑ ด๎าน โดยมีนโยบายที่ เกี่ยวข๎องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๙ นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน๎าที่ส าคัญยิ่งยวดใน
อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว๎ด๎วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรํความรู๎ความ
เข๎าใจที่ถูกต๎องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สํ งเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา ตลอดจน
หนํวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู๎เข๎าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกลําวมาประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎
แพรํหลาย  
   นโยบายที่ ๒ การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเรํงแก๎ไขปัญหา
การใช๎ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน ายุทธศาสตร์เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา มาใช๎ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สํงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู๎มีความคิดเห็นตํางจากรัฐ สร๎างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมํเลือกปฏิบัติ ควบคูํกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการ
ฉวยโอกาสกํอความรุนแรงแทรกซ๎อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไมํวําจากผู๎มีอิทธิพลในท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่ฝุาย
บ๎านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับตํางประเทศ และองค์การระหวํางประเทศที่อาจชํวยคลี่คลาย
ปัญหาได๎ รวมทั้ง เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เชํน การคุ๎มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในตํางแดนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค๎า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให๎มีลักษณะสากล เป็นต๎น   
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   นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
    ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้า
สู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู๎ด๎อยโอกาสและแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร๎อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให๎แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ    
อยํางมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข๎อมูลและการด าเนินการระหวํางหนํวยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให๎ตรง
กับความต๎องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสํงเสริมให๎แรงงานนอกระบบเข๎าสูํระบบ
ที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร๎างสรรค์และไมํกํอภาระตํอสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบ๎าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู๎สูงอายุ 
    ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสร๎างความเข๎มแข็งและความพร๎อมแกํแรงงานไทยและรํวมพัฒนาระบบความ
คุ๎มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
    ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎แล๎ว 
   นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให๎ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน เพ่ือสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม    
สร๎างเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และ
บูรณาการระบบการกู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให๎มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู๎ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสูํสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามศักยภาพและความพร๎อม โดยให๎สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได๎อยํางอิสระ
และคลํองตัวขึ้น   
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  ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให๎มีความรู๎และ
ทักษะใหมํที่สามารถประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู๎และหลักสูตรให๎เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู๎และคุณธรรมเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎เอ้ือตํอ
การพัฒนาผู๎ เรียน ทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะ การใฝุเรียนรู๎  การแก๎ปัญหา การรับฟังความเห็นผู๎ อ่ืน           
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน๎นความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอก
โรงเรียน    
  ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน๎นครูผู๎สอนให๎มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือชํวยครูหรือเพ่ือการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท๎อนประสิทธิภาพ        
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให๎เริ่ม
ขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจังซึ่งจะท าให๎ทุกภาคเศรษฐกิจก๎าวหน๎าไปได๎ทันโลกและสามารถแขํงขันในโลก
สมัยใหมํได ๎ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค๎าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช๎ดิจิทัลรองรับการให๎บริการของ
ภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช๎ดิจิทัล
รองรับการผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให๎ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให๎มี
คณะกรรมการระดับชาติ  เพ่ือขับเคลื่อนอยํางจริงจัง 
  นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมีทักษะ โดยการเรํงรัดและขยายผลการใช๎ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุํมที่มีข๎อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคูํไปกับการวางแผนด๎านการผลิตให๎
เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุํมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น 
การสํงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช๎ในการประเมินคําจ๎างแรงงาน 
  นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
   ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวํางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหวํางการเรียนรู๎กับการท างาน การให๎บุคลากรด๎านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน
ในภาคเอกชน และการให๎อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอมมีชํองทางได๎เทคโนโลยี โดยความรํวมมือ
จากหนํวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
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  นโยบายที่ ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน    
   ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎แกํประชาชน โดยให๎ความส าคัญในการเรํงรัดแก๎ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นล าดับแรก สํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด     
เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช๎ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่
ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน  ก็จะสนับสนุนให๎ด าเนินการ สํวนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให๎ทิ้ งในบํอขยะ
อุตสาหกรรมที่สร๎างขึ้นอยํางถูกต๎องตามมาตรฐานและให๎แยกเป็นสัดสํวนจากบํอขยะชุมชน ส าหรับขยะ
ของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวัง
ไมํให๎มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่ เกิดจากการรั่วไหล และการ
เกิดอุบัติเหตุให๎ความส าคัญในการจัดการอยํางครบวงจรและใช๎มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช๎
กฎหมายอยํางเด็ดขาด   
  นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคูํกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐทุก
ระดับอยํางเครํงครัด ยกเลิก หรือแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ที่ไมํจ าเป็น สร๎างภาระแกํ
ประชาชนเกินควร หรือเปิดชํองโอกาสการทุจริต เชํน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ๎าง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช๎เวลานาน ซ้ าซ๎อน และเสียคําใช๎จํายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน   
   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวําเรื่องนี้เป็นวาระ
ส าคัญเรํงดํวนแหํงชาติและเป็นเรื่องที่ต๎องแทรกอยูํในการปฏิรูปทุกด๎านทั้งจะเรํงรัดการด าเนินการตํอ
ผู๎กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด๎านวินัยและคดี รวมทั้งให๎ผู๎ใช๎บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความนําเชื่อถือของหนํวยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินตํอประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคย
เป็นปัญหา เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง การรํวมทุน การใช๎จํายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติโดย
มิชอบ การใช๎ดุลพินิจของเจ๎าหน๎าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย๎งหรือทับซ๎อน ซึ่งได๎มีค าวินิจฉัยขององค์กร
ตําง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล๎วมาเป็นบทเรียนให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คูํมือในการปฏิบัติราชการ  
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)   
  นโยบายความมั่นคงแหํงชาติก าหนดขึ้นเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินการด๎านความมั่นคง
ของภาครัฐในระยะ ๗ ปี แบํงเป็น ๒ สํวน คือ สํวนที่ ๑ นโยบายเสริมสร๎างความม่ันคงที่เป็นแกํนหลักของ
ชาติและ สํวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนด
นโยบายได๎ค านึงถึงคํานิยมหลักของชาติ ๑๒ ประการ  
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมี
การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข๎ามพรมแดน พร๎อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอยํางมีดุลยภาพ”  
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎จัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ขึ้น 
เพ่ือวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษาให๎คนไทยทุกคน
สามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให๎มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษาประกอบด๎วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือความเทําเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีสํวนรํวมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs ๒๐๓๐) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
อาทิ คุณภาพของคนชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ า ของการ
กระจายรายได๎ และวิกฤติด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผนการศึกษาแหํงชาติ โดยมีสาระส าคัญ  
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยําง
เป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑   
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี 
และรํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
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 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องจุดเน๎นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมาย 
   ๑. คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒. คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ
ไดร๎ับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
   ๓. คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
   ๓. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่
สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุํมชน-ชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
   ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตําง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 
   ๑. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๒. สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
   ๓. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต๎องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๒. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
   ๓. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
   ๑. ผู๎ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒. คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 
   ๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตาม 
หลักสูตรได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ๔. แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
   ๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   ๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับสากล 
   ๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยํางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตํละชํวงวัย 
   ๒. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
   ๓. สร๎างเสริมและปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
   ๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู๎ เรียนให๎มี
ประสิทธิภาพ 
   ๕. พัฒนาคลังข๎อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู๎ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 
   ๑. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   ๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก
ชํวงวัย 
   ๓. ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
   ๓. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
   ๑. คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
   ๒. หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ  
การปฏิบัติ 
   ๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   ๒. สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   ๓. พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรม ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
   ๑. โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได๎ 
   ๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
   ๓. ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
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   ๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   
ที่แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   ๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร๎างขวัญก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
   ๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 องค์การสหประชาชาติจึงได๎ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาขึ้นใหมํโดยอาศัยกรอบความคิด 
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ให๎มีความเชื่อมโยงกัน 
เรียกวํา เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีของไทยพร๎อมคณะ เข๎ารํวมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้ง
ที่ ๗๐ พร๎อมกับผู๎น าจากประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ หัวข๎อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน พร๎อมกันนี้ผู๎น าจากประเทศสมาชิกเหลํานี้ได๎รํวมรับรอง รํางเอกสารเปูาหมายการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนหลังปี ๒๐๑๕ Sustainable Development Goals ที่เรียกวํา Transforming Our World: the 
๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ ๒๐๓๐ เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน) 
 ส าหรับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 
๑๕ ปีข๎างหน๎าที่จะใช๎เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแตํเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ 
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด๎วย ๑๗ เปูาหมาย (Goals) ๑๖๙ 
เปูาประสงค์ (Targets) โดยในสํวนของกระทรวงศึกษาธิการ ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบเปูาหมายที่ ๔ 
สร๎างหลักประกันให๎การศึกษามีคุณภาพอยํางเทําเทียมและครอบคลุม และสํงเสริมโอกาสในการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  
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จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)         
มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 ๑. น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิรา  
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ทําน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานกํ
หนํวยงานในสังกัด 
 ๒. การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
  กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ภายใต๎วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได๎ก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน๎น
ด๎านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ ๖ ด๎าน คือ  
   ๑) ความมั่นคง  
   ๒) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
   ๓) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
   ๔) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม  
   ๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
   ๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๓. จุดเน้นส้าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด้าเนินงานและโครงการส้าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎มอบ
จุดเน๎นเชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด๎านเป็นหลักในการด าเนินการให๎เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  ๑. ด้านความม่ันคง 
   แนวทางหลัก  
   ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
    ๑.๑.๑ การเสริมสร๎างความม่ันคงของสถาบันหลัก น๎อมน าพระราชปณิธานและ
พระราชกระแสด๎านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๑.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ 
เชํน กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน 
   ๑.๒ การบริหารจัดการ 
    ๑.๒.๑ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
    ๑.๒.๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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  ๒. ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
   ๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
    ๒.๑.๑ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand ๔.๐ ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน           
ใ น รู ป แ บ บ ตํ า ง ๆ  อ า ทิ  ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ย ะ สั้ น  Application แ ล ะ สื่ อ ตํ า ง ๆ 
ที่หลากหลาย  
    ๒ .๑ .๒ พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ            
โดยปี ๒๕๖๐ จะด าเนินการเป็นกลุํมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    ๒.๑.๓ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education)         
เพ่ือแก๎ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
    ๒.๑.๔ พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห๎องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร๎าง
ศักยภาพการแขํงขัน 
   ๒.๒ ผลิตก้าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด๎านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช๎สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียน นักศึกษาได๎ฝึกทักษะฝีมือควบคูํกับการฝึกทักษะการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
เพ่ือให๎มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต๎องการของสถานประกอบการ  
   ๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์  เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม ํ
 
  ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   แนวทางหลัก 
   ๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    ๓.๑.๑ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     ๑) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับ 
ชั้นอนุบาล ๓ (เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี) และจัดท ามาตรฐานผู๎เรียน ครู สถานศึกษาและผู๎บริหารเพ่ือประกัน
คุณภาพให๎แกํเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
     ๒) หนํวยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
    ๓.๑.๒ การสํงเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
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     ๑) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน๎นการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์      
ในเด็ก เยาวชน และตํอยอดการสร๎างความดี ซึ่งโมเดลการสร๎างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการ   
ลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
     ๒) รณรงค์ให๎เด็ก “เกลียดการโกง ความไมํซื่อสัตย์” 
    ๓.๑.๓ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
     ๑) หลักสูตรมีความยืดหยุํน ชุมชนท๎องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได๎ 
     ๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม ๓ วิชา ซึ่งอยูํในกรอบเดิม ได๎แกํ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนชํวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ๓) แก๎ไขปัญหาอํานไมํออกเขียนไมํได๎ เน๎นกิจกรรมการอํานโดยเฉพาะการ
อํานให๎เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห๎องสมุด 
     ๔) เน๎นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห๎องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ เป็นกิจกรรม/วิธีการ
ยํอย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
    ๓.๑.๔ การวัดและประเมินผล  
     ๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให๎         
ผลคะแนนสูงขึ้น 
     ๒) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให๎ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู๎ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให๎สถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู๎ออกข๎อสอบ 
     ๓) การออกข๎อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ        
ในรูปคณะท างานออกข๎อสอบ 
 
   ๓.๒ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๒.๑ การสรรหาครู  
     ๑) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น มอบให๎ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหนํวยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การติดตามพร๎อมการพัฒนา) 
     ๒) เปิดโอกาสให๎คนเกํงมาเป็นครู 
    ๓ .๒ .๒  ปรั บ เ กณฑ์ การประ เมินวิ ทยฐ านะครู ให๎ เป็ นการ เชื่ อม โย ง                
กับการเรียนการสอนเพ่ือให๎ครูอยูํในห๎องเรียน 
    ๓.๒.๓ การพัฒนาครู การอบรมครู 
     ๑) หลักสูตรในการอบรมครูให๎มีความเชื่อมโยงกับการได๎รับวิทยฐานะและ
การได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต๎องเป็นหลักสูตรที่ได๎รับการอนุมัติ/เห็นชอบรวมทั้ง  
การพัฒนาครูด๎วยระบบ TEPE Online 
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     ๒) หนํวยด าเนินการ ให๎หนํวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได๎แกํ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
  ๔. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
   แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   ๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการ
ตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข๎อมูลเพ่ือสํงตํอผู๎เรียน การปูองกัน การติดตามเด็กออก
กลางคันโดยชุมชน ผู๎ปกครองรํวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต๎องการเป็นพิเศษ  
   ๔.๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให๎สามารถใช๎ประโยชน์รํวมกัน ทั้งด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบเครือขําย        
ด๎านระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด๎านสื่อและองค์ความรู๎ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให๎ใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลอยํางสร๎างสรรค์และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง  
   ๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร๎างความ
เทําเทียมในการใช๎สิทธิ์เข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาผํานระบบ Clearing-House 
 
  ๕. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
   ๑. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรํวมคัดแยกขยะน ากลับมาใช๎
ประโยชน์ 
   ๒. การสร๎างจิตส านึกการพัฒนาอยํางยั่งยืน เชํน โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต๎นแบบ 
การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
   ๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
 
  ๖. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   ๖.๑ เรื่องกฎหมาย 
    เตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับรํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
.... จ านวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้ 
    ๖.๑.๑ กฎหมายหลัก 
     ๑) พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ....  
     ๒) พ.ร.บ. กองทุนชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
     ๓) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
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    ๖.๑.๒ กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
     ๑) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
     ๒) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๓) พ.ร.บ. ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     ๔) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหนํงข๎าราชการครู 
     ๕) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
     ๖) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     ๗) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
     ๘) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
     ๙) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
   ๖.๒ ปรับปรุงระบบการบรหิารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖.๓ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
   ๖.๔ การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 
    ให๎ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๖.๕ บริหารจัดการโรงเรียนแมํเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ยุทธศาสตรข์องกระทรวงศึกษาธิการ  
   กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  
 “ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎คูํคุณธรรมอยํางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค       

เป็นก าลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑” 
 พันธกิจ  
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทําระดับสากล 
  ๒. เสริมสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. ผลิต พัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพก าลังคน  
  ๕. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
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 เป้าประสงค์หลัก 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
  ๒. คนไทยได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ  
  ๓. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและ    

การกระจายอ านาจสูํภูมิภาค 
  ๔. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ         

ในอนาคต 
  ๕. ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาทักษะให๎มีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของ

พ้ืนที่และประเทศ 
  ๖. คนไทยมีองค์ความรู๎ สามารถสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี         

และนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
   ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม             

ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา และเสริมสร๎างศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร๎างโอกาสทางการศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและเทําเทียม   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ   
 

    กลยุทธ์  
    ๑. จัดการศึกษาที่เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการสร๎างอาชีพ           
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความสมานฉันท์ และเสริมสร๎างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่
ชายขอบ/ชายแดน 
    ๓. สร๎างภูมิคุ๎มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และ
สังคม 
    ๔. เรํงผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๕. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน ผู๎มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด๎านอยํางตํอเนื่องทุกระดับการศึกษา 
    ๖. พัฒนาทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียนตั้งแตํระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๗. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง 
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    ๘. สร๎างความเข๎มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร๎างเครือขําย      
ความรํวมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหวํางองค์กรภายในและตํางประเทศ  

 ๙. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม 
การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับ
ความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 ๑๐. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับความต๎องการ       
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 ๑๑. สํงเสริม สนับสนุน คนทุกชํวงวัยให๎มีทักษะ ความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะ     
ที่ได๎มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอยํางเหมาะสม 

 ๑๒. เสริมสร๎าง ปรับเปลี่ยนให๎คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักคํานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น 

  ๑๓. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แกํ
ผู๎เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด๎อยโอกาส และผู๎มีความต๎องการพิเศษ 

  ๑๔. สํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู๎และการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ในทุก
พ้ืนที่อยํางมีคุณภาพสอดคล๎องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย และสามารถ
ให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 

  ๑๕. เรํงสร๎างระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  ๑๖. จัดหาทุนและแหลํงทุนทางการศึกษา 
  ๑๗.  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย            

และไมํซ้ าซ๎อน ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๑๘. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ

การรายงานผลของฐานข๎อมูลโดยเชื่อมโยงข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ        
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  ๑๙. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู๎อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎เ รียน 
สถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช๎เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบจัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับผู๎เรียนอยํางเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  ๒๐. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับผู๎เรียนอยําง
เพียงพอ ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  ๒๑. สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล๎อมของคน       
ทุกชํวงวัย  ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการปฏิบัติ  

  ๒๒. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อ
การเรียนรู๎ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๖๘ 
 

  ๒๓. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
  ๒๔. เรํงสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและ       
สร๎างเครือขําย/ความเป็นภาคีหุ๎นสํวนกับองค์กรทั้งภายในและตํางประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร            
เพ่ือการศึกษา 

  ๒๕. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับสํวนกลาง 
และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรมและความโปรํงใส  

  ๒๖. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด๎านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษา          
ให๎มีประสิทธิภาพ  

  ๒๗. สํงเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให๎เหมาะสมตํอสภาพบริบทสังคม         
ที่เปลี่ยนแปลงลดความลําช๎าและซ้ าซ๎อนสูํองค์กรที่มีประสิทธิภาพมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
 
แผนพัฒนาภาค (ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)  
 ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม  และสํงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหํงอนาคต ให๎เป็นฐานรายได๎ใหมํเพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให๎
เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
   ๒. ยกระดับการพัฒนากลุํมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  
  ๓. ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยว ให๎มีคุณภาพและภาพลักษณ์   
ที่ได๎มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให๎เป็นศูนย์รวมการทํองเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติ  
   ๔. สนับสนุนและสํงเสริมการทํองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อํางทอง สิงห์บุรี ลพบุรี
ชัยนาท และกาญจนบุรี ให๎เป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวด๎านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร 
 
 การพัฒนาเมืองส้าคัญ  

๑. สํงเสริมกรุงเทพฯให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการติดตํอธุรกิจระหวํางประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาการบริการด๎านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติที่พร๎อมด๎วยสิ่งอ านวย       
ค ว า ม ส ะ ด ว ก เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ร ะ บ บ ค ม น า ค ม ม า ต ร ฐ า น สู ง  
   ๒. พัฒนาเมืองปริมณฑลให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการ
ขนสํงและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด๎านสุขภาพ และการศึกษาและเมืองที่อยูํอาศัย  
   ๓. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสํงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญส า 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๖๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  (พ. ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ของส้านักงานศึกษาธิการภาค  ๑  
 
วิสัยทัศน์ 
   ภูมิภาคแหํงการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมสอดคล๎องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ  
   ๑. สํงเสริมการเรียนรู๎ทุกระดับทุกประเภทอยํางทั่วถึงตํอเนื่องตลอดชีวิตให๎มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล  
   ๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาส 
     ของพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีแสรีภาพในการเข๎าถึงการเรียนรู๎แบบองค์รวมที่มีคุณภาพเสมอภาคและเทําเทียม 
                มีระเบียบวินัยคุณธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕    สร๎างส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖    การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
  ๑. คนทุกชํวงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ๎มกันจากภัยคุกคามในชีวิต  
   ๒. ก าลังคนมีคุณภาพสอดคล๎อง ตามความต๎องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  
   ๓. ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม    
   ๔. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงที่มีคุณภาพแสมอภาคและเทําเทียม  
   ๕. ผู๎เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๖. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลสํงผลตํอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๗๐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
ของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง 

เป้าประสงค์ 
 พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 
 ๑. สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. สํงเสริม สนับสนุนการน๎อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด๎านการศึกษา และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 
 ๓. สํงเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. สํงเสริมการปูองกัน  แก๎ไขและค๎ุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์
ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบตํอครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาส 
    ของพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ     
ที่จัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะที่เป็นที่หนึ่งในอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร๎างภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาประชารัฐ
เพ่ิมข้ึน 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานให๎เพียงพอตํอความต๎องการของ 
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. สํงเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพ่ือการ
ตัดสินใจศึกษาด๎านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. สํงเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแกํผู๎เรียนทุกระดับสูํการแขํงขันระดับ
สากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล๎อง        
กับความต๎องการของผู๎เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให๎ทั่วถึง ตํอเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๗๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพตามความถนัด
และความต้องการของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ( ๓ Rs๘Cs) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

กลยุทธ์ 
 ๑.  สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยํางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศที่๒ เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ๓.  สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 
 ๔.  ผู๎พัฒนาผู๎เรียนมีทักษะการอําน การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิดแก๎ปัญหา       
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์สามารถในการแขํงขันในระดับสากล 
 ๕.  สํงเสริม สนับสนุนครูให๎เปลี่ยนแปลงการสอนแบบบูรณาการที่เหมาะตํอความฉลาดของ
ผู๎เรียนตามความแตกตํางระหวํางบุคคล เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตัวเอง 
 ๖.  สํงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร๎างเครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎  
(PLC) 
 ๗.  สํงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก๎าวหน๎า   
ในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข๎าถึงการเรียนรู๎แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเทําเทียม  
  มีระเบียบวินัย คุณธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพ่ือการศึกษาที่สอดคล๎องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของ
ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย 
 ๒.  สํงเสริม  สนับสนุนให๎มีการเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย         
(ทวิศึกษา) และหลักสูตรระยะสั้นให๎สามารถน าไปใช๎ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได๎ 
 ๓.  สํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช๎
ประโยชน์รํวมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  
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 ๔.   สํงเสริมให๎คนทุกวัยได๎ถึงแหํงเรียนรู๎แบบองค์รวมอยํางทั่วถึงทั้งในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๕.  พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษา ฐานข๎อมูลรายบุคคลด๎านการศึกษาในพ้ืนที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยง
และเข๎าถึงได๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร๎างส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
ที่จัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
 ๑.  สนับสนุน สํงเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให๎เจริญงอกงามและ
รํวมสร๎างสังคมพุทธศาสนาให๎มีความเข๎มแข็ง 
 ๒.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ 
 ๓.  สร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๔.  สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎  แหลํงเรียนรู๎  และ สื่อการเรียนรู๎ตํางๆ          
ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลสํงผลตํอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เรํงรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ของหนํวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ 
 ๕. สร๎างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหนํวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
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แผนพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา)  
  ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสํงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหํงอนาคตให๎เป็นฐานรายได๎ใหมํ เพ่ือยกระดับให๎เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า        
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
  ๒. ยกระดับการพัฒนากลุํมอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพ แพทย์ทางเลือก วิศวกรรมสถาปัตย์ 
ในพ้ืนที่จังหวัด  
   ๓. ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการให๎มีคุณภาพและภาพลักษณ์ท่ีได๎มาตรฐานสากล  
  ๔. สนับสนุนและสํงเสริมการทํองเที่ยวในจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นและ
การบันเทิงของเอเชียที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติ  
   ๕. สํงเสริมกรุงเทพฯ ให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการติดตํอธุรกิจระหวํางประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา การบริการด๎านการแพทย์ และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร๎อมด๎วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  
   ๖. พัฒนาเมืองให๎เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนสํง
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด๎านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยูํอาศัย  
   ๗. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสํงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ 
 
ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    นโยบายการแก๎ไขปัญหาเด็กประถมศึกษาอํานไมํออกเขียนไมํได๎  มีการกาหนดเปูาหมาย    
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอํานการเขียนของโรงเรียนในสังกัดดังนี้“ นักเรียนชั้นป.๑ ต๎องอํานออก
เขียนได๎ ชั้นป. ๖ ขึ้นไป อํานคลํองเขียนคลํอง” โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด
จัดท าบันทึกข๎อตกลงรํวมกันในการยกระดับคุณภาพการอํานการเขียนโดยในการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นปี
ปลอดการอํานไมํออกเขียนไมํได๎และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นปีที่สร๎างทักษะการอํานรู๎เรื่องและสื่อสาร 
ได๎เรํงด าเนินการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะการอํานออกเขียนได๎แกํ
ครูผู๎สอน ด๎วยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนอํานเขียนแบบแจกลูกสะกด
ค า สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต และพัฒนากิจกรรมสํงเสริมนิสัยรัก
การอํานแกํโรงเรียนในสังกัด จัดให๎มีการนิเทศห๎องเรียนในการติดตามนักเรียนที่อํานไมํออกเขียนไมํได๎ 
เพ่ือกระตุ๎นให๎ครูผู๎สอนได๎จัดกิจกรรมซํอมเสริมเพ่ือแก๎ไขนักเรียนรํวมมือของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาด าเนินการทดสอบความสามารถด๎านการอํานการเขียนแกํนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่   
๑-๕ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการแสดงพัฒนาการทางการอํานการเขียนของผู๎เรียนและจัดกิจกรรมสํงเสริม
ความสามารถทางภาษา เชํน การแขํงขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ  และการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   การสํงเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับพัฒนาการทางสมองโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู๎สอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการจัดการเรียนรู๎ตาม
แนวพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning: BBL) สามารถน าหลักการจัดการเรียนรู๎ตาม        
แนวพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning: BBL) ไปปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎   
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อยํางมีประสิทธิภาพ และครูมีความรู๎ในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการส ารวจข๎อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาการอํานการเขียน ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ โดยให๎
โรงเรียนรายงานข๎อมูลเป็นรายบุคคลพร๎อมกับก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
จัดให๎มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด๎านการ
การอํานการเขียนการสอนอํานเขียนแบบแจกลูกสะกดค า และประเมินความสามารถด๎านการอํานการ
เขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และรายงานผลการประเมินผํานระบบการติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
   นโยบายการแก๎ปัญหาการออกกลางคัน หนํวยงานให๎ด าเนินการแจ๎งนโยบายในที่ประชุม
ผู๎บริหารสถานศึกษาให๎ดูแลเอาใจใสํเด็กที่มีแนวโน๎มจะออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน รวบรวมและ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือแยกปัญหาและวางแผนการแก๎ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน  และมีแนวโน๎มวําจะ
ออกกลางคัน การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงปริมาณร๎อยละ ๕๐ ส าหรับเชิงคุณภาพผู๎เข๎ารับ   
การอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถน าไปปฏิบัติภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและให๎สถานศึกษา
ติดตาม กรณีมีเด็กขาดเรียนติดตํอกันเกินกวํา ๕ วัน ๗ วัน ๑๕ วันโดยโรงเรียนต๎องมีหนังสือถึงผู๎ปกครอง
เพ่ือติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน และให๎รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน๎มออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน โดยออกไปเยี่ยมบ๎านเด็กกลุํมดังกลําว
และปรึกษาหารือรํวมกับผู๎ปกครองเ พ่ือหาทางชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของเด็กจัดท าหนังสือ              
ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการติดตามและสํงเด็กมาเข๎าเรียนและให๎สถานศึกษาออกเยี่ยมบ๎านเด็ก
เป็นประจ าทุกภาคเรียน การด าเนินการสํงตํอนักเรียนเข๎าเรียนในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและ
ตามอัธยาศัย สามารถแก๎ปัญหาไมํให๎นักเรียนออกกลางคันจากระบบการศึกษา 
 นโยบายการลดเวลาเรียนตํอวัน ลดการบ๎านนักเรียน นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข           
ไมํมีกิจกรรมเพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือสํงเสริมให๎โรงเรียนในสังกัดเข๎ารํวมกิจกรรมตามนโยบาย   
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ โดยผู๎บริหารฝุายวิชาการ หัวหน๎าวิชาการ และครูผู๎สอนของโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็กจ านวน ๗ โรงเรียน ได๎รับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมกิจกรรม ๔
H ในห๎องเรียนโดยใช๎กระบวนการวิจัยและพัฒนาครูผู๎สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ได๎รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมสํงเสริมสมรรถนะการเรียนรู๎ (Head) และด าเนินการปรับลดเวลาในการจัดการ
เรียนรู๎ตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาในสํวนของรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให๎เพ่ิมเวลารู๎สัปดาห์ละ ๕ 
ชั่วโมง ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมองทั้ง ๔H: Head Heart Hand Health ปรับลดรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎แบบบรรยาย และเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง (Active Learning) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ที่แยกเป็นรายวิชาอยํางชัดเจนโดยเน๎นให๎ออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกลุํมสาระ    
ตํางๆ เพ่ือลดภาระงานเล็กๆ ให๎เป็นภาระงานที่ใหญํซึ่งเชื่อมโยงองค์ความรู๎ในหลายๆ ด๎านที่สัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลานอกห๎องเรียนเพ่ือการเรียนรู๎และเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียนให๎มากขึ้น เพ่ือให๎ผํอนคลายและมีความสุขโดยให๎สถานศึกษา    
ที่เข๎ารํวมกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ บริหารจัดการเวลาเรียน ปรับลดรายวิชาที่สํงเสริม
องค์ความรู๎เชิงทฤษฎี แตํเพ่ิมเวลาส าหรับการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนสัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง ออกแบบกิจกรรม
ที่สํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนอยํางเป็นรูปธรรมผํานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเลือกเรียน   
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ตามความสนใจและสนับสนุนให๎นักเรียนสร๎างผลงานจากการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และสํงเข๎าแขํงขันระดับ
กลุํมเครือขํายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ให๎ค าแนะน าสร๎างความเข๎าใจในค าวํา“ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู๎ " ในการจัดโครงสร๎างเวลาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นไมํเกิน ๑, ๒๐๐ ชั่วโมง        
ในรายวิชาเพ่ิมเติมไมํเกินภาคเรียนละ ๒. ๕ หนํวยกิต โดยสังเขปถ๎าสํวนใดที่โรงเรียนยังไมํชัดเจนก็ให๎
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับโรงเรียนน ารํอง และระดับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายการแก๎ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจัดให๎มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินและรายงานผล 
  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือขํายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด๎วย DLIT ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดให๎มีการสํงเสริมสนับสนุนให๎
สถานศึกษาพัฒนาครูแกนน าด๎านการใช๎ DLIT โดยจัดประชุมปฏิบัติการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT พัฒนาครูแกนน าของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงใช๎การศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ในการการจัดการเรียนรู๎และขยายผลการด าเนินงานการใช๎แกํครู
ในโรงเรียนทุกคน และนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมเป็นกระบวนการ
ที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน โดยการนิเทศติดตามโครงการเป็นการให๎ความชํวยเหลือแนะน ารวมทั้ง  
เก็บรวมรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินโครงการส าหรับก ากับแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุปสรรค
ระหวํางด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมในขณะที่การประเมินเป็นการตัดสินคุณคําของ
ปัจจัยน าเข๎า การด าเนินงานและผลของโครงการ ดังนั้นข๎อมูลที่ได๎จากการนิเทศ ติดตามงานของโครงการ 
สามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลสํวนหนึ่งของการประเมินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมได๎  
จึงจ าเป็นต๎องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอยํางสม่ าเสมอและถูกต๎อง จะชํวยท าให๎การประเมินน าไปสูํ
ความส าเร็จสูงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ ต๎องด าเนินงานให๎มีความสอดคล๎องสัมพันธ์กันอยําง       
เป็นระบบ สํงผลให๎โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมและมีการใช๎
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมในการน านวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะท าให๎
นักเรียนเข๎าใจในบทเรียนและสนใจการเรียนมากขึ้น มีแนวทางในการพัฒนาการใช๎นวัตกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือการเรียนรู๎ที่มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แกํการพัฒนาของสถานศึกษาและครูผู๎รับผิดชอบ
การใช๎นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เข๎ารํวมประชุมสัมมนา มีความ
ตระหนักมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู๎ของผู๎เ รียนและน าสูํ   
การปฏิบัติได๎อยํางมปีระสิทธิภาพตามจุดเน๎นและเปูาหมายการพัฒนา 
  นโยบายการประเมินครูนักเรียนโรงเรียน ๑) ด าเนินการประเมินวิทยฐานะของครูผู๎เสนอ
ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให๎มีและเลื่อนวิทยฐาน (ว ๑๗ / ๒๕๕๒) โดยได๎
ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนดมีการพิจารณาคุณสมบัติการประเมินและการตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือประเมินข๎าราชการครูเพ่ือให๎มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานช านาญการนั้น มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินที่มีความเข๎มข๎นมากขึ้น มีการพิจารณารายชื่อผู๎ได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการ        
ที่จ าเป็นจะต๎องตรงตามสาขาวิชาของผู๎เสนอขอรับการประเมิน  เพ่ือให๎ได๎คณะกรรมการที่มีความรู๎
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ความสามารถที่แท๎จริงและประเมินข๎าราชการครูเพ่ือให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให๎กรรมการ
ผู๎อํานผลงานทางวิชาการซึ่งมีความรู๎ความสามารถในสาขาวิชาตรงตามสาขาที่ผู๎เสนอขอยืนขอรับการ
ประเมินมีการพิจารณาผลงานทางวิชาการอยํางเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ตํอผู๎น าไปปฏิบัติ
ประโยชน์ทางวิชาการและนักเรียนเป็นหลักการคัดสรรต าแหนํงครู จัดให๎มีการส ารวจต าแหนํงวํางของ
ครูผู๎สอน พร๎อมความเห็นของโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานความต๎องการครูตามสาขา
วิชาเอกในโรงเรียนที่มีอัตราวําง โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาเอกที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด กรณีไมํมีผู๎ขอย๎ายหรือมีแตํวิชาเอกไมํตรงให๎ก าหนดต าแหนํงวํางดังกลําวให๎ใช๎เรียก    
ผู๎สอบแขํงขันที่ขึ้นบัญชีไว๎หรือสงวนใช๎คัดเลือกหรือสอบแขํงขันสํวนกรณีที่โรงเรียนไมํมีต าแหนํงวํางอาจ
สรรหาลูกจ๎างชั่วคราวต าแหนํงครูผู๎สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามความต๎องการไปให๎ทั้งนี้โรงเรียนนั้น ๆ จะต๎อง
ไมํมีอัตราก าลังครูกํอน เกณฑ์ และมีการด าเนินงานการประเมินข๎าราชการครูด๎านวิทยฐานะให๎สูงขึ้น
ข๎าราชการครูดีเดํนด๎านตําง ๆ เชํน ครูดีในดวงใจครู OBEC AWARD จะใช๎เกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และจากหนํวยงานตําง ๆ ที่ก าหนดให๎มีการคัดเลือกโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะไมํเพ่ิมเกณฑ์และภาระให๎กับครูโดยการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
เพ่ือไมํสร๎างความยุํงยากให๎กับครู ๒) โครงการการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านพักครูเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให๎แกํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยสวยงาม 
  นโยบายจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา จัดให๎มีการสํงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับประชาชนได๎เข๎าถึงโอกาสทางทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอยํางเทําเทียมกัน โดยสนับสนุนให๎สถานศึกษาในสังกัดจัดหาหนังสือแบบเรียนให๎เพียงพอกับ
ผู๎เรียน สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎เป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยสํงเสริมให๎สถานศึกษาในสังกัตจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ให๎มีสํวนรํวมในการจัด 
กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   โครงการโรงเรียนประชารัฐ  สถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการประชารัฐได๎รับการพัฒนาระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศตามโปรแกรม SMSS ในเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ www. pracharatschool. go. th 
อยํางไร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ และเขต ๒ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู๎ดูแลระบบข๎อมูลสารสนเทศระดับ
สถานศึกษาตามโปรแกรม SMSS ในเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ www.pracharatschool. go.th โรงเรียน
ละ ๒ คน จ านวน ๒ วัน เพ่ือจัดท าฐานข๎อมูลตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
และมีการนิเทศติดตามฐานข๎อมูลของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการผํานระบบเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐและ
แจ๎งประสานงานผํานผู๎บริหารสถานศึกษาในระบบกลุํม LINE โรงเรียนประชารัฐ ในการติดตามการ
ด าเนินงานของครูที่ได๎รับมอบหมายในการตรวจสอบข๎อมูลและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได๎มีหนังสือแจ๎งพร๎อมสํงแบบส ารวจติดตามการกรอกข๎อมูลในระบบยืนยันจากผู๎บริหาร
สถานศึกษาวํา ได๎ด าเนินการอยูํในระดับใดทุกโรงเรียนยืนยันกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนในโครงการ
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โรงเรียนประชารัฐด าเนินการเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะและการบริการชุมชนและสังคมกิจกรรมที่เน๎นกา ร
พัฒนาจิตสาธารณะลานกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน” โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) การ
ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดจากโรงเรียนมีบุคลากรที่จบด๎านพลศึกษา จ านวน ๒ คน และสถานที่
เอ้ืออ านวยตํอการจัดกิจกรรมและรองรับนโยบายการสํงเสริมด๎านการออกก าลังกายของรัฐบาล  และ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เนื่องจากสภาพชุมชนบริเวณโรงเรียน ผู๎ปกครองไมํมีเวลาใน
การดูแลบุตรหลาน กลับจากการท างานถึงบ๎านช๎าทิ้งให๎เด็กอยูํบ๎านตามล าพัง เด็กติดเกมเสี่ยงตํอการเข๎าสูํ
วงจรยาเสพติด หลังเลิกเรียนเด็กอยูํบ๎านตามล าพังโรงเรียน จึงเปิดสถานที่ของโรงเรียนให๎นักเรียนและ
เยาวชนเข๎ามาเลํนกีฬาในโรงเรียนหลังเลิกเรียน 
  นโยบายด าเนินการปลูกฝังและเสริมสร๎างอุดมการณ์รักชาติ  
    ๑) โครงการคํายนักเรียนแกนน าเสริมสร๎างทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันปัญหายาเสพติด ปัญหา
หยุดยั้งด๎วยพลังเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถสร๎างเครือขํายเพ่ือด าเนินกิจกรรม
สภานักเรียนด๎วยความรักสามัคคี  มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพ่ือสังคม รู๎จักใช๎กระบวนการ
ประชาธิปไตย และแนวทางสันติวิธีในการแก๎ไขปัญหาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดการดูแล
ชํวยเหลือเพ่ือนนักเรียนรวมทั้งมีทักษะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี  
   ๒) โครงการกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีเข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน ๒๐ 
กอง เชิงคุณภาพ คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถสร๎างเครือขํายเพ่ือด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนด๎วย
ความรักสามัคคี มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพ่ือสังคมรู๎จักใช๎กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทาง
สันติวิธีในการแก๎ไขปัญหาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดการดูแลชํวยเหลือเพ่ือนนักเรียนรวมทั้งมี
ทักษะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี  
    ๓) โครงการอบรมลูกเสือด๎านภัยยาเสพติด นายหมูํลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาจากโรงเรียน
ในสังกัดมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องยาเสพติดสามารถตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู๎ความสามารถได๎แลกเปลี่ยนและมีทักษะรํวมกันด๎านการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือกับการปูองกันพิษภัยจากยาเสพติด โรงเรียนในสังกัดจัดตั้งหนํวยลูกเสือต๎านภัยยา
เสพติดเพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ปูองกันเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในและรอบสถานศึกษา  
    ๔) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมได๎แสดงออกและรํวมสํงเสริม 
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของโลก  
    ๕) โรงเรียนคุณธรรม: ตามโมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณตามขั้นตอนดังนี้  
     ๑. การพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ก าหนดมาตรการ / แนวทางส าคัญในการด าเนินงานโดยการพัฒนาบุคลากรแกนน าในโรงเรียนตาม
ห ลั ก ก า ร  ๕ ขั้ น ต อ น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น คุ ณ ธ ร ร ม ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง มู ล นิ ธิ ยุ ว ส ถิ ร คุ ณ ดั ง นี้ 
     ขั้นที่ ๑ สร๎างการรับรู๎และยอมรับในทุกภาคสํวน (ผู๎บริหารกลุํมครูกลุํมนักเรียน) 
เราจะชํวยกันคิดเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให๎ดีขึ้นและรํวมกันปฏิบัติให๎เกิดผล 
     ขั้นที่ ๒ ระดมความคิดจากทุกคนจัดท าบัญชีพฤติกรรมสองสํวนคือ (พฤติกรรมที่ไมํ
พึ งป ระส งค์ แ ละพฤติ ก ร รมที่ พึ งป ระส งค์ ร ะบุ พฤติ ก ร รมที่ ต๎ อ ง กา ร ให๎ เ กิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก ร 
     ขั้นที่ ๓ รํวมกันก าหนดคุณธรรมหลัก (คุณธรรมอัตลักษณ์เชิงคุณธรรม) เพ่ือแก๎ไข
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พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์และเพ่ิม/สนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให๎ทุกคนแสดงความคิดโดยแจง
คว าม ถี่ สู ง สุ ดทั้ ง ส าม กลุํ ม เ ห็ น ต ร งกั น ก า ห นด เป็ น คุณ ธ ร รม หลั ก  ( คุณ ธ ร ร ม อัตลั กษณ์ )  
     ขั้นที่ ๔ การแปลงคุณธรรมหลักเป็นแนวนโยบายของโรงเรียน/หรือแนวปฏิบัติ 
ทุกกลุํมชํวยกันกลุํมผู๎บริหารกลุํมครูกลุํมนักเรียนประกาศให๎ทุกคนรับรู๎รํวมกัน 
     ขั้นที่ ๕ การปฏิบัติกลุํมผู๎บริหารกลุํมครูกลุํมนักเรียนลงมือปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก
ประกาศให๎ทุกคนรับรู๎รํวมกันทั้งโรงเรียน 
     ขั้นที่ ๖ การประเมินผลแตํละกลุํมประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยการอ๎างอิงจาก
พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์และพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล๎วทั้งสามกลุํมน ามาประเมินภาพรวมของโรงเรียน
แล๎วน ามาประเมินผลกระทบ (การบริหารโรงเรียนผลกระทบตํอผู๎เรียนเชํนการเรียนตํอผลการสอบ)  
    ๒. การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แบบกัลยาณมิตรรํวมกับหนํวยงานต๎นสังกัด 
เชํน นิเทศติดตามรํวมกับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Rong Term: RT) และการนิเทศจิตอาสาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
   ๓. การรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เชิงปริมาณและ
คุณภาพตามเครื่องมือนิเทศ  
    ๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎/กิจกรรมเปิดบ๎านคุณธรรมจัดกิจกรรมการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการปฏิบัติงานโรงเรียนคุณธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
  ๖) โครงการสํงเสริมหมูํบ๎านเรียนรู๎ตามรอยพระยุคลบาท สํงเสริมให๎ชุมชนจัดตั้งหมูํบ๎านเรียนรู๎
ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือเสริมสร๎างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดกระบวนการให๎บุคคลรวมกลุํม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันสร๎าง
กระบวนการจิตสาธารณะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยํางยั่งยืนโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติตลอดจนการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีแนวทางในการ
ด าเนินโครงการสํงเสริมหมูํบ๎านเรียนรู๎ตามรอยพระยุคลบาทให๎ส ารวจชุมชนหมูํบ๎านต าบลที่มีโครงการตาม
พระราชด าริ หรือพ้ืนที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ถอดองค์ความรู๎จากสิ่งที่พระองค์ทรง
งานรํวมกับประชาชน และภาคีเครือขํายในพ้ืนที่เผยแพรํและน าไปสูํการปฏิบัติในชุมชนต าบลเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนในชุมชน การเชื่อมประสานระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียนได๎ด าเนินโครงการพัฒนา 
กศน. ต าบลให๎เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ระดับต าบลยุคใหมํที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการด าเนินงาน
ส านักงาน กศน. ได๎มีการขับเคลื่อนภารกิจการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนโดย
มุํงเน๎นให๎กศน. ต าบลเป็นศูนย์ ๔ ศูนย์คือ 
       ๑) ศูนย์เรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 
     ๒) ศูนย์สํงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล  
    ๓) ศูนย์ติจิทัลชุมชน  
     ๔) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต 
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ซึ่ง กศน. ต าบลเป็นกลไกที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ระดับต าบล โดยมุํงสํงเสริม
สนับสนุนให๎ กศน. ต าบล ศูนย์การเรียนรู๎ รํวมกับภาคีเครือขํายในการด าเนินกิจกรรมแบบบูรณาการการ
เรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีคณะกรรมการ กศน. ต าบลเป็นคนในชุมชนให๎มีการ
สํงเสริมสนับสนุนติดตามดูแลและรํวมประเมินผลการด าเนินงาน กศน. ต าบลอยํางตํอเนื่องผล การ
ด าเนินงานจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบลมีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการท าปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์เพ่ือให๎ความรู๎แกํประชาชน ส านักงาน กศน. จังหวัด) 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการโดย 
 
     ๑) การสร้างความตระหนักการเรียนรู้  โดยการประเมินตนเองจากผลการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาในรอบปี ๒๕๕๙ เพ่ือการถอด
บทเรียนผลการด าเนินงานรายงานเป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและการพัฒนาตํอยอดสถานศึกษาพอเพียง
ที่มี ความพร๎อมเป็นศูนย์การเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎ านการศึกษา  
    ๒) การพัฒนาครูแกนน้านักเรียนแกนน้าในสถานศึกษาพอเพียง จัดกิจกรรมการ
อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนน าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
ในกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้  
      ๒. ๑) กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎บูรณาการใน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎และ
กิจกรรม พัฒนาผู๎ เ รี ยน เ พ่ือการรั กษามาตรฐานและความยั่ งยื นของสถานศึ กษาพอเ พียง  
      ๒. ๒) กิจกรรมการศึกษาเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ที่เป็นตัวอยํางและความส าเร็จ     
ในการน าความรู๎ตามศาสตร์ของพระราชา  
      ๒. ๓) กิจกรรมฝึกวิเคราะห์แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของครูแกนน าและนักเรียนแกนน า  
     ๒. ๔) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่เป็น
แบบอยํางการขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา  
     ๓) ก้าหนดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพอเพียงและการด ารงตนตามศาสตร์ของ
พระราชาอยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งตํอโรงเรียน 
     นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ๑) โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู๎ (STEM Education) ตามขั้นตอน) ครู
ที่เข๎ารับการอบรมตามโครงการสะเต็มศึกษา  
     ๒) สถานศึกษามีการใช๎สือ / นวัตกรรมในการจัดเรียนการสอนโดยใช๎เป็นอุปกรณ์
ต๎นแบบในการสร๎างนวัตกรรมตามสถานการณ์ปัญหาที่ครูผู๎สอนก าหนด ให๎และใช๎ในการฝึกท ากิจกรรม
การเรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
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    ๓) ครูผู๎สอนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข๎ามสาขาวิชา ๔ วิชา 
(วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์) ใน ๒ รูปแบบดังนี้  
      ๓. ๑) บูรณาการโดยครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์คนเดียวใน ๓ รายวิชา (วิทยาศาสตร์
, เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์) ผํานกระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร๎างชิ้นงานตามขั้นตอน ๖ 
ขั้นตอน ได๎แกํ   
       ๑. ระบุปัญหา (problem identification)  
       ๒ .  รวบรวมข๎ อมู ล และแนวคิดที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกับปัญหา  ( Related 
information Search)  
      ๓. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา (Solution Design) 
       ๔. วางแผนและด๎าเนินการแก๎ปัญหา (Planning  and Development)  
      ๕. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก๎ไขวิธีการแก๎ปัญหาหรือชิ้นงาน 
(Testing, Evaluation and Design Improvement)  
       ๖. น าเสนอวิธีการแก๎ปัญหาผลการแก๎ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
     ๓. ๒) บูรณาการโดยครูผู๎สอน ๓ คน ๓ รายวิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์) ผํานกระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร๎างชิ้นงานตามขั้นตอน ๖ ขั้นตอน  
  ๒) โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net คณะศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได๎ด าเนินการนิเทศตลอดปีการศึกษา เดือนละ ๒ ครั้ง / โรงเรียนโดยใช๎
กระบวนการสังเกตการสอนในห๎องเรียน เน๎นให๎ครูจัดการเรียนการสอนให๎เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ (Knowledge Sharing) เพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพผู๎เรียนทั้งในมิติความรู๎ ทักษะ เจตคติ เน๎นการ
เสริมสร๎างกระบวนการคิดแกํผู๎เรียน กล๎าคิดกล๎าพูด กล๎าท าเชื่อมั่นในการสร๎างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์  
ตํอตนเองและสังคม นอกจากนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได๎แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. จ านวน ๓ คณะ ด าเนินการตรวจเยี่ยมอยํางกัลยาณมิตรแกํโรงเรียน
กลุํมเปูาหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารและการเรียนการสอน ซึ่งได๎ขับเคลื่อนการนิเทศ          
ในโรงเรียนโดยพัฒนาตํอยอดตามจุดเดํนและจุดที่ควรพัฒนาของแตํละโรงเรียนและนิเทศตามนโยบาย
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง ๕ ด๎าน คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์การใช๎ภาษาไทยได๎ตามมาตรฐานการใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการใช๎ ICT ในการพัฒนางานและบริการที่ดีมีจิตอาสามีการพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพ่ือการติดตามและสํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเกี่ยวกับการสอนและกระบวนการเรียนรู๎และ
นิเทศเพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกํอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนด๎านข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชํนข๎อสอบ O-NET ปีที่ผํานมาข๎อสอบ NT หรือข๎อสอบ
อ่ืน ๆ เพ่ือให๎โรงเรียนน าไปใช๎ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน  
ที ่เข๎ารํวม 
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    นโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม  
  ๑) สถานศึกษาได๎ด าเนินการดังนี้ 
    ๑.๑) สร๎างจิตส านึกปลูกฝังให๎โรงเรียนมีวินัยในตนเองฉลาดกินฉลาดอยูํฉลาดใช๎ (บริโภค
แบบไมํกํอให๎เกิดขยะเหลือทิ้งการเลือกใช๎วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมลดการใช๎พลาสติกการใช๎
ซ้ า/น ากลับมาใช๎การอยูํคือการสร๎างกิจนิสัยในการใช๎ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน/บ๎าน/ชุมชนให๎เป็นวิถีชีวิต
ที่ปลอดขยะ นิสัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ อยํางเป็นระบบ)  
    ๑. ๒) จัดการขยะในโรงเรียนให๎เป็นศูนย์ไมํมีขยะที่เกิดจากครูนักเรียนบุคลากรภายใน
โรงเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน  
    ๑. ๓) น าขยะที่เหลือใช๎น ากลับไปใช๎ประโยชน์ เชํน การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ 
   ๑. ๔) จัดการขยะเพ่ือการจ าหนํายให๎มีรายได๎มาบริหารจัดการขยะเชํนธนาคาร  
    ๑. ๕) การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสูํครอบครัว  โดยนักเรียนเป็นต๎นแบบน า
กิจกรรมจากโรงเรียนไปสูํครอบครัว  
   ๑. ๖) รณรงค์การจัดการขยะที่ขยายสูํขุมขนโดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม  
  ๒) หนํวยงาน / สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎าง
และท่ีเกิดใหมํ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อด๎วยวิธีการ  
    ๒. ๑) บริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสูํครอบครัวโดยนักเรียนเป็นต๎นแบบน ากิจกรรมจาก
โรงเรียนไปสูํครอบครัว  
   ๒. ๒) จัดการขยะที่ขยายสูํขุมขนโดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงาน           
ที่เก่ียวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม  
   ๒. ๓) จัดท าเอกสารถอดบทเรียนการบริหารจั ดการขยะของโรงเรียนทุกขนาด             
ที่ด าเนินการได๎ประสบผลส าเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  
   ๒. ๔), จัดท าสื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผํานสื่อทุกแขนงเพ่ือสร๎างการรับรู๎การบริหาร
จัดการขยะจากโรงเรียนสูํชุมชนให๎สามารถน าไปสูํการปฏิบัติของประชาชนในสังคมวงกว๎าง  
  ๓) การเพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการจัดการขยะเพ่ือการจ าหนํายให๎มี
รายได๎มาบริหารจัดการขยะ เชํน ธนาคารขยะ 
   ๔) สถานศึกษามีการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ“ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง“ 
ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ. ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินงานจัดท ามาตรการแนว
ทางการด าเนินงานแผนงานโครงการที่เป็นการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะภายใน
สถานศึกษาตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษาและให๎
โรงเรียนรายงานการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือนเพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตํอไป 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                    ๘๒ 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
 

จุดแข็ง (Strength) 
    ๑. สถานศึกษามีการรูปแบบจัดการศึกษาด๎านอาชีพที่หลากหลาย  
   ๒. มีพิพิธภัณฑ์แหํงชาติ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ๎าน มีองค์กรอิสระ มีภาคประชาสังคม  
  ๓. มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกระดับการศึกษาที่หลากหลายและกระจายตัวอยํางทั่วถึง  
   ๔. มีสถานศึกษาชั้นน าที่สามารถบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ  
  ๕. สถานศึกษามีนโยบายเพ่ิมคุณภาพระดับผู๎เรียนให๎สูงขึ้นตามเปูาหมายระดับชาติ  
   ๖. มีเครือขํายสถานศึกษาท่ีเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  
  ๗. สถานศึกษามีการเปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลายวิชาชีพตามความต๎องการของผู๎เรียน  
    ๘ ครูผู๎สอนที่มีความรู๎ความสามารถตามวิชาชีพเฉพาะทาง 
   ๙. ผู๎เรียนมีศักยภาพในการแขํงขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
   ๑๐. ผู๎เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือสํงเสริม
การศึกษา  
  ๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ  
   ๑๒. มีแหลํงเรียนรู๎ทางการศึกษาและศูนย์วิชาการท่ีเอ้ือตํอการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่
หลากหลายครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
  ๑๓. มีภาคเอกชนท๎องถิ่น สถานประกอบการ เข๎ามาจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  
   ๑๔. มีอัตราสํวนการเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกวําเปูาหมายก าหนด 

 
 จุดอ่อน (Weakness) 

   ๑. ระบบฐานข๎อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการศึกษายังขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  
  ๒. สถานศึกษาท่ีมีอัตราการแขํงขันสูงมีอัตราสํวนผู๎เรียนตํอห๎องเรียนสูง  
   ๓. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  
   ๔. ผู๎เรียนบางสํวนไมํนิยมศึกษาตํอสายอาชีพเนื่องจากขาดการสํงเสริมการแนะแนวสายอาชีพ
อยํางเป็นระบบ  
  ๕. ผู๎เรียนบางสํวนขาดทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
   ๖. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวบางสํวนไมํเป็นไปตามระเบียบข๎อก าหนด  
   ๗. มีจ านวนสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก (๒, ๒๕๕แหํง) และสํวนใหญํสังกัดเอกชน  
   ๘. ผู๎ปกครองมีคํานิยมในการให๎บุตรหลานเรียนตํอสายสามัญมากกวําสายอาชีพ 
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โอกาส (Opportunities) 
   ๑. กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส าคัญ ๆ ในระดับประเทศ  
   ๒. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งของกระทรวงตํางๆ 
ทุกกระทรวง การศึกษา การคมนาคมขนสํง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสารและความเจริญ
ของประเทศเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกตั้งอยูํบนสามเหลี่ยมปากแมํน้ าเจ๎าพระยา  
   ๓. กรุงเทพมหานคร เขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิได๎มีสถานะเป็นจังหวัดและเป็นมหา
นครทีม่ีประชากรมากท่ีสุดและมีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ๔. กรงุเทพมหานคร เป็นก าลังหลักทางการเงินและธุรกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็น
ศูนย์กลางการขนสํงและสาธารณสุขระหวํางประเทศและก าลังเติบโตเป็นศูนย์กลางศิลปะแฟชั่นและการ
บันเทิงในภูมิภาค  
  ๕. ได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการพัฒนาการศึกษา  
   ๖. มีสถานประกอบการจ านวนมากรองรับผู๎ที่จบการศึกษา  
  ๗. มีแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย  
  ๘. เป็นศูนย์รวมของประชากรจากหลากหลายภูมิภาคที่มีศาสนาและวัฒนธรรมฯ ที่แตกตํางกัน  
  ๙. มีภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูผู๎ทรงคุณคําศิลปินแหํงชาติที่หลากหลายเป็นประโยชน์ตํอการจัด
การศึกษา  
   ๑๐. เป็นศูนย์รวมของวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
   ๑๑. มีระบบการคมนาคมที่หลากหลายเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

อุปสรรค (Threat) 
   ๑. ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของชุมชนสํงผลตํอการจัดการศึกษา  
   ๒. การย๎ายถิ่นของแรงงานเพ่ือการประกอบอาชีพ  
   ๓. สถานการณ์ด๎านยาเสพติดและมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ๎านเป็นจ านวนมาก  
   ๔. ปัญหาด๎านมลภาวะขยะสิ่งปฏิกูลฝุุนละอองมลพิษจากการคมนาคม  
   ๕. ปัญหาการจราจรติดขัด 
  ๖. คําครองชีพสูง  
   ๗. การรวมกลุํมกันในลักษณะองค์กรชุมชนหรือการท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือสํวนรวมน๎อยมาก  
  ๘. นักเรียนบางสํวนขาดวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณ ะและพฤติกรรมไมํเหมาะสม  
   ๙. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์การใช๎เหตุผลและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
   ๑๐. ครูมีภาระงานมากนอกจากการเรียนการสอน หนํวยงานที่จัดการศึกษาขาดการ 
บูรณาการด๎านข๎อมูลสารสนเทศด๎านการท ายุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 
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ความท้ายของการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  
  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงมีบทบาทเป็นผู๎น าในการบูรณาการแผนพัฒนา
การศึกษาแหํงชาติภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให๎โดดเดํน  
มีอัตลักษณ์สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน มีขีดความสามารถในการแขํงขันเป็นหนึ่ง
ในอาเชียน  และมาตรฐานสากล  
 

การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   การติดตาม ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕  ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ท างาน 
 ๒.  ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
 ๓.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดท าร่างกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ๔.  ตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครและเผยแพร่สู่หน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
 ๕.  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน  ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันสถานการณ์ 
 ๖.  เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  โดยสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า  ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนองตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้
อย่างถูกต้องชัดเจน 
 ๗.  สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคม
ในจังหวัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่ใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากข้ึน 
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วิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก พันธกิจ  
เป้าประสงค์  จุดเน้นยุทธศาสตร์ 

 
บทที่ ๓ 
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บทท่ี ๓ 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร(พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕)  
  

    การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  
มีผลท าให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นท าให้ประเทศต่างๆ  มีการแข่งขันให้สามารถยืนหยัดอยู่ ได้  
ในสังคมโลก  คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะไปสู่ความส าเร็จ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง
ที่มีสถาบันทางการศึกษาชั้นน าและมีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาตามแนวทางของหน่วยงานนั้น ไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีกรอบการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน  
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และวิ เคราะห์  สังเคราะห์  ภารกิจ สภาพปัจจุบั น ปัญหา ความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
สู่มาตรฐานสากลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) จนได้ก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้ดังนี้  

 

วิสัยทัศน ์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่หนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ  

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 

เป้าหมายหลัก 

 

๑) หมายถึง  เด็กเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนที่รับบริการการศึกษาในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

๒) คนดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์ 
มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

๓) คนเก่ง  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
๔) เป็นที่หนึ่งในอาเซียน  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  และความสามารถแข่งขันเชิงทักษะต่างๆ และ

มีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นที่หนึ่งในอาเซียน 
๕) มีความรักชาติ  หมายถึง  มีความรักความเป็นไทยและภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
๖) มีคุณภาพชีวิต  หมายถึง  ผู้เรียนมีชีวิตที่มีคุณภาพ  ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย  ยึดอาชีพท่ีมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
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๗) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพในการน าความรู้ไปใช้เพ่ือจัดการในเรื่อง
ธรรมชาติ  ความมั่นคงทางทรัพยากรพลังงานและจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ 

 ๑.  สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการที่จัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่หนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  
 ๓.  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตาม
ความถนัดและความต้องการของตนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) มีการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพทั่วถึง และเท่าเทียม  ท าให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียน
นานาชาติ(PISA) เป็นที่หนึ่งในอาเซยีน 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๕.   ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค ์
 ๑.  ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 ๒.  ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาก าลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการที่จัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะที่เป็นที่หนึ่ง          
ในอาเซียน 
 ๓.  ด้านศักยภาพ  :  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพ
ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง สามารถแข่งขัน     
ในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นที่หนึ่งในอาเซยีน 
 ๔.  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 ๕.  ด้านการมีส่วนร่วม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการที่จัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ด้านความยั่งยืน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
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ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัด 
                                                                                              (ส่วนหนึ่งจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ
การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,

การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึน  
๔. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ร้อยละ ๘๐ 

๕. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยที่ดีเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียน
การสอนที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.

๒, สอศ.,อปท.
หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง. 
๙. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..

กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,

การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่ 
๑๐.  สัดสว่นของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญ
ศึกษา 

ร้อยละ ๕๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๙ 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๑๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนในโรงงานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ สอศ./สพม./ศธจ. 

๑๒. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)สูงขึ้น 

ร้อยละ ๗๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๑๓.  อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา(ไม่นับศึกษาต่อ)ภายในระยะเวลา ๑ ปีเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ๗๐ ศธจ.กทม./สอศ., 

๑๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ๕๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๑๕. จ านวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่
เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๕๐ ศธจ.กทม./สพป.
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,การศึกษา
พิเศษ,กทม.,สช. 

๑๖. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม./สอศ., 

๑๗. ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานในการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๑๘. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือสะเต็ม
ศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๑๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๑๙. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารตามมาตรฐานก าหนดเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๕๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๐ 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๒๐. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ในประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๓๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๑. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษาที่ครูสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๖๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๖๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๓. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีวินัยมีจิตสาธารณะและมีความเป็นพลเมืองและพลโลกเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๔.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะและช่วยเหลือสังคมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๕. ร้อยละของสถานศึกษาทุกประเภททุกระดับจัดกิจกรรมที่สะท้อน
การสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๖. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก / สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.การศึกษา
พิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๑ 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๒๗. ร้อยละของผู้เรียน (อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) มีเวลาการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..

กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๘. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๖๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม., การศึกษา
พิเศษ กทม.
,สช.,พส. 

๒๙. จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๓๐. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (+ ๓) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.
,กทม.,สช. 

๓๑. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.
,กทม.,สช. 

๓๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๓๓. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ | ร้อยละขาสั้นพ้ืนฐาน (ONET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่ / 
ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,กทม.,สช. 

๓๔. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระ 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ 

กศน./ศธจ. 

๓๕. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การอาชีวศึกษา (V-NET) 

ร้อยละ ๘๐ สอศ./ศธจ. 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๒ 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๓๖. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๓๗. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๓๘. มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินผลความรู้และ
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๓๙. มีระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษาและผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๔๐. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๔๑. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๔๒. ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
                    มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๔๓. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนปฐมวัย (๓-๕) ปีต่อประชากรกลุ่ม
อายุ ๓- ๕ ปี 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,การศึกษา
พิเศษ,กทม.,สช. 

๔๔. ประชากรอายุ ๖-๑๑ ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,การศึกษา
พิเศษ,กทม.,สช. 

๔๕. ประชากรอายุ ๑๒ – ๑๔ ปีได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าทุกคน 

ร้อยละ ๑๐๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๔๖. ประชากรวัยแรงงาน (๑๕-๕๙ ปี)มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนที่
เพ่ิมข้ึน 

ศธจ.กทม., สพม.๑,
สพม.๒,กศน.,สกอ.,
สอศ.,กทม.,สช. 

๔๗. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็น
พิเศษ) 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๔๘. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๔๙. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๕๐. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ลดลง 

ลดลงร้อยละ 
๙๐ 

ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๔ 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๕๑. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒, การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๕๒. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษา/
ตามรูปแบบหลักสูตรส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๕๓. มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง
กลุ่มท่ีมีความจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๕๔. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง 

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๕๕. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาค
การศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กทม.,สช. 

๕๖. ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ได้น าความรู้ไปปรับปรุง 
กระบวนการหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ(Out come) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี 
๒๕๖๕ 

ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๕๗. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 

ร้อยละ ๗๐ กศน./ศธจ. 

๕๘. จ านวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

๑ ฐานข้อมูล ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๕ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๕๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เนตความเร็วสูงและมีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

ภายในปี 
๒๕๖๕ 

ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖๐. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐๐  ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรที่เก่ียวกับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐๐  ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๒. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความมีคุณธรรมจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๔. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๕. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา / 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
๖๖. กลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 

จ านวน ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๗. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๘. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการ
การศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๖๙.ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก / สถานศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน., การศึกษา
พิเศษ,สช. 

๗๐. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,สช. 

๗๑. จ านวนหนว่ยงานองค์กรภาครัฐ / เอกชนที่มีส่วนร่วมจัด
การศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

จ านวน ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 

๗๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สอศ., 

๗๓. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของส่วนราชการเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตาม
และประเมินผล 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ./ศธภ. 

๗๔. จ านวนภาคีเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การส่วนเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 

จ านวน ศธจ.กทม., สพป..กทม.
,สพม.๑,สพม.๒,กศน.
,สกอ.,สอศ.,การศึกษา
พิเศษ,กทม.,สช. 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๗ 

 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที ่
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการที่จัด
การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะที่เป็นที่หนึ่งในอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพ่ือการตัดสินใจ
ศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง   มีศักยภาพตามความถนัดและ
ความต้องการของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ( 3 Rs8Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่๒ เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 
 ๔.  ผู้พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปลี่ยนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาดของผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ๖.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
 ๗.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
และหลักสูตรระยะสั้นให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้ 
 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  
 ๔.   ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้ถึงแห่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างทั่วถึงทั้งในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๕.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพ้ืนที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและ
เข้าถึงได ้
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๙๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
ที่จัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
 ๑.  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วม
สร้างสังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ 
 ๓.  สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
กลยุทธ์ 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
ในพ้ืนที่ 
 ๕. สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
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โครงการตามแผนงบประมาณ 
ในลักษณะะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 

 

บทที่ ๔ 
โครงการ/งบประมาณ 
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4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (แผนงานพ้ืนฐาน) (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)

1 โครงการติดตามผลการขับเคล่ือน
การน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธภิาพจนเป็น
เลิศของสถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อติดตามผลการ
ขับเคล่ือนการน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธภิาพจนเป็นเลิศของ
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลการขับเคล่ือนการน า
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
 สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธภิาพ
จนเป็นเลิศของสถานศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ 
1. ติดตามผลการ
ขับเคล่ือนการน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธภิาพจน
เป็นเลิศของสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร พื้นที่
รับผิดชอบ จ านวน 3 คร้ัง
2. จดักิจกรรมน าเสนอผล
การด าเนินงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ
ขับเคล่ือนการน า   พระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่
 10 สู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธภิาพจนเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา ในพื้นที่
รับผิดชอบจ านวน 1 วนั
3. จดัพิมพ์
เอกสารรายงานสรุปผล
การขับเคล่ือนการน าพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่

เชิงปริมาณ              
จดัท าเอกสารรายงาน
สรุปผลการขับเคล่ือนการ
น าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลที่
 10 สู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธภิาพจนเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบจ านวน 10 
เล่ม      
เชิงคุณภาพ             
ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามผลการขับเคล่ือน
การน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธภิาพจนเป็น
เลิศของสถานศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ

0.4055    0.5000 0.6000 0.7000 2.2055 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

บทที่ ๔  โครงการ/งบประมาณ

ที่
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารงานลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียนในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการ
การบริหารงานลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียนใน
พื้นที่ส านักงาศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อจดัท าแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการนักเรียนใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการนักเรียนใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธกิารภาค
 1 

เชิงปริมาณ 
รายงาน จ านวน 1 ต้นฉบับ
 เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร มี
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านลูกเสือยุวกาชาด

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ

0.0492    0.0600 0.0700 0.0800 0.2592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

3 โครงการส่งเสริมความประพฤติ
เพื่อความมัน่คงส าหรับเยาวชน
อาชีวศึกษา ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร

1. เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรของหน่วยงานที่จดั
การศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 
เกีย่วกับแนวทาง มาตรการ 
และกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการ
ใช้ความรุนแรง และกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
อาชีวศึกษา ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร                
 2. เพื่อจดัท ากิจกรรมค่ายใน
การสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ การอยูร่่วมกันในสังคม
อย่างสันติตามและด าเนินชีวติ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเยาวชน
อาชีวศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามสภาพและวยั 
และรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์
 4. เพื่อเป็นการประสานความ

เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรของหน่วยงาน
ที่จดัการศึกษาทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคส่วนที่
เกีย่วข้องจ านวน 100 คน
 - นักศึกษาสถาบัน
อาชีวศึกษาที่เป็นอาจเป็น
คู่กรณีทะเลาะววิาทใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน 
เจา้หน้าที่ ครูและวทิยากร
 จ านวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
 - แนวทาง มาตรการ และ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการ
ใช้ความรุนแรง และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับ
เยาวชนอาชีวศึกษา
 - นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ลดปัญหาการ
ทะเลาะววิาทกันระหวา่ง
สถาบันการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมระดมความ
คิดเห็น  ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 80
2. จ านวนเยาวชนที่ผ่าน
การพัฒนาไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 80
เชิงคุณภาพ
แนวทาง มาตรการ และ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการ
ใช้ความรุนแรง และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับ
เยาวชนอาชีวศึกษา ที่
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80

0.5355    0.6000 0.7000 0.8000 2.6355 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา
ในส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 
สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

เชิงปริมาณ                  
     - บุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 20 คน
                             
เชิงคุณภาพ                  
    - บุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระที่ได้
รับผิดชอบได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และพัฒนางาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เข้ารับ
การพัฒนาตามความ
ต้องการ ตาม
ความสามารถและความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และน าความรู้
 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามภาระงานที่ได้
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน

0.1000    0.2000 0.3000 0.4000 1.0000  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

5 โครงการรายงานผลการด าเนินงาน
 อกศจ.กรุงเทพมหานคร

เพื่อเผยแพร่การด าเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลที่
เกีย่วกับการบรรจ ุการแต่งต้ัง
การโยกย้าย การด าเนินการ
ทางวนิัย การก าหนดวทิยฐานะ
 หรือก าหนดสิทธปิระโยชน์
ต่างๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เชิงปริมาณ 
 - อกศจ.กรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ ตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่
แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 ไม่น้อยกวา่12 
คร้ังต่อปี                   
เชิงคุณภาพ                  
  - อกศจ.กรุงเทพมหานคร
 ได้ด าเนินการบริหารงาน
บุคคลเป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ ตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่
แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
 ร้อยละของการเผยแพร่
รายงานประจ าปีผลการ
ด าเนินงานของ อกศจ.
กรุงเทพมหานคร
เชิงคุณภาพ
การเสริมสร้างขวญั
ก าลังใจและปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรม
ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษ

  0.06230 0.0700 0.0800 0.0900 0.3023 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

6 โครงการปฐมนิเทศครูบรรจใุหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 
รู้จกัองค์กร บุคลากร ผู้บริหาร 
และมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวนโยบาย งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ 
วนิัยที่เกีย่วข้อง

เชิงปริมาณ                  
     - ผู้ได้รับการบรรจแุละ
แต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 1 และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 2 จ านวน 1,000 คน    
               เชิงคุณภาพ   
                   - ผู้ได้รับ
การบรรจแุละแต่งต้ังเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของครูบรรจใุหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจ ใน
องค์กร หน่วยงาน กฎ 
ระเบียบ วนิัย และงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

0.2146    0.3000 0.4000 0.5000 1.4146  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

7 โครงการศึกษาผลการด าเนิน
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  

1. เพื่อศึกษาผลการด าเนิน
โครงการสร้างประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่
 3 ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน
การด าเนินโครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ (Work 
Experience) ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  

เชิงปริมาณ 
 - มีรายงานผลการศึกษา
ผลการด าเนินโครงการ
สร้างประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่
 3  ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  
 เชิงคุณภาพ 
 - มีผลการศึกษาสภาพ
ปัญหา และแนวทางการ
ส่งเสริมการด าเนิน
โครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ (Work
 Experience) ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่
 3  ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ 
 - ศึกษาผลการด าเนิน
โครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) 
ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 เชิงคุณภาพ 
 - มีผลการศึกษาสภาพ
ปัญหา และแนวทางการ
ส่งเสริมการด าเนิน
โครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) 
ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

0.0268 0.0400 0.0500 0.0600 0.1768 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 2 ข้อ 2

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

8 โครงการ การพัฒนาทักษะและ
การศึกษาอาชีพเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติที่สอดคล้องความ
ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่  
กิจกรรมหลัก
1. การจดัประชุมศึกษา วเิคราะห์
 ก าหนดกรอบแนวการพัฒนา
ทักษะและการศึกษาอาชีพเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวติที่สอดคล้องความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนะทักษะในการประกอบ
อาชีพของผู้เรียนตามช่วงวยัที่
สอดคล้องความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
3.ติดตามการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนะทักษะในการประกอบ
อาชีพของผู้เรียนตามช่วงวยัที่
สอดคล้องความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
4.จดัท ารายงานการจดัการศึกษา
เพื่อการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

1. เพื่อพัฒนะทักษะในการ
ประกอบอาชีพของผู้เรียนตาม
ช่วงวยัที่สอดคล้องความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งภาคการศึกษากับภาค
ส่วนที่เกีย่วข้อง 

เชิงปริมาณ 
พัฒนะทักษะในการ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน
ตามช่วงวยัที่สอดคล้อง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
เชิงคุณภาพ 
การจดัการศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ในกรุงเทพมหานคร

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะใน
การประกอบอาชีพตาม
ช่วงวยัที่สอดคล้องความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
(ร้อยละ 80)

1.455 1.500 1.600 1.700 6.2550 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 2 ข้อ 2

9 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อเป็นเวทีในการแสดง
ศักยภาพของผู้เรียนใน
กรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
วชิาการแก่ผู้เรียนใน
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ 
  หน่วยงานที่จดัการศึกษา
ทุกสังกัด
 เชิงคุณภาพ
  ผู้เรียน ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารในพื้นที่
กรุงเทพมหานครทุกสังกัด
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ ระดับ 5

1.7648    1.8000 1.9000 2.0000 7.4648  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

10 โครงการศึกษาผลการด าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อศึกษาสภาพแนว
ทางการด าเนินการโรงเรียน
คุณธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ 
  - ข้อมูลผลการด าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
 เชิงคุณภาพ 
  - ผลการด าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และแนวทางการ
ด าเนินการโรงเรียน
คุณธรรมในพื้นที่อย่างยัง่ยืน

เชิงปริมาณ: ระดับ
ความส าเร็จของการจดัท า
รายงานผลการศึกษา
ค่าเป้าหมาย  รายงานผล
การศึกษา จ านวน 1 เล่ม

0.1060    0.2000 0.3000 0.4000 1.006 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
 ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

1. เพื่อก าหนดมาตรฐาน 
ตัวชีว้ดั และเกณฑ์ในการ
คัดเลือกวธิปีฏิบัติที่ดีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ          2. เพื่อ
ด าเนินการคัดเลือกวธิปีฏิบัติที่
ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ          3. เพื่อ
น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ในกรุงเทพมนา
หนคร

1. มาตรฐาน ตัวชีว้ดั และ
เกณฑ์ในการคัดเลือกวธิี
ปฏิบัติที่ดีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ     2. วธิปีฏิบัติที่
ดีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละของวธิปีฏิบัติที่ดี
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2.8996    3.0000 3.1000 3.2000 12.1996 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

12 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือการเรียนรู้ ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร ของ
หน่วยงานการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร ของ
หน่วยงานการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
 กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และ
ส่ือการเรียนรู้ ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร ของ
หน่วยงานการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1. หน่วยงานสถานศึกษา
ในพื้นที่สามารถพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
ส่ือการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร เกิด
การบูรณาการ เป็น
แบบอย่างและขยายผลสู่
หน่วยงานสถานศึกษาอืน่  
              2. หน่วยงาน
สถานศึกษาที่ได้รับการ
ประกาศยกย่องมีขวญั
ก าลังในการปฏิบัติงาน  3.
 หน่วยงานสถานศึกษา
อืน่ ๆ มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธภิาพจน
เป็นเลิศ มาพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของตน

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ 
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร ของ
หน่วยงานการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1.6538    1.7000 1.8000 1.9000 7.0538  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

13 บูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้าง
นวตักรรมทางการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์ของครูระดับ
ประถมศึกษา

1.  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร  มีรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์ของครูระดับ
ประถมศึกษาที่ไม่ได้สอนเอก
วชิาวทิยาศาสตร์
 2.  เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ส่งเสริมทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การสนับสนุนการสอน
วทิยาศาสตร์ของครูระดับ
ประถมศึกษา
 3.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาใน
จงัหวดัที่อยูใ่นพื้นที่ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  

เชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษาที่สอนไม่ตรงวชิาเอก 
(วชิาวทิยาศาสตร์) พื้นที่
กรุงเทพมหานคร  จ านวน
 50 คน 
 เชิงคุณภาพ
 - ครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษาที่สอนไม่ตรงวชิาเอก 
(วทิยาศาสตร์) มีความรู้ 
ทักษะ เกีย่วกับการจดัการ
เรียนการสอนวธิกีารสอนที่
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความสนใจของนักเรียน
และสามารถสร้างรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ

เชิงปริมาณ 
 - ครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษาที่สอนไม่ตรงวชิาเอก
 (วชิาวทิยาศาสตร์) ผ่าน
การพัฒนาด้าน
วทิยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ
 - ครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษาที่ไม่ได้สอนเอกวชิา
วทิยาศาสตร์ ที่เข้าร่วม
การพัฒนาด้าน
วทิยาศาสตร์มีความพึง
พอใจผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

0.3668    0.5000 0.6000 0.7000 2.1668  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

14 โครงการจดัท าและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อจดัท าข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลด้านคุณภาพ ด้าน
การศึกษาในระดับจงัหวดั
2. เพื่อจดัท าข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาในระดับจงัหวดั
3. เพื่อจดัท าข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจดัการศึกษา
ระดับจงัหวดั

ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาและข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส าหรับ
ใช้ในการบริหารจดัการ
ทางการศึกษาเชิงพื้นที่มี
ประสิทธภิาพ

ร้อยละของข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทันสมัย (ร้อยละ 85)

0.4430    0.5000 0.6000 0.7000 2.2430  สป.ศธ. ศธจ.กทม ข้อ 4 ข้อ 4

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

15 โครงการจดัท าฐานข้อมูลและ
พัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีดิจติอล
เพื่อการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

1) เพื่อขับเคล่ือนการจดัท า
ฐานข้อมูลและสารสนเทศใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครห้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
 เป็นปัจจบุัน ทันสมัย และ
ครอบคลุมการจดัการศึกษา
ของทุกหน่วยงาน
2) เพื่อจดัท า Mobile 
Application บน App Store 
ในกรณีของระบบ iOS และ 
Play store ในระบบ Android

1) ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศใน
กรุงเทพมหานคร ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นปัจจบุัน 
ทันสมัย และครอบคลุม
การจดัการศึกษาของทุก
หน่วยงาน
2) Mobile Application 
ในระบบ iOS และระบบ 
Android

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ในกรุงเทพมหานคร ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นปัจจบุัน 
ทันสมัย และครอบคลุม
การจดัการศึกษาของทุก
หน่วยงาน

0.2640    0.3000 0.4000 0.5000 1.4640 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 4 ข้อ 4

16 โครงการศึกษาผลการจดั
การศึกษาก่อนวยัเรียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
 พุทธศักราช 2560  ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการ
จดัการศึกษาก่อนวยัเรียนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อศึกษาผลการจดั
การศึกษาก่อนวยัเรียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3. เพื่อจดัท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจดัการศึกษา
ก่อนวยัเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ 
  รายงานการศึกษา 
จ านวน 1 ต้นฉบับ
 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
ทราบถึงผลการจดั
การศึกษาในเด็กก่อนวยั
เรียนของหน่วยงาน/
สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาต่อไป

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ ระดับ 5

0.1725    0.2000 0.3000 0.4000 1.0725 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 4 ข้อ 4

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

17 โครงการปลุกจติส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งที่อยูอ่าศัย

1. เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริม
จติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่
เยาวชนในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดง
ศักยภาพและความคิด
สร้างสรรค์แก่เยาวชนในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ                  
  1. เยาวชนในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
200 คน 
 2. มีการขยายผลโครงการ
ในสถานศึกษา ไม่น้อยกวา่
ทีมละ 50 คน
เชิงคุณภาพ            
เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการมีศักยภาพในการ
ขยายผลและส่งเสริม
จติส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในครอบครัว

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ ระดับ 5

1.0997    1.2000 1.3000 1.4000 4.9997 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 5 ข้อ 5

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

18 โครงการ จดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับจงัหวดั
กิจกรรมหลัก
    1.จดัประชุมปฏิบัติการเพื่อ
จดัท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาระดับจงัหวดั
    2. จดัประชาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ระดับจงัหวดั
    3.ประชุมปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา
ระดับจงัหวดั ประจ าปี (แผนใช้
เงิน) 
   4. ประชุมปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา
ระดับจงัหวดั ประจ าปี (แผนขอ
เงิน)
   5. ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ 
ติดตามและประเมินผลเกีย่วกับ
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดัใน
พื้นที่
   6. ประชุมปฏิบัติการจดัท า
รายงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับจงัหวดั

1.เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาคให้
เชือ่มโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั 
2.เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานใน ศธ. และ
หน่วยงานอืน่หรือภาคส่วนที่
เกีย่วข้องในพื้นที่

1.แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาระดับ
จงัหวดั จ านวน 1 ฉบับ
2.แผนปฏิบัติการพัฒนา
การศึกษาระดับจงัหวดั 
ประจ าปี (แผนใช้เงิน) 
จ านวน 1 ฉบับ
3.แผนปฏิบัติการพัฒนา
การศึกษาระดับจงัหวดั 
ประจ าปี (แผนขอเงิน) 
จ านวน 1 ฉบับ
4.รายงานการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับจงัหวดั 
จ านวน 1 ฉบับ
5.หน่วยงานใน ศธ. และ
หน่วยงานอืน่หรือภาคส่วน
ที่เกีย่วข้องในพื้นที่ จ านวน
 300 คน

ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาระดับ
จงัหวดั (ระดับ 5)

0.7900    0.7900  0.7900  0.7900  3.1600  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

19 โครงการส่ือสารการขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร
สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับจงัหวดั 
 กิจกรรมหลัก
  1.การจดัท าแนวทาง ทิศ
ทางการขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
  2.พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธภิาพของบุคลากรด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิารระดับจงัหวดั 
 3. ประชุมส่ือสารสร้างความ
เข้าใจเกีย่วกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร

   1. เพื่อส่ือสารการขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธภิาพของบุคลากรด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ในพื้นที่

เชิงปริมาณ             
บุคลากรสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัและ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั /
หน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่ 
เชิงคุณภาพ           
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัมีการส่ือสารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ระดับความส าเร็จของการ
ส่ือสารการขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธกิาร
สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับ
จงัหวดั

1.5612    1.6000 1.7000 1.8000 6.6612  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

20 โครงการ จดัท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562

1. เพื่อใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจ
ราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิารตลอดจน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในระดับ
เขตตรวจราชการและจงัหวดั
2. เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติการตรวจราชการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธภิาพ
 และรายงานความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิารและ
รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธกิารตาม
ระยะเวลาแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
ให้มีประสิทธภิาพและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

1. จดัท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 รวมทั้งส้ิน 40 เล่ม
 2.- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร มี
กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการตรวจ
ราชการ ซ่ึงสามารถใช้เป็น
แนวทางในการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 ให้มีประสิทธภิาพ
และเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

จ านวนหน่วยงานที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารแผนปฏิบัติการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
(100%) 
 ระดับความส าเร็จของ
การจดัท าแผนปฏิบัติการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

0.0345    0.0400 0.0500 0.0600 0.1845 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

21 โครงการประชุมประสานแผนการ
ตรวจการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
ราชการรับทราบนโยบายและ
แนวทางการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
ราชการรับทราบนโยบายด้าน
อืน่ๆ ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
และแนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
3. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิารเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิล 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีซ่ึงกันและกัน อันน าไปสู่
ทิศทางเดียวกันในการ
ขับเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิารสู่การ

ด้านปริมาณ
 1.ประชุมประสาน
แผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 ในเขตตรวจ
ราชการที่ 1 และ กทม. 
ร่วมกับหน่วยงาน
สนับสนุนการตรวจราชการ
 76 คน จ านวน 1 วนั  
ด้านคุณภาพ
1. ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ได้รับทราบสภาพปัญหา
การด าเนินงานเกีย่วกับ
การตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธกิารของ
หน่วยรับตรวจราชการ

เชิงปริมาณ              
จ านวนผู้เข้าประชุม
ประสานแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 ในเขตตรวจ
ราชการที่ 1 และ กทม. 
ครบ 95% ของหน่วยงาน
รับตรวจ        เชิง
คุณภาพ              
ระดับความส าเร็จของการ
จดัประชุมประสาน
แผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

0.1723    0.2000 0.3000 0.4000 1.0723  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

22 โครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร ในเขตตรวจ
ราชการ กทม.ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2562                 

1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร ที่
ด าเนินงานการตรวจราชการ
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิาร หน่วยงาน
 สถานศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการ กทม.
2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการโครงการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอืน่ให้
สอดคล้องกับแนวทางการจดั
การศึกษาอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพมีประสิทธภิาพ ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการ กทม.
3. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร         ใน
การตรวจราชการกรณีมี
เหตุการณ์ส าคัญ หรือสาธารณ
ภัย ที่มีผลกระทบทางการศึกษา
 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ กทม.

เชิงปริมาณ
 1. สนับสนุนการตรวจ
ราชการผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร
พร้อมกับท ารายงานผล
การตรวจ กรณีปกติ ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการ 
กทม. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 จ านวน 10 
วนั /2 งวด/ปี และ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิต์าม
นโยบายของรัฐบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 จ านวน 10 วนั /
 2 รอบ/ปี
 2. จดัท าเอกสารรายงาน
สรุปผลตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร
ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 
กทม. ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จ

เชิงปริมาณ              
จดัท าเอกสารรายงาน
สรุปผลตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร
ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 
กทม. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนัหลังจากเสร็จส้ินการ
ตรวจราชการ      เชิง
คุณภาพ             ระดับ
ความส าเร็จของการ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการผู้ตรวจราชการระ
ทรวงศึกษาธกิาร ในเขต
ตรวจราชการ กทม.
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562

0.1723    0.2000 0.3000 0.4000 1.0723 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

23 โครงการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั

1. เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั 
ในพื้นที่รับผิดชอบ  
2. เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัใน
พื้นที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ            
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัในพื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน 1 คร้ัง 5 วนั
เชิงคุณภาพ            
ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
ข้อมูลผลการประเมินผล
การด าเนินงานตามชีว้ดัผล
การปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัในพื้นที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ             
สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัในพื้นที่รับผิดชอบ
 ภายใน15 วนั  ท าการ
หลังจากเสร็จส้ินการ
ประเมินจงัหวดัสุดท้าย    
                    เชิง
คุณภาพ            ระดับ
ความส าเร็จของการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัในพื้นที่รับผิดชอบ

0.0533    0.0600 0.0700 0.0800 0.2633  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

24  โครงการติดตามและประเมินผล
การบริหารการจดัการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในพื้นที่
รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

1. เพื่อติดตามและประเมินผล
การบริหารการจดัการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารใน
พื้นที่รับผิดชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อให้กระทรวงศึกษาธกิาร
และส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดั มีข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่วกับ วธิกีารด าเนินงานของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร มีผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา
3. เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจดั
การศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารในพื้นที่
รับผิดชอบประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2562 เป็นกลไกกระตุ้น
ให้หน่วยงานการศึกษา ปฏิบัติ 
กระตือรือร้น ในการบริหารการ

เชิงปริมาณ
1. ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจดั
การศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
พื้นที่รับผิดชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 1 คร้ัง 8 วนั
2. จดัท าเอกสารสรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการ
จดัการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อเสนอผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธกิาร และ
เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกีย่วข้องรวมทั้ง
สาธารณชน จ านวน 50 
เล่ม
เชิงคุณภาพ

ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจดั
การศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
พื้นที่รับผิดชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

0.6006    0.7000 0.8000 0.9000 3.0006 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

25  โครงการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสรุปรายงานการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ 
1. ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 คร้ัง 
2. เอกสารรายงานการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 20 
เล่ม รวม 40 เล่ม
เชิงคุณภาพ
  เอกสารรายงานการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ

เชิงปริมาณ    
เอกสารรายงานสรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
 ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน 
จ านวน 40 เล่ม            
          เชิงคุณภาพ       
      ระดับความส าเร็จ
ของการจดัท ารายงาน
สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
 ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ

0.0944    0.1000 0.2000 0.3000 0.6944 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

26 โครงการ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประมินผลการ
บริหารจดัการศึกษาของหน่วยงาน
 และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อจดัท ามาตรฐานและ
ตัวชีว้ดัในการด าเนินการติดตาม
 ประเมินผลการบริหารจดั
การศึกษาของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร                 
  2. เพื่อด าเนินการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการ
บริหารจดัการศึกษาของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร                 
  3. เพื่อสรุปผลการประมินผล
การบริหารจดัการศึกษาของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร และจดัท า
รายงาน

1. มาตรฐานและตัวชีว้ดั
ในการด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจดั
การศึกษาของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร            
 2. หน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจดั
การศึกษา

1. ร้อยละของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร น า
มาตรฐานและตัวชีว้ดัใน
การด าเนินการติดตาม มา
ใช้ในการบริหารจดั
การศึกษา       2. ร้อย
ละของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจดั
การศึกษา

0.7196    0.8000 0.9000 1.0000 3.4196 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

27  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
นิเทศการศึกษา และติดตาม
ประเมินผลระบบบริหารจดั
การศึกษาและวชิาการ

1. เพื่อจดัท าแผนการนิเทศ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ด้านวชิาการสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร ใน
กรุงเทพมหานคร                 
  2. เพื่อด าเนินการนิเทศตาม
แผนการนิเทศการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพด้านวชิาการ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร ใน
กรุงเทพมหานคร                 
  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
แนะแนวเพื่อการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกสังกัด
ในกรุงเทพมหานคร              
     4. เพื่อด าเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบบริหารจดั
การศึกษาและวชิาการของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร

1. แผนการนิเทศ
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพด้านวชิาการ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร ใน
กรุงเทพมหานคร            
 2. นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพด้าน
วชิาการสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ในกรุงเทพมหานคร         
    3. สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร ใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
แนะแนวเพื่อการเรียนรู้สู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
              4. หน่วยงาน 
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การติดตามประเมินผล
ระบบบริหารจดัการศึกษา
และวชิาการ

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร ใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การนิเทศการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพด้าน
วชิาการ 2. ร้อยละของ
หน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การติดตามประเมินผล
ระบบบริหารจดัการศึกษา
และวชิาการ

0.9112    1.0000 1.1000 1.2000 4.2112  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

28  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั 
(กศจ.) และ อกศจ. ในพื้นที่
รับผิดชอบ

เพื่อจดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการศึกษาธกิาร
จงัหวดั (กศจ.) และ อกศจ. ใน
พื้นที่รับผิดชอบ  ทุก 3 เดือน 
รวม 4 คร้ัง

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการศึกษาธกิาร
จงัหวดั (กศจ.) และ อกศจ.
 ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็น
ภาพรวมของศึกษาธกิาร
ภาค 1 เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบในรอบ
 3 เดือน 
6 เดือน 9 เดือน   และ 
12 เดือน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

1.2520    1.3000 1.4000 1.5000 5.452 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

29  โครงการจดัท า ติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. เพื่อจดัท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และคู่มือ
รายละเอียดตัวชีว้ดัประกอบค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครประจ าปี
งบประมาณ      พ.ศ. 2562
2. เพื่อติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เชิงปริมาณ 
1. ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหวา่ง
รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธกิาร กับ
ศึกษาธกิารจงัหวดั 
 2. คู่มือรายละเอียด
ตัวชีว้ดัเพื่อประกอบค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 
จ านวน 1 ต้นฉบับ
 3. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองผล
การปฏิบัติราชการรายรอบ
 จ านวน 2 รายรอบ
เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
 ลุล่วงตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการทุกประการ

ระดับความส าเร็จของการ
จดัท าและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562

    0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.1800 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

30  โครงการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์การเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ให้บริการของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร

1.  เพื่อให้บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1 ได้รับทราบ 
 และมีความรู้   ความเข้าใจ
เกีย่วกับวฒันธรรมองค์การของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร
 2.  เพื่อหล่อหลอม  และ
ปลูกฝังวฒันธรรมองค์การที่ดี 
ให้กับบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการให้บริการของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์การเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพการ
ให้บริการของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครจ านวน 1
 รายงาน 
เชิงคุณภาพ  
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1 มีได้
รับทราบ  และมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
วฒันธรรมองค์การของ
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อวฒันธรรมองค์การฯ ที่
ได้ก าหนดไว ้

    0.0050 0.006 0.007 0.008 0.0260  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

31  โครงการคุณธรรมสัญจร 1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้บุคลากรมีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการประพฤติปฏิบัติตาม
วฒันธรรมองค์กร
3. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ส านักงานศึกษาธกิารภาค 1 
ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้

1. บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1 เข้า
ร่วมกิจกรรมและเกิด
จติส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต
2. บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1 เข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีทาง
ศาสนา ร่วมเทิดพระเกียรติ
 แสดงความจงรักภักดีต่อ
องค์พระมหากษัตริย์
  3. ส านักงานศึกษาธกิาร
ภาค 1 ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธผิล

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ

0.0250    0.3000 0.4000 0.5000 1.225 สป.ศธ. ศธภ. 1 ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

32 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ
 และสรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกีย่วข้องมีความรู้ เข้าใจใน
ทิศทางขององค์กร
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครสอดคล้องกับ
ภารกิจ นโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร และ
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร

เชิงคุณภาพ          
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สามารถปฏิบัติราชการให้
บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  จ านวน
 31 คน
2) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  จ านวน 1 แผน 
3) รายงานผลการ
ด าเนินงานและการใช้
จา่ยเงินงบประมาณ ตาม
แผนงาน/โครงการ เป็นราย
ไตรมาส

1. ระดับความส าเร็จของ
การจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
 ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
2. ระดับความส าเร็จของ
การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร

0.1740    0.2000 0.3000 0.4000 1.074 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวาง
ระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร

1.  เพื่อให้บุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กทม.มีความรู้ ความเข้าใจใน
องค์ความรู้ระบบควบคุมภายใน
 2. เพื่อให้บุคลกรสามารถวาง
ระบบควคุมภายในของ
กระบวนการปฏิบัติงานได้และ
มีแนวทางการท างานที่เข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน
 3.  เพื่อให้บุคลากรได้รู้ถึง
บทบาทของตนเองในระบบ
ควบคุมภายใน

เชิงปริมาณ 
-  บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
จ านวน 70 คน 

 เชิงคุณภาพ
 - บุคลากรที่เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความรู้ ความเข้าใจและน า
องค์ความรู้มาวางระบบ
ควบคุมภายใน และรู้ถึง
บทบาทที่แท้จริงในการ
จดัท ารายงานตามระเบียบ
 คตง.

เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 
- เกิดการจดัวางระบบ
ควบคุมภายในระดับ
องค์กรและระดับส่วนงาน
ย่อย
 เชิงคุณภาพ
 - บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารหวดั สามารถ
วางระบบควบคุมภายใน
ได้อย่างมีผลสัมฤทธิ

0.1200    0.1200  0.1200  0.1200  0.4800  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

34 โครงการประชาสัมพันธง์านและ
กิจกรรมทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ผลงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาท 
หน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสาร และประสานความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กร

1. จดัท าเวบ็ไซต์ เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล
ของส านักงานศึกษาธกิาร
ภาค 1ทุกคร้ังที่มีกิจกรรม
ที่ด าเนินงาน  เป็นปัจจบุัน 
 ทันสมัย
 2.จดัท าเอกสาร
ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่แก่
บุคลากรภายในส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1เดือนละ
 1 ฉบับ
 3.รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร ของส านักฯ
 

มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
และผลงานของส านักงาน
ศึกษาธกิารภาค 1 เป็น
เอกสารประชาสัมพันธ ์
เดือนละ 1ฉบับ และมีจลุ
สารประชาสัมพันธ ์ ปีละ 
4 ฉบับ  (3เดือนต่อ 1 
ฉบับ)

0.0250    0.0300 0.0400 0.0500 0.1450 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวดักรงุเทพมหานคร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี
(9)

ศธ. (10)
ที่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

35 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานใน
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ICT สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพและ
คุณภาพสูงสุด

1. บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครมีทักษะ 
ความรู้ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ICT ที่ใช้ประจ า
ในส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร
จ านวน 31 เคร่ือง พร้อม
ใช้งาน
3.รายงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงานใน
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักรุงเทพมหานคร

1.บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครร้อยละ 
80 สามารถเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร  
ด้านไอซีที
2. มีการส ารวจ และ
ด าเนินการซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ICT ของส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กรุงเทพมหานครอย่าง
น้อยปีละ 2คร้ัง 

0.1820    0.1900 0.2000 0.2100 0.7820  สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

36 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เชิงปริมาณ                  
  1.ผู้บริหารการศึกษา  
จ านวน 12 คน             
             2.ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 158
 คน               3.
ผู้บริหารหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 13 คน             
              เชิงคุณภาพ    
                  1.ผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจดัการศึกษา

ร้อยละของผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิล

1.0759    1.1000 1.2000 1.3000 4.6759 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

7.9982    8.7760  9.9270  ###### ######รวม
ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดักรงุเทพมหานคร                                                         



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๔.๒   โครงการตามแผนงบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์
(หนว่ย : ล้านบาท : ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

1. โครงการจัดท าและ
พฒันาข้อมลูสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อจัดท าข้อมลูพื้นฐาน
 ข้อมลูด้านคุณภาพ ด้าน
การศึกษาในระดับจังหวัด
2. เพื่อจัดท าข้อมลู
สารสนเทศด้านการศึกษา
ในระดับจังหวัด
3. เพื่อจัดท าข้อมลู
สารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด

ข้อมลูสารสนเทศทาง
การศึกษาและข้อมลู
พื้นฐานทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการทางการศึกษา
เชิงพื้นที่มปีระสิทธิภาพ

ร้อยละของข้อมลูมคีวาม
ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทนัสมยั (ร้อยละ 85)

0.4430 0.5430 0.6430 0.7430 2.3720 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ4 ข้อ4

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

2. โครงการส่งเสริมใหค้นมี
สุขภาวะที่ดีมภีมูคุ้ิมกนัยา
เสพติด

1.เพื่อระดมความคิดเหน็
จากบคุลากรของ
หนว่ยงานที่จัดการศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกบัแนวทาง 
มาตรการ และกจิกรรม
เพื่อแกป้ญัหายาเสพติด
2เพื่อเปน็การประสาน
ความร่วมมอืในการแกไ้ข
ปญัหากบัครูปกครอง

1.บคุลากรของ
หนว่ยงานที่จัด
การศึกษาทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องจ านวน 200 
คน                       
2.แนวทาง มาตรการ 
และกจิกรรมเพื่อ
แกป้ญัหาการใช้สาร
เสพติด

ร้อยละของผู้เรียนทกุ
ระดับได้รับภมูคุ้ิมกนัยา
เสพติด(ร้อยละ ๘๐)

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

3. โครงการสถานศึกษา
สุจริต 
.- จัดกจิกรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตส านกัส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภบิาล ในการปอ้งกนั
และปราบปรามการทจุริต
ของเจ้าหนา้ที่รัฐ

เพื่อใหส้ถานศึกษามี
มาตรการหรือแนว
ทางการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการทจุริตประพฤติ
มชิอบ

สถานศึกษาเข้าร่วม
กจิกรรมการสร้าง
แนวทาง  มาตรการ
ปอ้งกนัและปราบปราม
การทจุริตของเจ้าหนา้ที่
รัฐ

ร้อยละของสถานศึกษา
สุจริต

1.8000 1.8700 2.0000 2.1000 7.7700 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ1
ข้อ3

ข้อ1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

4. โครงการส่งเสริมและ
พฒันาเด็กพกิารและด้อย
โอกาสใหเ้ข้าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพ ตามความ
ถนดัความสนใจอย่างเทา่
เทยีมและเสมอภาค

1. เพื่อใหค้รูมคีวามรู้ใน
การจัดการศึกษส าหรับ
เด็กพกิารและด้อยโอกาส
ทกุระดับ         2.เพื่อ
เปน็เวทใีนการแสดง
ศักยภาพของผู้เรียนพกิาร
และด้อยโอกาสในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อส่งเสริมทกัษะทกุ
ด้านตามศัยภาพ ตาม
ความถนดัและความสนใจ
แกผู้่เรียนในพื้นที่ส านกังาน

เชิงปริมาณ 
  หนว่ยงานที่จัด
การศึกษาทกุสังกดั
เชิงคุณภาพ
  ผู้เรียน ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานครทกุ
สังกดัได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์

ร้อยละของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครมกีารจัด
การศึกษาส าหรับเด็ก
พกิารและด้อยโอกาส

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 4 ข้อ 4

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

5. โครงการส่งเสริมและ
พฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.  เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนในพื้นที่ของ
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มรีะบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานระดับการศึกษา
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
2.  เพื่อบรูณาการความ
ร่วมมอืกบัหนว่ยงานหรือ
องค์กรที่ส่งเสริมการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาทกุระดับ ใน
การสนบัสนนุการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาที่ไมผ่่าน
เกณฑ์การประเมนิการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา ในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จ านวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ
 - สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมนิการ
ประกนัคุณภาพทกุระดับ

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาที่ไมผ่่าน
เกณฑ์การประเมนิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
 ในพื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80
 เชิงคุณภาพ
 - สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมนิการประกนั
คุณภาพทกุระดับ ไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 80

0.3668 0.4668 0.5668 0.6668 2.0672 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 4 ข้อ 4

6. โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมอืและติดตาม
คุณธรรมและความโปร่งใส่
ในการด าเนนิงาน
สถานศึกษาที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภบิาล

เพื่อจัดกจิกรรมนอ้มน า
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

สถานศึกษามมีาตรการ
ติดตามคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการ
ด าเนนิงาน

ร้อยละสถานศึกษาที่
บริหารงานตามหลักธรร
มาภบิาล

0.4430 0.5430 0.6430 0.7430 2.3720 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

7. โครงการพฒันาหลักสูตร
 กระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผล ประเมนิผลและจัด
แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
ใหแ้กผู้่เรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตรเพื่อเกดิทกัษะการ
คิดวิเคราะห ์(STEMศึกษา)

เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนใน
พื้นที่ของส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  มี
หลักสูตรรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
เกดิทกัษะการคิดวิเคราะห์
 (STEMศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่ของ
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานครทกุ
สังกดั

ร้อยละของโรงเรียนจัด
หลักสูตรเพื่อเกดิทกัษะ
การคิดวิเคราะห ์
(STEMศึกษา)

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 2 ข้อ 1

8. โครงการพฒันาผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศที่ 2  
เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน

1.เพื่อพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนของนกัเรียนด้าน
การฟงั  การพดู การอา่น
 และการเขียน  สู่
มาตรฐานสากล      
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาจีนในการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น
และแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.นกัเรียนมคีวามรู้ 
ความสามารถและมี
ทกัษะสามารถใช้
ภาษาองักฤษและ
ภาษาจีน ส่ือสารได้
อย่างถูกต้อง  มคุีณภาพ
               2.นกัเรียน
กลุ่มเปา้หมาย สามารถ
ใช้ภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนส่ือสารกบั
บคุคล

ร้อยละของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหา 
นครมกีารพฒันา
ภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 
เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน

2.8996 2.9996 3.0996 3.1996 12.1984 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

9. โครงการโรงเรียน
คุณธรรม

1. เพื่อศึกษาสภาพแนว
ทางการด าเนนิการ
โรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาผลการ
ด าเนนิการโรงเรียน
คุณธรรมในพื้นที่
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร         
3. เพื่อเปน็เวที่แลกเปล่ียน
เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม
4. เพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่

เชิงปริมาณ 
  - ข้อมลูผลการ
ด าเนนิการโรงเรียน
คุณธรรมในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เชิงคุณภาพ 
  - ผลการด าเนนิการ
โรงเรียนคุณธรรมใน
พื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครและมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทางการด าเนนิการ
โรงเรียนคุณธรรมใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน      

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานผล
การศึกษา
ค่าเปา้หมาย  รายงานผล
การศึกษา จ านวน 1 เล่ม

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1,3 ข้อ 1,3

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

10.โครงการยุวฑูตเปน็มติร
กบัส่ิงแวดล้อมและรักษา
ทางวัฒนธรรมลุ่มแมน่้ า
เจ้าพระยา

1. เพื่อใหไ้ด้รูปแบบ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมให้
มยีุวฑูตที่เปน็ตัวแทน
สร้างความเข้าใจและมี
จิตส านกึรักษส่ิ์งแวดล้อม
และรักษาวัฒนธรรมไทย  
         2.จัดการอบรม
ใหก้บัเยาวชนในทกุสังกดั 
เพื่อใหเ้ปน็ยุวฑูตเปน็มติร
กบัส่ิงแวดล้อม
3. เพื่อเปน็เวทใีนการ
แสดงศักยภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์แก่
เยาวชนในพื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

เชิงปริมาณ             1.
 หนว่ยงานในทกุภาค
ส่วนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ร่วมกนัสร้างรูปแบบ
การขับเคล่ือนยุวฑูต
เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม
และรักษาวัฒนธรรมลุ่ม
แมน้้ าเจ้าพระยา         
    2. เยาวชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เข้า
ร่วมโครงการและมกีาร
ขยายผลโครงการใน
สถานศึกษา

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ 
ระดับ 5

1.9998 2.0998 2.1998 2.2998 8.5992 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 5 ข้อ 1

11.โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพความฉลาด
ของผู้เรียนเปน็รายบคุคล

จัดการศึกษาที่หลากหลาย
เพื่อพฒันาพหปุญัญารอบ
ด้านของผู้เรียน

ผู้เรียนสามรถค้นหา
ศักยภาพของตนเอง
และเคารพใน
ความสามารถของผู้อื่น

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถพฒันาปญัญา 
แต่ละด้านใหสู้งขึ้นถึง
ระดับใช้การได้ดี

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 3

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

12.โครงการลูกเสือเดินตาม
รอยเทา้องค์ลูกเสือไทย

1.เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือ-
เนตรนารีมคุีณธรรม 
จริยธรรมและมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม  
2. เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือ-
เนตรนามคีวามตระหนกั
และเหน็ความส าคัญของ
การประพฤติปฏบิติัตาม
วัฒนธรรมไทย            
3. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือทกุ
สังกดัในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครมกีาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จัดกจิกรรมลูกเสือ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีเข้า
ร่วมกจิกรรมและเกดิ
จิตส านกึที่ดี       
2.ลูกเสือ-เนตรนารีเข้า
ร่วมกจิกรรมประเพณี
ทางศาสนาและร่วม
เทดิพระเกยีรติแสดง
ความจงรักภกัดีต่อองค์
พระมหากษตัริย์
3. ผู้บงัคับบญัชา
ลูกเสือ-เนตรนารีทกุ
สังกดัในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ปฏบิติังานตามภาระกจิ
บรรลุตาม

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ 
ระดับ 5

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

13.โครงการ ส่งเสริมประ
สการณ์อาชีพของผู้เรียน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
สอดคล้องกบัสภาพ
เศรษฐกจิทนัต่อ
ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ในพื้นที่

1.เพื่อศึกษาผลการด าเนนิ
โครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) 
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปทีี่ 3 ใน
พื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาสภาพปญัหา
ในการด าเนนิโครงการ
สร้างประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) 
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปทีี่ 3 ใน
พื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

มผีลการศึกษาสภาพ
ปญัหา และแนวทาง
การส่งเสริมการด าเนนิ
โครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
(Work Experience) 
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปทีี่ 3  ใน
พื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทกัษะด้านอาชีพ

1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 7.2000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 2 ข้อ 4

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

14.โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหห้ลักสูตรของ
สถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการจัดการเรียน
การสอนระบบ ทวิศึกษา
เพื่อเปดิโอกาสและสร้าง
ทางเลือกต่างๆที่เหมาะสม
ใหแ้กผู้่เรียน

เพื่อศึกษาสภาพ ปญัหา
หลักสูตรของสถานศึกษา
กบัสถานประกอบการ
จัดการเรียนการสอน
ระบบ ทวิศึกษา

หนว่ยงานในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ร้อยละของสถานศึกษา
เปดิหลักสูตร ทวิศึกษา

1.6000 1.7000 1.8000 1.9000 7.0000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 2 ข้อ 3

15.โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุสร้างความสุขของ
ครอบครัวไทยในการหล่อ
หลอมคุณธรรม  จริยธรรม
ที่ดีงามใหก้บัเยาวชนเพื่อ
ลดปญัญาการทะเลาะวิวาท
   การต้ังครรภใ์นวัยเรียน

1. เพื่อจัดท ากจิกรรมค่าย
ในการสร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ การอยู่ร่วมกนั
ในสังคมอย่างสันติตาม
และด าเนนิชีวิตอย่างเปน็
สุขใหก้บัเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
ใหน้กัเรียนนกัเรียนมี
พฤติกรรมที่พงึประสงค์
ตามสภาพและวัยไม่
ต้ังครรภก์อ่นวัยเรียน 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

1 แนวทาง มาตรการ 
และกจิกรรมเพื่อ
แกป้ญัหาการใช้ความ
รุนแรง และกจิกรรม
สร้างสรรค์ใหก้บั
นกัเรียนในการปอ้งกนั
การต้ังครรภใ์นวัยเรียน
2.นกัเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมพีฤติกรรมที่
พงึประสงค์ลดปญัหา
การทะเลาะวิวาทกนั
ระหว่าง
สถาบนัการศึกษา

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ 
ระดับ 5

0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 2.6000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 1 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

16.โครงการส่งเสริม
ครูผู้สอนใหส้ามารถจัดการ
เรียนการสอนใหน้กัเรียนมี
ทกัษะการคิดวิเคราะห ์ 
วิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ
  ภาษาไทยและสังคม

1.เพื่อเปน็เวทใีนการ
แสดงศักยภาพของผู้สอน
ในพื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2.เพื่อส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการแกผู้่เรียนในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เรียน ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์

ร้อยละของครูสอนการ
วิเคราะห ์ในวิชา
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย
และสังคม

2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 10.0000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 2

17. โครงการระบบติดตาม
ประชากรวัยเรียนที่ขาด
โอกาสหรือไมไ่ด้รับ
การศึกษาและผู้เรียนที่มี
แนวโนม้จะออกกลางคัน

เพื่อมรีะบบติดตาม
ประชากรวัยเรียนที่ขาด
โอกาสหรือไมไ่ด้รับ
การศึกษาและผู้เรียนที่มี
แนวโนม้จะออกกลางคัน

ประชากรวัยเรียนที่ขาด
โอกาส

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ 
ระดับ 5

1.7648 1.8648 1.9648 2.0648 7.6592 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 4 ข้อ 4

18.โครงการพฒันาครูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
(ประกวดการสอน,ส่ือการ
สอน,ส่งเสริม PLC,มอบ
รางวัล)

เพื่อส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการแกผู้่เรียนในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เรียน ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ 
ระดับ 5

1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 5.0000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 6

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

19.โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษามคีะแนน
เฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้น

1.เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนในพื้นที่ของ
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มคีะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน( O-NET)เพิ่มขึ้น
2.  เพื่อบรูณาการความ
ร่วมมอืกบัหนว่ยงานหรือ
องค์กรที่ส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา
ทกุระดับใหเ้พิ่มขึ้น 

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาที่ มี
คะแนนเฉล่ียผลการทด
สอทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานต า
กว่า ร้อยละ50 ในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จ านวน 150 โรงเรียน
 เชิงคุณภาพ
 - สถานศึกษามคีะแนน
เฉล่ียผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
 O-NET) เพิ่มขึ้นทกุ
ระดับ

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษา
ที่มคีะแนน
เฉล่ียผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( 
O-NET)ต่ ากว่าร้อยละ 50
 ในพื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหา นคร  
 เชิงคุณภาพ
 - สถานศึกษามคีะแนน
เฉล่ียผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( 
O-NET)ทกุระดับ ไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 50

0.1060 0.5340 0.6340 0.7340 2.0080 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 6 ข้อ 1

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกรงุเทพมหานคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(5) (6) (7) (8) ชาต ิ20 ปี
 (9)

ศธ. (10)

สอดคลอ้งงบประมาณ (หน่วย:ลา้น)

20.โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและครูจัด
การศึกษาใหผู้้เรียนมี
คุณลักษณะทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. เพื่อเปน็เวทใีนการ
แสดงศักยภาพของผู้เรียน
ในพื้นที่ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการแกผู้่เรียนในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทกุสังกดั 

ผู้เรียน ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารในพื้นที่
ส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ทกุสังกดัได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์จัด
การศึกษาใหผู้้เรียนมี
คุณลักษณะทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ
ระดับ 5

1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 7.0400 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 3 ข้อ 1

21.โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาจัดกจิกรรม
นอ้มน าปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อขับเคล่ือนให้
สถานศึกษาจัดกจิกรรม
นอ้มน าปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

จัดกจิกรรมนอ้มน า
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิ

0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 2.6000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 5 ข้อ 1

22.โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อรองรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอง
ประชาชน

เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริม
ใหม้แีหล่งเรียนรู้เพื่อ
รองรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตองประชาชน

มกีารขยายผลโครงการ
ในสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิโครงการ 
ระดับ 5

0.8000 0.9000 1.0000 1.1000 3.8000 สป.ศธ. ศธจ.กทม. ข้อ 2 ข้อ 3

30.9718 33.1698 35.0998 36.9998 #####รวม

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดกรงุเทพมหานคร



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๕ 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๑๓ 
 

บทที่  ๕ 
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๑ การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดแนวทางส าคัญในการน า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดดังนี้  
    ๕.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันการศึกษาใน
การด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์เป้าหมายกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยแผนงานโครงการกิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจนรวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก  
   ๕. ๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา  
   ๕.๓ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา
สถาบันทางการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารของหน่วยงาน
สาบันและสถานศึกษา  
    ๕.๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครการด าเนินการชี้แจง
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญเนื้อหาของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๕.๕ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง  
สร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ  
   ๕.๖ ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
พอเพียงต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในพื้นท่ี 
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    ๕.๗ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จัดให้มีการประชุมประสานแผนโดยการ
น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานและผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดท า
แผนในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
  ๑. แหล่งงบประมาณ  
   > งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการต้นสังกัด
ของหน่วยงานทางการศึกษา 
   > งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร> งบประมาณจากขุมขนและ
ภาคเอกชน 
   > งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  
   ๒. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
   > จัดท าข้อมูลเพ่ือการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานด้าน
สังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอ่ืนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านศิลปินแห่งชาติเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการ
บริหารการศึกษา 
   > การประสานความร่วมมือหรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่
มีภารกิจเก่ียวข้องหรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารและจัดการศึกษา 
    > การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานในการบริหารจัดการศึกษา“ ร่วมคิดร่วม
ด าเนินการร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบผลงาน” 
    > ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  

๕.๒ การติดตามและประเมินผลตามแผน 
  การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้  
   ๑. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ท างาน  
  ๒. ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม  
   ๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดท าร่างกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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   ๔. ตัวชีว้ัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมองส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครและเผยแพร่สู่หน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
   ๕. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันสถานการณ์  
   ๖. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การตรวจสอบโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบ
ใต้อย่างถูกต้องชัดเจน  
   ๗. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้าน
สังคมในจังหวัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นระบบที่ใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวกเพ่ือให้ทุกฝ่าย 
มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๑๗ 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๑๘ 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๑๙ 

 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๒๐ 

 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๒๑ 

 

’ 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๒๒ 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๒๓ 

 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๑๒๔ 
 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

   ดร. วีระพงศ์  เดชบญุ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    นายวินัย  ยงเขตรการณ์    รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ดร. สุขพัชรา  ซิม้เจรญิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  นางเบญจมาศ  อภิชาตประคลัภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ                 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   นางสาวจิตชญา  ศรโีสภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

 

รวบรวม วิเคราะห ์ประมวลผล 
   ดร. สุขพัชรา  ซิม้เจรญิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ                 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    นางเบญจมาศ  อภิชาตประคลัภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
   นางสาวจิตชญา  ศรโีสภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

 

เขียนรายงาน น าเสนอและจัดท ารูปเล่ม 
   นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 




