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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม มีการพัฒนาท่ียั่งยืน และเกิดการ     
บูรณาการในทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ รัฐบาลจึงไดมีคําสั่งโดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  
๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
ขอ ๔ กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร ของสวนราชการตาง ๆ ตามท่ีมอบหมายและใหมีอํานาจหนาท่ี
ตามขอ ๔(๑) – (๕) นั้น 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ไดเชิญ ๑๕ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2560-2564  ในวันท่ี  1 สิงหาคม ๒๕๖2 ณ หองประชุมเพชรบุรี สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคณะทํางานไดพิจารณา  วิเคราะห สังเคราะห นโยบายรัฐบาล 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวิเคราะห สังเคราะห 
ภารกิจ สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis) มาตรฐานสากล 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณผูมีสวนผลักดันใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สําเร็จ
เรียบรอยดวยด ี
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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
จัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ      
ที่เกี่ยวข้อง มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ 

2. พื้นที่และอาณาเขต 
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัด

สมุทรสาครจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
สมุทรปราการ อาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม 
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จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปทุมธาน ี
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 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนฝั่งที่ราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าสายส้าคัญซึ่งถือเป็นเส้น
เลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ โดยตั้งอยู่บนละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดาเหนือและลองจิจูด       
ที่ 100 องศา 28 ลิปดาตะวันออก 

 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตร้อน (มีภูมิอากาศร้อน
แถบทุ่งสะวันนา) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมประจ้าฤดูที่พัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม – 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 องศา
เซลเซียส 

 5. การปกครองและประชากร 
  กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี เป็น
ผู้รับผิดชอบ      ในการบริหารงานควบคู่กับสภากรุงเทพมหานคร 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 บางกอก
น้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ หนองแขม พระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา 
บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางกะปิ วังทองหลาง บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา 
ภาษีเจริญ บางแค บางขุนเทียน บางบอน ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา 

 6. ประชากร 
   กรุงเทพมหานคร มีจ้านวนประชากร (ณ เดือน ธันวาคม 2561) จ้านวนรวมทั้งสิ้น  
5,676,648 คน โดยแบ่งเป็น เพศชายจ้านวน  2,679,453 คน เพศหญิง จ้านวน  2,997,195 คน  
 
ตารางท่ี 1 จ้านวนประชากรแยกรายอายุ กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะข้อมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 2,679,453  2,997,195  5,676,648 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,569,209 2,911,261  5,480,470 
- ผู้ที่ไม่ได้สญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 26,513 20,029 46,542 
- ผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ้านวยการทะเบียน
กลางก้าหนดให้จดัท้าขึ้นส้าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) 

 63,682  53,388  117,070 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  20,049  12,517  32,566 
 (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2561 จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 



๔ 

ตารางท่ี 2 จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 20,008 19,034 39,042 1 ปี 22,896 21,884 44,780 

2 ปี 23,488 22,173 45,661 3 ปี 24,242 23,224 47,466 

4 ปี 26,002 24,459 50,461 5 ปี 26,835 25,097 51,932 

6 ปี 28,957 27,939 56,896 7 ปี 28,190 26,884 55,074 

8 ปี 27,643 26,092 53,735 9 ปี 28,836 27,468 56,304 

10 ปี 29,341 28,189 57,530 11 ปี 31,080 29,485 60,565 

12 ปี 30,740 29,276 60,016 13 ปี 31,129 30,071 61,200 

14 ปี 32,179 30,857 63,036 15 ปี 31,871 30,702 62,573 

16 ปี 31,822 31,169 62,991 17 ปี 31,413 31,276 62,689 

18 ปี 34,732 34,016 68,748 19 ปี 32,473 32,281 64,754 

20 ปี 34,296 33,681 67,977 21 ปี 44,259 38,842 83,101 

22 ปี 45,762 39,612 85,374 23 ปี 41,187 40,790 81,977 

24 ปี 38,187 38,262 76,449 25 ปี 37,871 38,275 76,146 

26 ปี 37,755 38,593 76,348 27 ปี 37,314 38,156 75,470 

28 ปี 37,004 38,420 75,424 29 ปี 35,524 36,865 72,389 

30 ปี 36,164 37,649 73,813 31 ปี 34,023 36,142 70,165 

32 ปี 35,597 38,537 74,134 33 ปี 37,509 41,306 78,815 

34 ปี 38,217 42,107 80,324 35 ปี 39,530 44,279 83,809 

36 ปี 40,451 46,266 86,717 37 ปี 41,885 47,438 89,323 

38 ปี 43,272 49,198 92,470 39 ปี 43,405 49,285 92,690 

40 ปี 41,588 48,313 89,901 41 ปี 42,220 49,256 91,476 

42 ปี 42,223 49,214 91,437 43 ปี 40,736 47,593 88,329 

44 ปี 40,358 47,653 88,011 45 ปี 39,316 46,485 85,801 

46 ปี 40,749 48,491 89,240 47 ปี 41,864 50,015 91,879 

48 ปี 41,013 49,086 90,099 49 ปี 40,277 48,407 88,684 

50 ปี 41,345 49,737 91,082 51 ปี 40,089 47,926 88,015 

52 ปี 38,542 46,885 85,427 53 ปี 39,709 48,273 87,982 

54 ปี 40,076 48,410 88,486 55 ปี 38,213 46,777 84,990 

56 ปี 37,053 45,859 82,912 57 ปี 35,910 43,977 79,887 

58 ปี 35,784 44,865 80,649 59 ปี 34,146 42,751 76,897 

60 ปี 31,525 39,549 71,074 61 ปี 29,856 38,355 68,211 

62 ปี 28,855 37,034 65,889 63 ปี 26,381 34,988 61,369 

64 ปี 26,264 35,190 61,454 65 ปี 24,436 32,513 56,949 



๕ 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
66 ปี 23,124 31,149 54,273 67 ปี 22,034 30,035 52,069 

68 ปี 20,816 28,169 48,985 69 ปี 19,568 26,890 46,458 

70 ปี 17,174 23,750 40,924 71 ปี 15,204 20,936 36,140 

72 ปี 13,434 18,945 32,379 73 ปี 12,246 17,476 29,722 

74 ปี 11,553 16,613 28,166 75 ปี 10,837 15,697 26,534 

76 ปี 9,710 14,498 24,208 77 ปี 9,700 14,623 24,323 

78 ปี 8,088 11,978 20,066 79 ปี 8,407 13,205 21,612 

80 ปี 7,838 12,113 19,951 81 ปี 7,068 10,979 18,047 

82 ปี 6,477 10,421 16,898 83 ปี 5,439 9,129 14,568 

84 ปี 4,844 8,137 12,981 85 ปี 4,107 6,932 11,039 

86 ปี 3,794 6,737 10,531 87 ปี 2,932 5,503 8,435 

88 ปี 2,495 4,646 7,141 89 ปี 2,015 3,978 5,993 

90 ปี 1,659 3,355 5,014 91 ปี 1,381 2,864 4,245 

92 ปี 1,099 2,177 3,276 93 ปี 855 1,648 2,503 

94 ปี 672 1,302 1,974 95 ปี 599 1,058 1,657 

96 ปี 465 808 1,273 97 ปี 393 669 1,062 

98 ปี 371 480 851 99 ปี 311 364 675 

100 ปี 233 309 542 
มากกว่า 
100 ปี 

649 807 1,456 

(ข้อมูล เดือนธันวาคม 2561 จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศและเป็น "มหานคร" ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน โดยแนวนโยบาย
การพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุ่งเน้นขยายการพัฒนาด้านต่างๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง 5 
จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เนื่องจากพ้ืนที่ของความเป็นเมืองหลวง
และกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่องกันจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวกันในทุกด้าน  

 ด้านเศรษฐกิจ  
 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดล้าดับให้เป็นมหานครที่มี        
ขนาดใหญ่ อันดับที่  15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติที่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค         
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึง ร้อยละ 51 
ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ของประเทศให้
สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

 ด้านสังคม 
 กรุงเทพฯ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและการค้า การบริการของกรุงเทพฯ น้ามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงาน     
ที่อพยพเข้ามาหางานท้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยใน
แหล่งเสื่อมโทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย การเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ขยายบริการพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจน  ในเขตเมืองให้ดีขึ้น 

 ด้านจราจร 
 จากการมีกิจกรรมกระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่และแรงงานที่อพยพเข้ามาสู่ภาคมหานคร ท้าให้เกิด
ปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพ่ิมจ้านวนประชากร
อย่างรวดเร็ว และตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางถึง 18 ล้านเที่ยวต่อ
วัน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบเมือง โดยไม่มีการวางแผนรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พ้ืนที่ถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณต่้ากว่า
มาตรฐานของความเป็นเมืองที่มีการเดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ถนนประมาณ ร้อยละ 10 
พ้ืนที่ทั้งเมืองทั้งหมด ในขณะที่มหานครโตเกียว มีพ้ืนที่ถนนคิดเป็นร้อยละ 23 และ มหานครนิวยอร์ก มี
พ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 38) อีกท้ังประชาชนส่วนมากยังมีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบบขนส่ง
มวลชนส่วนใหญ่ยังใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนบนรางมี
เพียงร้อยละ 3 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด เนื่องจากโครงข่ายยังไม่ครบสมบูรณ์และขาดการวาง
แผนการจัดการแบบบูรณาการกับการเดินทางประเภทอ่ืนๆ  
 
 



๗ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กรุงเทพมหานคร ต้องประสบปัญหาจากการเกิดน้้าท่วมมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ ตามมาอีก เช่น ความหนาแน่นของการจราจรท้าให้เกิด
มลพิษทางอากาศ การเพ่ิมข้ึนของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเข้ามาของ  ผู้มีภูมิล้าเนาในจังหวัด
อ่ืนๆ หรือประชากรแฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส้านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องในการรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง อีกทั้งยังมีอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง เนื่องจาก
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมิได้น้าหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) 
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงท้าให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันก่อ 

 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ 

 กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดที่ 13.45 องศา
เหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.7
ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส้าคัญ ดังนี้ 
  1. ภู มิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ ราบลุ่ม มีระดับความสูง             
จากระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือจะ
ค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน 
1.50 เมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้า ซึ่งเกิดจากตะกอน
น้้าพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General 
Plain of Thailand) เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ 
  2. ภูมิอากาศ  กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม   
2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่าง
กัน 3 ฤดู ได้แก ่
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
  อุณ หภู มิ ทั้ ง 3 ฤดู จะแตกต่ างกัน  แต่ ค่ า เฉลี่ ยจากการวัด  ณ  สถานี ตรวจอากาศ 
กรุงเทพมหานคร ปี 2545 จะอยู่ที่ 29.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และ
ต่้าสุดเท่ากับ 19.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบตลอดปี 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้้าพัดเข้าถึงสม่้าเสมอ ซึ่งจากการวัด ณ ปี พ.ศ. 
2545 เช่นกัน ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉลี่ ยร้อยละ นวิสัย ทัศนวิสัยของ
กรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 07.00 น.  จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.6-8.0 กิโลเมตรปริมาณฝน ค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้้าฝน ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ณ ปี พ.ศ. 2561 คือ 1,768.2 มิลลิเมตร และมี
ค่าเฉลี่ยจ้านวนวันที่ฝนตก ปีละ   131 วัน 
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  3. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 ทรัพยากรน้้าแหล่งน้้าผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปด้วยน้้าผิวดิน ได้แก่ น้้าในลุ่มน้้า
เจ้าพระยา ลุ่มน้้าต่างๆ ตลอดจนล้าคลองที่แยกสาขาไปจากแม่น้้าจ้านวนมาก แต่ปัจจุบัน เริ่มมีความไม่
สมดุล ของความต้องการใช้น้้า และปริมาณน้้าที่เก็บ เกิดปัญหาด้านการระบายน้้า ได้แก่ ปัญหาน้้าท่วม     
น้้าขัง อันเนื่องจากขาดการบริหารจัดการ น้้าที่ดีแหล่งน้้าใต้ดิน ชั้นน้้าใต้ดินบริเวณกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สามารถแบ่งได้เป็น 8 ชั้นตลอดความลึก 550 เมตร โดยการใช้น้้าส่วนใหญ่สูบจากชั้นใต้ดิน สถิติ
การส้ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 พบว่ากรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีการสูบน้้าบาดาล มาใช้ถึง
ประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการสูบน้้าใต้ดินที่มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากนี้ ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม เช่น การรุกล้้าของน้้าเค็ม การลดลงของปริมาณน้้าใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงของ คุณภาพน้้าใต้
ดิน และผลกระทบที่ ส้ าคัญ คือ แผ่นดินทรุดตัว ซึ่ งจากการศึกษาวิจัยเมื่ อปี  พ.ศ. 2521 พบว่า
กรุงเทพมหานคร มีการทรุดตัวมาก ด้านตะวันออกของเมือง ได้แก่บริเวณลาดพร้าว หัวหมาก พระโขนง บาง
นา ในอัตราการทรุดตัวปีละมากกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของเมืองมีอัตราทรุดตัวปีละ 5-10 
เซนติเมตร และด้านตะวันตกจะมีอัตราการทรุดตัวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยบริเวณต่้าสุดของพ้ืนดิน
กรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลัยรามค้าแหง ซึ่งจากการส้ารวจ ของกรมแผนที่ทหารเมื่อปี พ.ศ. 
2525 พบว่าหมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าวอยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตร แต่หลังจาก
มีมาตรการควบคุมการสูบน้้าบาดาลในปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ระดับน้้าบาดาลของกรุงเทพมหานคร       
ในบริเวณต่างๆ ได้เพ่ิมสูงขึ้น ท้าให้อัตราการทรุดตัวของพ้ืนดินลดลง โดยผลการศึกษาส้ารวจครั้งหลังสุด 
ของส้านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 
2544 รายงานว่า สถานการณ์โดยรวม ของแผ่นดินทรุด ในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น กล่าวคือ อัตราการ 
ทรุดตัวอยู่ที่ประมาณปีละ 1 เซนติเมตร ยกเว้นเขตดอนเมืองที่มีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 3-5 
เซนติเมตรต่อปี และเขตหนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2-3 เซนติเมตรต่อปี ส่วนปริมณฑลรอบ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการทรุดตัว
อยู่ระหว่าง 2-5 เซนติเมตรต่อปี โดยสถิติการใช้น้้าบาดาลของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 มีจ้านวน 
567.935 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  3.2 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ชนิดของดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยม
ลุ่มน้้าเจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกง และสาขาอ่ืนๆ ของแม่น้้าเจ้าพระยาเหมาะในการปลูกข้าวนาด้า        
หากยกท้องร่องสูงก็จะใช้ท้าสวนผัก สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร 
  3.3 ทรัพยากรพืชพันธุ์ไม้ กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมน้้าเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่าง
จาก ปากแม่น้้า ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ บริเวณชานเมือง จะเป็นพ้ืนที่เหมาะ 
แก่การเพาะปลูกข้าว มีการปลูกผัก ผลไม้ และท้าสวนประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่ด้านใน และส้าหรับด้านใต้นั้น 
เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน เหมาะแก่ การท้าประมงชายฝั่ง ประเภทเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้าดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2562 พบว่า 
  กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล้าดับที่ 2 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ค่าดัชนี 
HAI = 0.6821) เนื่องจากมีความโดดเด่นการพัฒนาคนด้านการศึกษาซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุด อยู่ล้าดับที่ 
1 จาก 77 จังหวัด มีค่าดัชนีย่อยด้านการศึกษา = 0.8434 (ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ = 0.4743) ซึ่งมีตัวบ่งชี้   
ที่ส้าคัญ คือ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวม  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และ ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 ของกรุงเทพมหานครสูงที่สุดคืออยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด รวมทั้งมีความโดดเด่นด้านชีวิตการงาน
และ ด้านรายได้ซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุดอยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัดเช่นเดียวกัน โดยมีตัวบ่งชี้ คือ มี
แรงงานที่มีประกันสังคมสูงมากอยู่ล้าดับที่ 2 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงที่สุดอยู่ล้าดับที่ 1 และสัดส่วน
ประชากรยากจนก็น้อยมากอยู่ล้าดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด  
  ในทางกลับกัน การพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานครยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก 
โดยติดล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยอยู่ล้าดับที่ 73 จาก 77 
จังหวัด มีตัวบ่งชี้ ติดล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติ       
ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท้ากิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน และจ้านวนองค์กรชุมชน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีจุดด้อยในประเด็น จ้านวน
อุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดอีกด้วย (อยู่ล้าดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล้าดับที่ของตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร  

ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที ่
จาก 77 จังหวัด 

1. ร้อยละของทารกแรกเกดิที่มีน้า้หนักต่้ากว่าเกณฑ ์(% ทารกเกิดมีชีพ)  2562 10.74 61 
2. ร้อยละของประชากรทีเ่จ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%)  2562 8.82 8 
3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%)  2562 1.51 2 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%)  2562 69.64 46 
5. จ้านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป (ปี)  2562 11.18 1 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%)  2562 109.94 2 
7. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
(คะแนน)  

2562 103.42 8 

8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)  2562 42.51 1 
9. อัตราการว่างงาน (%)  2562 1.06 50 
10. อัตราการท้างานต่้าระดับ (%)  2562 0.07 16 
11. ร้อยละของแรงงานท่ีมีประกนัสังคม (%)  2562 89.95 1 
12. อัตราการประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานต่อลูกจ้าง 
1,000 คน  

2562 6.63 33 

13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)  2562 45,707 1 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%)  2562 1.41 5 
15. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิเพื่อการอุปโภคบริโภค (%)  2562 26.59 14 
16. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคของรายได ้หรือค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (%)  2562 40.53 30 



๑๐ 

ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที ่
จาก 77 จังหวัด 

17. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)  2562 41.96 72 
18. สัดส่วนเฉลีย่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกตอ่คน)  2562 3.99 68 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)  2562 0.00 1 (เท่ากัน 

 44 จังหวัด) 
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%)  2562 0.00 1 (เท่ากัน  

44 จังหวัด) 
21. ร้อยละของเด็กอาย ุ15-17 ปี ที่ท้างาน (%)  2562 5.18 14 
22. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%)  2562 19.84 13 
23. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ลา้พังคนเดียว (%)  2559 5.10 17 
24. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
(ต่อประชากรแสนคน)  

2562 205.86 76 

25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดป ี(%)  2562 98.35 * 1 (เท่ากัน  
2 จังหวัด) 

26. จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน)  2562 586.75 77 
27. ร้อยละของประชากรที่มโีทรศัพท์มือถือ (%)  2562 94.66 5 
28. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)  2562 77.50 3 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนญู ปี 2559  2562 53.27 76 
30. จ้านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)  2562 25.23 73 
31. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%)  2562 48.67** 72 
32. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมสี่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของหมูบ่้าน (%)  2562 99.51** 50 

ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 | ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
    1 จ านวนสถานศึกษา  
 

  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกสังกัด จ้านวน
ทั้งสิ้น 1,941 แห่ง (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) ส่วนใหญ่เป็น
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมา คือ สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
 

 
 
 แผนภาพที่ 2 จ้านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
           (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
ตารางท่ี 4  จ้านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 
 

สถานศึกษาในระบบ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,178 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 159 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (37) 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (119) 

ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (3) 
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 804 

สามัญศึกษา (727) 
นานาชาต ิ (77) 

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 99 
อาชีวรัฐ (21) 

อาชีวเอกชน (78) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 66 

โรงเรียนสาธิต /โรงเรียนในสงักัดมหาวิทยาลัย  (15) 
มหาวิทยาลัย (51) 

ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50  
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 763 

ส้านักการศึกษา กทม./อปท 437 
ส้านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 307 

สถาบันพระบรมราชชนก 2 
สถาบันการบินพลเรือน 1 

กองทัพบก 2 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

รวมทั้งสิ้น 1,941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

  1.1  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2562 ตามตาราง 5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 67 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 52 
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 

รวม 159 

1.2 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตารางท่ี 6  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียนเอกชน 
สามัญศึกษา 727 
นานาชาติ 77 
นอกระบบ 1,940 

รวม 2,744 
 

1.3 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา 2562 
ตามตาราง 7 ดังนี้ 
ตาราง 7 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปีการศึกษา  
2562 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
อนุบาล 1 - อนุบาล 3 245 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 47 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 42 
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 112 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 33 
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 103 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 
เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 63 

รวม 727 
 



๑๔ 

    1.4 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แผนกสามัญศึกษา)    
ปีการศึกษา 2562  ตามตาราง 8 ดังนี้ 

ตาราง 8 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แผนกสามัญศึกษา) ปีการศึกษา 
2562 
 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ(แผนกสำมัญศึกษำ) 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  3  1 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  6 1 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  6  2 

รวมทั้งสิ้น 11 
 
1.5  จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ปีการศึกษา 2562 ตามตาราง 9 ดังนี้ 

ตาราง 9  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัด ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
กศน.อ้าเภอ 50 
กศน.ต้าบล 169 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 263 
รวมทั้งสิ้น 482 

1.6 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ตามตาราง 10 ดังนี้ 

ตาราง 10 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับที่เปิดสอน 
สอศ. 

รัฐบาล เอกชน 
ประกาศวิชาชีพ 1 5 
ประกาศวิชาชีพ-ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง  7 72 
ประกาศวิชาชีพ-ปริญญาตรี 13 0 

รวมทั้งสิ้น 21 77 

 

 

 



๑๕ 

       1.7  จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2562  ตามตาราง 11 ดังนี้ 

ตาราง 11 จ้านวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมปีการศึกษา 2561 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
     - เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                             1 
     - อนุบาล 1 – อนุบาล 3                                                           1 
     - อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                                2 
     - อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                                  1 
     -ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                     4 
     - ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                        1 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                        5 

รวมทั้งสิ้น 15 

1.8 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2562 ตามตาราง 12 ดังนี้ 

ตาราง 12 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับที่เปิดสอน จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 327 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 99 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 

รวมทั้งสิ้น 437 

 

 

 

 

 



๑๖ 

1.9 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา  2562 ตามตาราง 13 ดังนี้ 
 

ตาราง 13 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 

ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 144 

ศูนย์ขนาดกลาง (มีเด็กตั้งแต่ 50 - 100 คน) 93 

ศูนย์ขนาดใหญ่ (มีเด็ก  100 คนข้ึนไป) 70 

รวมทั้งสิ้น 307 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
 2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
 
 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จ้านวน

ทั้งสิ้น รวม 1,031,967 คน (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) โดย
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมาคือ 
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดัง
แสดงในภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           ภาพที่ 3 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานที่สถานศึกษาสังกัด 

 

 

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

กลุ่มอายุ ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 102.7
2  

94.6
0  

88.5
7  

79.23 
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 122.9

1  
114.

21  
110.

21  
104.9

9 3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 109.8
4  

106.
98  

108.
00  

105.1
0 4. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 109.2

7  
103.

60  
106.

35  
106.3

7  
 
 
 

กศน. 5% 
สพฐ. 24% 

อ่ืนๆ % 
ส านักพุทธศาสนา 0.5% 

พม.5% 
สอศ. 10% 

กทม. 27% 
สช. 28% 

อว. 4% 



๑๘ 

2.1 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร    
ปีการศึกษา 2562 จ้านวนนักเรียนทั้งหมด 254,938 คน  ห้องเรียนทั้งหมด 6,937 ห้อง ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 790 785 1,575 67 
อนุบาล 2 1003 901 1,904 75 
อนุบาล 3 1,007 887 1,894 75 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,800 2,573 5,373 217 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,788 1,539 3,327 122 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,768 1,620 3,388 121 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,714 1,480 3,194 119 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,726 1,544 3,270 122 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,806 1,583 3,389 121 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,746 1,658 3,404 120 
รวมระดับประถมศึกษา 10,548 9,424 19,972 725 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20,935 21,178 42,113 1,122 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19,798 20,601 40,399 1,107 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20,198 21,271 41,469 1,070 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 60,931 63,050 123,981 3,299 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16,848 20,392 37,240 1,088 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15,297 19,725 35,022 1,507 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14,173 19,177 33,350 1,020 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,318 59,294 105,612 3,615 

รวมทั้งหมด 120,597 134,341 254,938 7,856 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 
2562  ตามตาราง 16 ดังนี้ 

 

ตาราง 16 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 
2562 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
เตรียมอนุบาล 1,696 1,625 3,321 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาล 1 13,415 13,093 26,508 
อนุบาล 2 14,485 13,990 28,475 
อนุบาล 3 14,345 14,202 28,547 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 42,245 41,285 83,530 
ระดับประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,000 14,925 29,925 
ประถมศึกษาปีที่ 2 14,551 14,911 29,462 
ประถมศึกษาปีที่ 3 13,278 13,820 27,098 
ประถมศึกษาปีที่ 4 13,366 13,617 26,983 
ประถมศึกษาปีที่ 5 13,798 14,149 27,947 
ประถมศึกษาปีที่ 6 13,694 14,307 28,001 
รวมระดับประถมศึกษา 83,687 85,729 169,416 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6,006 6,429 12,435 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,031 6,557 12,588 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5,664 6,674 12,338 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17,701 19,660 37,361 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,835 4,423 8,258 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3,145 4,508 7,653 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,954 4,209 7,163 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,934 13,140 23,074 

รวมทั้งหมด 155,263 161,439 316,702 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 



๒๐ 

 
2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี

การศึกษา 2561 ตามตาราง 17 ดังนี้ 

ตาราง 17 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 วันที่ 11 
ตุลาคม 2561 

 
 



๒๑ 

 
2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ตามตาราง 

18 ดังนี้ 

ตาราง 18 จ้านวนนักเรียนในสังกัด ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา         
อนุบาล 1 11006 10421 21,427 923 

อนุบาล 2 11958 11168 23,126 935 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 22,964 21,589 44,553 1,858 
ระดับประถมศึกษา         
ประถมศึกษาปีที่ 1 17,669 16,107 33,776 1105 

ประถมศึกษาปีที่ 2 17,372 16,031 33,403 1092 

ประถมศึกษาปีที่ 3 16,309 15,240 31,549 1058 

ประถมศึกษาปีที่ 4 16,919 15,730 32,649 1052 

ประถมศึกษาปีที่ 5 16,803 15,703 32,506 1050 

ประถมศึกษาปีที่ 6 17,182 16,394 33,576 1071 

รวมระดับประถมศึกษา 102,254 95,205 197,459 6,428 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,163 5,473 12,636 336 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,599 5,415 12,014 327 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5,712 4,939 10,651 307 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 19,474 15,827 35,301 970 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             

มัธยมศึกษาปีที่ 4 704 788 1,492 38 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 609 666 1,275 36 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 419 530 949 34 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,732 1,984 3,716 108 

รวมทั้งหมด 146,424 134,605 281,029 9,364 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 
 

 
 



๒๒ 

   
 2.3 จ้านวนผู้เรียน สังกัดอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามตาราง 19 ดังนี้ 

 

ตาราง 19 จ้านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
 สอศ.รัฐ  สอศ.เอกชน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 4,661 3,205 7,866 8,420 7,598 16,018 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 4,395 2,903 7,298 7,867 6,959 14,826 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 4,078 2,948 7,026 8,931 7,165 16,096 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 13,134 9,056 22,190 25,218 21,722 46,940 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 1 2,074 1,772 3,846 6,593 8,057 14,650 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 2 2,012 1,543 3,555 8,687 9,561 18,248 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,086 3,315 7,401 15,280 17,618 32,898 
เทคโนโลยบีัณฑติ 1 307 157 464 - - - 
ปริญญาตรี รวม 236 199 435 - - - 
เทคโนโลยบีัณฑติ 2 543 356 899 - - - 

รวมปริญญาตร ี 1,086 712 1,798 - - - 
รวมทั้งสิ้น 18,306 13,083 31,389     79,838 

 
  2.4 จ้านวนผู้เรียน ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 
2561 ตามตาราง 20 ดังนี้ 

ตาราง 20 จ้านวนนักเรียนสา้นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 
2561 

 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
ประถมศึกษา        2,449  

มัธยมศึกษาตอนต้น      21,315 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     28,599  

รวมทั้งสิ้น      31,069  

 

 

 

 



๒๓ 

 

 2.5 จ้านวนผู้เรียน ส้านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 ตามตาราง 21 ดังนี้ 

ตาราง 21 จ้านวนนักเรียนสา้นักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (รูป) จ านวนห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 307 

41 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 283 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 247 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 837 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 199 

37 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 187 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 156 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 542 
รวมทั้งสิ้น 1,379 78 

  
  2.6 จ้านวนผู้เรียน ส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง 22 ดังนี้ 

ตาราง 22 จ้านวนนักเรียนสา้นักพัฒนาสังคม 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 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
- 2561 

 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
2558 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

ตารางท่ี 23 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฃปีการศึกษา 
2558 – 2561 
 

 สังกัด 
คะแนน O-NET เฉลี่ยรวมทุกวิชา เปรียบเทียบ  

ปี 2561 - 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 54.36 49.85 49.43 53.90 4.46 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 45.02 43.48 40.70 44.11 3.40 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 57.17 55.42 52.44 56.15 3.70 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 68.55 66.82 66.15 69.47 3.32 
ระดับจงัหวัด 51.28 49.54 46.78 50.41 3.64 
ระดับประเทศ 44.98 43.19 39.79 43.14 3.35 
 

 จากภาพที่  4 และตารางที่  23 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษา    ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561 ระดับ
จังหวัดเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดย
สังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามล้าดับ โดยสถานศึกษาในสังกัดที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 จ้าแนกผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 เป็นรายวิชา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2561  
แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำภำษำไทย 

ปีกำรศึกษำ 2558 - 2561ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

ตารางท่ี 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 2561-2560 
สพฐ. 56.47 48.9 55.9 65.13 +9.23 

ส านักการศึกษา กทม. 49.32 53.86 48.57 57.71 +9.14 
สช. 56.45 61.57 55.68 65.09 +9.41 
อว. 66.18 67.92 66.83 74.14 +7.31 

ระดับจังหวัด 53.13 57.81 52.39 61.65 +9.26 
ระดับประเทศ 49.33 52.98 46.58 55.90 +9.32 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 56.77 61.68 53.33 62.73 +9.40 
 
 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6     ปีการศึกษา 2561 เป 

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำคณิตศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 - 2561ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2558 - 2561 

 

 

 



๒๘ 

ตารางท่ี 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 2561-2560 
สพฐ. 56.25 52.29 47.18 50.98 +3.80 

ส านักการศึกษา กทม. 43.95 40.41 37.41 37.43 +0.02 
สช. 57.02 53.61 49.1 51.17 +2.07 
อว. 73.82 70.96 67.41 71.09 +3.68 

ระดับจังหวัด 50.87 47.3 43.59 44.82 +1.23 
ระดับประเทศ 43.47 40.47 37.12 37.50 +0.38 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 57.48 54.07 45.35 46.54 +1.19 
 
 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 เป 

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำภำษำอังกฤษ 
ปีกำรศึกษำ 2558 - 2561ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 – 2561 

 

 



๒๙ 

ตารางท่ี 26 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 2561-2560 
สพฐ. 54.08 46.63 49.37 53.16 +3.79 

ส านักการศึกษา กทม. 39.04 34.05 36.99 41.11 +4.12 
สช. 63.79 57.75 58.93 61.08 +2.15 
อว. 77.23 73.84 74.84 75.50 +0.66 

ระดับจังหวัด 51.43 45.75 47.99 51.24 +3.25 
ระดับประเทศ 40.31 34.59 36.34 39.24 +2.90 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 63.28 57.2 52.88 55.13 +2.25 
 
 

4) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 เป 

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำวิทยำศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 - 2561ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 - 2561 

 

 

 

 



๓๐ 

ตารางท่ี 27 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 
2558 2559 2560 2561 2561-2560 

สพฐ. 49.55 47.5 45.28 46.32 1.04 
ส านักการศึกษา กทม. 42.43 41.13 39.84 40.17 0.33 

สช. 50.26 48.09 46.06 47.24 1.18 
อว. 60.04 57.28 55.5 57.15 1.65 

ระดับจังหวัด 46.56 44.77 43.13 43.93 0.80 
ระดับประเทศ 42.59 41.22 39.12 39.93 0.81 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 50.5 48.33 43.81 44.89 1.08 
 
 
 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
- 2561 

 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2558 - 2561 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

ตารางที่ 28 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 
2561 
 

 สังกัด 
คะแนน O-NET เฉลี่ยรวมทุกวิชา เปรียบเทียบ   

ปี 2561 - 
2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 43.25 44.15 40.12 43.51 +3.38 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 35.16 35.90 31.61 34.78 +3.17 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 44.98 46.53 42.76 45.93 +3.18 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 57.65 59.66 57.71 60.81 +3.10 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 33.64 33.99 29.31 32.17 +2.86 
ระดับจังหวัด 43.00 44.03 39.97 43.26 +3.29 
ระดับประเทศ 37.89 38.29 34.33 37.50 +3.17 
 

 จากภาพที่ 9 และตารางที่ 28 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดเพ่ิมขึ้น เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยสังกัดที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองลงมา
คือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามล้าดับ โดยสถานศึกษาในสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 
 จ้าแนกผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 เป็นรายวิชา ได้ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำภำษำไทย 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ตารางท่ี 29 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 45.55 51.07 53.84 61.03 7.19 
กทม. 41.93 44.66 46.51 52.37 5.86 
สช. 45.65 51.86 55.29 62.36 7.07 
อว. 50.85 60.23 65.5 73.69 8.19 
พศ. 37.4 39.86 42.18 47.00 4.82 

ระดับจังหวัด 45.24 50.65 53.42 60.40 6.98 
ระดับประเทศ 42.64 46.36 48.29 54.42 6.13 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 45.75 51.6 51.92 58.69 6.77 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2561  
 

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำคณิตศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ตารางท่ี 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 39.22 36.67 34.05 37.42 +3.37 
กทม. 28.31 25.51 22.04 26.45 +4.41 
สช. 40.72 38.39 35.99 38.95 +2.96 
อว. 58.77 59.16 58.36 60.13 +1.77 
พศ. 26.11 23.82 20.94 24.38 +3.44 

ระดับจังหวัด 38.70 36.23 33.44 36.82 +3.38 
ระดับประเทศ 32.40 29.31 26.3 30.04 +3.74 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 40.04 37.9 31.04 34.51 +3.47 
 
 

 
 

 



๓๔ 

3)  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำวิทยำศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 42.85 38.88 35.83 39.75 +3.92 
กทม. 34.30 33.49 30.20 33.54 +3.34 
สช. 43.54 39.50 36.31 40.17 +3.86 
อว. 57.80 51.40 48.34 52.33 +3.99 
พศ. 31.45 31.25 28.02 31.32 +3.30 

ระดับจังหวัด 42.32 38.67 35.48 39.31 +3.83 
ระดับประเทศ 37.63 34.99 32.28 36.10 +3.82 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 43.47 39.48 34.16 37.89 +3.73 
 
 
 
 



๓๕ 

 
4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3     ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำภำษำอังกฤษ 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 37.00 39.46 36.77 35.83 -0.94 
กทม. 27.44 28.64 27.70 26.76 -0.94 
สช. 43.15 46.73 43.44 42.25 -1.19 
อว. 58.27 61.85 58.64 57.08 -1.56 
พศ. 27.24 26.99 26.09 25.96 -0.13 

ระดับจังหวัด 37.75 40.27 37.53 36.51 -1.02 
ระดับประเทศ 30.54 31.80 30.45 29.45 -1.00 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 38.02 42.08 38.01 36.71 -1.30 
 
 
 



๓๖ 

 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
- 2561 

 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 14  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
2558 - 2561 
 
ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
– 2561 
 

 สังกัด 
คะแนน O-NET เฉลี่ยรวมทุกวิชา เปรียบเทียบ   

ปี 2561 - 
2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 36.17 39.3 40.22 42.34 +2.12 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 27.84 30.76 33.09 32.81 -0.28 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 37.49 37.08 40.32 42.99 +2.66 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 46.03 45.43 49.86 51.09 +1.23 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28.73 27.94 26.88 27.25 +0.37 
ระดับจังหวัด 36.61 36.11 40.36 42.52 +2.15 
ระดับประเทศ 31.17 34.49 33.23 35.02 +1.79 
 

 จากภาพและตารางที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดเพ่ิมข้ึน เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยสังกัดที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองลงมา



๓๗ 

คือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามล้าดับ โดยสถานศึกษาในสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 จ้าแนกผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 เป็นรายวิชา ได้ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำภำษำไทย 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางท่ี 33 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 56.48 59.18 56.38 54.89 -1.49 
กทม. 45.25 47.24 44.95 52.2 +7.25 
สช. 55.94 57.3 53.75 52.95 -0.8 
อว. 64.99 64.91 62.51 60.69 -1.82 
พศ. 38.48 39.47 40.00 36.31 -3.69 

ระดับจังหวัด 56.42 58.74 55.82 54.42 -1.4 
ระดับประเทศ 49.36 52.29 49.25 47.31 -1.94 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 56.78 59.02 52.22 49.99 -2.23 



๓๘ 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำคณิตศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางท่ี 34 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 33.34 26.73 33.53 41.4 +7.87 
กทม. 22.66 20.18 19.03 24.16 +5.13 
สช. 33.76 32.38 33.31 42.21 +8.90 
อว. 46.1 43.58 46.44 54.57 +8.13 
พศ. 18.76 18.64 15.27 19.92 +4.65 

ระดับจังหวัด 33.66 32.37 33.66 41.64 +7.98 
ระดับประเทศ 26.59 24.88 24.53 30.72 +6.19 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 33.84 32.63 29.34 35.57 +6.23 
 
 

 



๓๙ 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6   ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำวิทยำศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางท่ี 35  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
                ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 36.09 34.86 34.15 34.98 +0.83 
กทม. 30.29 28.71 25.86 27.28 +1.42 
สช. 35.65 34.34 32.97 34.03 +1.06 
อว. 41.53 39.87 40.64 40.04 -0.60 
พศ. 29.71 27.53 24.53 25.55 +1.02 

ระดับจังหวัด 36.08 34.81 33.98 34.8 +0.82 
ระดับประเทศ 33.4 31.62 29.37 30.51 +1.14 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 36.3 34.95 31.49 32.16 +0.67 
 
 



๔๐ 

4) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) วิชำภำษำอังกฤษ 
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางท่ี 36 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 32.81 36.33 38.09 41.71 +3.62 
กทม. 21.86 24.24 24.13 27.65 +3.52 
สช. 39.12 43.00 43.92 48.23 +4.31 
อว. 50.24 55.08 56.59 58.52 +1.93 
พศ. 18.57 22.00 22.42 22.74 +0.32 

ระดับจังหวัด 34.42 38.01 39.65 43.27 +3.62 
ระดับประเทศ 24.98 27.76 28.31 31.41 +3.10 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 33.53 38.33 37.44 39.94 +2.50 
 
 

 

 



๔๑ 

5) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561  

แผนภำพแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางท่ี 37 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 
 
 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 

เปรียบเทียบ 

2558 2559 2560 2561 
2561-
2560 

สพฐ. 42.44 39.4 38.97 38.74 -0.23 
กทม. 36.54 33.41 31.68 32.74 +1.06 
สช. 41.43 38.61 37.66 37.51 -0.15 
อว. 46.23 43.17 43.14 41.65 -1.49 
พศ. 38.15 32.04 32.19 31.72 -0.47 

ระดับจังหวัด 42.27 39.25 38.71 38.45 -0.26 
ระดับประเทศ 39.71 35.89 34.70 35.16 +0.46 

กระทรวงศึกษาธิการ ( เฉพาะกทม.) 42.55 39.39 36.52 36.25 -0.27 
 



๔๒ 

 
    2.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

2.1 ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ใน
ภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 2561 

พบว่า  
ในปีการศึกษา 2561 มีผลการทดสอบทางการศึกษาลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 22 และ ตาราง 26 

 

ภาพที่ 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปกีารศึกษา 2559 – 
2560  

ตาราง 38 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปกีารศึกษา 2559 – 
2560  
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชวีศึกษา (V-Net)  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 2561 

   ระดับ 
ปวช. 

45.31 44.83 38.51 43.6 
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ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



๔๓ 

          3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศีกษานอกระบบ (N-Net)  

3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ใน
ภาพรวม 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม 
พบว่า     ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉลี่ย
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) เพ่ิมมากขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 17 และ ตารางที่ 39 

 

ภาพที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
             2558 – 2562  

ตารางท่ี 39 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
     2558 – 256 
 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 

2558 2559 
2560/

1 
2560/

2 
2561/

1 
2561/

2 
2562/

1 
1. ระดับประถมศึกษา 45.04 44.86 46.93 47.13 46.44 47.72 48.67 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 44.63 43.16 43.17 42.62 42.81 43.00 42.04 
3. ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

37.42 38.92 
36.83 

38.51 41.17 39.54 38.05 

 
 
 
 
 



๔๔ 

3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
จ าแนกเป็นรายวิชา 

1) ระดับประถมศึกษา 

ตารางท่ี 40 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2562  ระดับประถมศึกษาจ้าแนกตามวิชา 

 

ประถม  
ปีการศึกษา/ภาคเรียน 

2560/1 2560/2 2561/1 2561/2 2562/1 

ทักษะการเรียนรู้ (401) 47.88 44.05 41.40 48.82 51.78 

ความรู้พื้นฐาน (402) 36.19 38.55 39.99 38.80 43.19 
การประกอบอาชีพ 
(403) 

47.27 
47.07 

47.96 44.70 40.65 

การด้าเนินชีวิต (414) 54.92 56.20 56.76 57.69 56.07 

การพัฒนาสังคม (415) 48.39 49.77 46.10 48.58 51.65 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา จ าแนกตามวิชา 

 

ภาพที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2562 ระดับประถมศึกษาจ้าแนกตามวิชา 

 

 



๔๕ 

จากตาราง 40 และ ภาพที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก
ระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาจ้าแนกตามวิชา พบว่า สาระการด้าเนินชีวิต 
มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ สาระการพัฒนาสังคม และทักษะการเรียนรู้ ตามล้าดับ และสาระที่
มีคะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ การประกอบอาชีพ โดยทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตาราง 41 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ้าแนกตามวิชา 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา/ภาคเรียน 

2560/1 2560/2 2561/1 2561/2 2562/1 

ทักษะการเรียนรู้ (401) 41.65 41.61 41.23 47.23 46.32 

ความรู้พื้นฐาน (402) 31.49 33.12 36.20 32.77 36.44 
การประกอบอาชีพ 
(403) 

52.34 44.22 50.20 44.20 42.10 

การด้าเนินชีวิต (414) 49.99 53.78 47.89 49.26 50.35 

การพัฒนาสังคม (415) 40.39 40.39 38.54 41.56 35.00 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามวิชา 

 

ภาพที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
         2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้าแนกตามวิชา 
 
 
 
 



๔๖ 

จากตาราง 41 และ แผนภาพที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้าแนกตามวิชา พบว่า สาระการ
ด้าเนินชีวิต มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ตามล้าดับ 
และสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ สาระการพัฒนาสังคม โดยทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
 
 

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตาราง 42 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ้าแนกตามวิชา 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา/ภาคเรียน 

2560/1 2560/2 2561/1 2561/2 2562/1 

ทักษะการเรียนรู้ (401) 37.68 41.02 43.33 48.40 39.29 

ความรู้พื้นฐาน (402) 29.58 30.20 29.12 29.60 31.36 
การประกอบอาชีพ 
(403) 

40.47 49.11 52.76 46.13 45.91 

การด้าเนินชีวิต (414) 45.77 46.42 47.59 42.59 37.00 

การพัฒนาสังคม (415) 30.63 25.81 33.06 30.96 36.67 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามวิชา 

 

 

ภาพที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกตามวิชา 
 



๔๗ 

จากตาราง 42 และ แผนภาพที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกตามวิชา พบว่า สาระ
การประกอบอาชีพ มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ สาระทักษะการเรียนรู้ และการด้าเนินชีวิต 
ตามล้าดับ และสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ สาระความรู้พ้ืนฐาน โดยทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
 
 
 

4. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

ตาราง 43 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561  
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้าแนกรายด้าน 

 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 
ด้าน จังหวัด ประเทศ สพฐ. สช. กทม. อว. 

ด้านภาษา (Literacy) 57.92 53.18 61.56 62.97 54.30 74.55 

ด้านค้านวณ (Numeracy) 48.55 47.54 56.63 53.28 44.49 70.60 

ด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 52.22 48.07 57.39 56.14 49.15 66.12 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 52.9 49.48 58.52 57.46 49.35 70.42 
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกรายด้าน 

 

 

แผนภาพที่ 21 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561  
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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รวมความสามารถทั้ง 3
ด้าน

จังหวัด ประเทศ สพฐ. สช. กทม. สกอ.อว. 



๔๘ 

จากตาราง 43 และ ภาพที่ 21 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้าแนกรายด้าน พบว่า ด้านภาษา (Literacy) 
มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านเหตุผล (Reasoning Ability) และด้านค้านวณ (Numeracy) มี
คะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด โดยความสามารถทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
 
 
 

5. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ตาราง 44 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 
2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ้าแนกตามสมรรถนะ 
 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 
ด้าน จังหวัด ประเทศ สพฐ. สช. กทม. อว. 

การอ่านออกเสียง 71.83 66.16 74.61 75.54 69.21 80.66 

การอ่านรู้เรื่อง 74.47 71.27 76.36 77.22 72.48 83.91 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 73.15 68.72 75.49 76.38 70.85 82.29 
 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ าแนกตามสมรรถนะ 

 

 
 

แผนภาพที่ 22 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 
2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง 2 ด้าน

จังหวัด ประเทศ สพฐ. สช. กทม. สกอ.อว. 



๔๙ 

จากตาราง 44 และ ภาพที่ 22  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ้าแนกรายด้าน พบว่า การ
อ่านรู้เรื่อง มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการอ่านออกเสียง โดยความสามารถทุกด้าน มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
 
 

            ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 

 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี  2554 - 2558) สถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 1,596 แห่ง มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้านวน 1,477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93 และมีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้านวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
7 ดังแสดงในแผนภาพที่ 36  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 

 

ภาพที่ 23 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 
 

 

ภาพที่ 37 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนกตามสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

ตารางท่ี 45 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 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       
   - 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 
   - มาวิทยาลัยในก้ากบัของรัฐ 6 4 2 
6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
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 45 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
จ้าแนกตามสังกัด พบว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนสาธิต ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา รอบ 3    (ปี 2554 - 2558) ครบร้อยละ 100  



๕๒ 
 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บทที่ ๒ 
บริบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
บทท่ี ๒ 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 การศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  แผนการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และการปฏิรูปประเทศ  ที่ใช้เป็นแนวทางดังนี้ 

๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  ๑.เป้าหมายความม่ันคง 
   ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
  ๑.๒ ประเทศมี ความมั่ นคงในเอกราชและอธิปไตย มี สถาบั นชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์     ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน          
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
  ๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   

 ๒. เป้าหมายความม่ังคั่ง    
  ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
  ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
     ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 
 



๕๔ 
 

 ๓. เป้าหมายความย่ังยืน 
  ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น     คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  ๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน    

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีหลักการที่ส าคัญ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙) คือ  
  ๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
  ๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  ๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ๔) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลง
มา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  ๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  ๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์      ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
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๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ขึ้น 
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่ าเทียมและทั่ วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs ๒๐๓๐) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”  มีวัถตุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาต ิ
  ๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าหมาย 
   ๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   ๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๓. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่
สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 
   ๑. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๒. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   ๓. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   ๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 
   ๑. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   ๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ๔. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   ๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   ๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
   ๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   ๓. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
   ๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   ๕. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 
   ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   ๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   ๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   ๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
   ๑. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ๒. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  



๕๘ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 
   ๑. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
   ๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
   ๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
   ๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   ๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   ๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

๔. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มอง
การพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 
เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๗๐ พร้อมกับผู้น าจากประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้น าจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรอง ร่างเอกสารเป้ าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนหลังปี ๒๐๑๕ Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า Transforming Our World: the 
๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ ๒๐๓๐ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน) 
 ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ใน ๑๕ ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘        
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ๑๖๙ 
เป้าประสงค์ (Targets) โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายที่ ๔ 
สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  

 



๕๙ 
 

๕ จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
หลักการ 

  1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับขอ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคอกชน 
และภาคประชาชน ตามนโนบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
รู้จักและประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. ปลูกฝังความมีระเบียงวินัย ทัศนะคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
  3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
  4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพโดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา  
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
  2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชีวศึกษา 
  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชนภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 



๖๐ 
 

  1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
  2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
  2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตาม
ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา บูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
  7. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล /
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียนให้พิจารณา
สื่อสาร อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  8. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  9. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วงงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้ด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 



๖๑ 
 

นโยบายปฏิรูปการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ 
ส าคัญ เพ่ือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง   มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  มี ทักษะสื่อสาร  ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้และ  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็น  นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตาม ความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ 
เป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคม
และครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่                  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) 
การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(3) การสร้าง ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ ชุมชน
เป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ พ่ึ งประสงค์จากภาคธุรกิจ  (6) การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม   

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง คุณภาพ ในทุกช่วงวัย  
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ  ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ  ความต้องการ
ของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้ 
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การป รับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ  ศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉม บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา ระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางต าแหน่งของประเทศไทยในภูภาคเอเชีย อาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับ การเรียนรู้โดยใช้  ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การ พัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ ท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษ
ผ่านกลไกล ต่างๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน 
ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ 



๖๒ 
 

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 - สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล –  
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ - ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระบบปฐมศึกษา - การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล - ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของ สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ - เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ - สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรม
ของประเทศ - สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์
ของไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้ 
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม - 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
๖ การบูรณาการแนวทางการพัฒนาภาคกลาง 
 

      ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ มี
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล”  
        ๖.๑ วิสัยทัศน์  “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร ทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการ ผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าสูง” 
 ๖.๒  แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ  
 มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชย์  
ขนส่ง โลจิสติกส์ สุขภาพ การศึกษา และที่อยู่อาศัย 
 ๖.๓ แผนรองรับการพัฒนา 
  มีแผนรองรับการพัฒนา  ประกอบด้วย  

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
- พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 ๖.๔  แผนงานและโครงการส าคัญ 
  1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์  
  2.  โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง  
  3. โครงการยกระดับกิจกรรมและบรกิารด้านการท่องเที่ยวชายทะเล นานาชาติภาคกลาง  
  7. โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย   

  8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลาง แบบมีส่วนร่วม    
  ๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
  ๑๐. โครงการปรบัปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง  
 ๖.๓ การแนวทางการพัฒนาภาคกลาง 
               ด้านที่ ๑ อุตสาหกรรม  เพ่ิมความสามารถ การแข่งขันของฐาน อุตสาหกรรมเดิม และ ส่งเสริม
การพัฒนา อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
    ด้านที่ ๒  เกษตร พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการผลิต อาหารและสินค้าเกษตร ให้
ทันสมัยและเป็นสากล 



๖๓ 
 

   ด้านที่ ๓ ท่องเที่ยว  ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า และธุรกิจบริการ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
และภาพลักษณ์ท่ีได้ มาตรฐานสากล 
   ด้านที่ ๔  น้ า  เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาน้ าใน ภาคตะวันออก 
และ ภาคกลางตอนบน 
 
๗. ความท้าทายของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๐ –     
    ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจึงมีบทบาทเป็นผู้น าในการบูรณาการ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ให้โดดเด่น  มีอัตลักษณ์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเป็นหนึ่งในอาเชียน  และมาตรฐานสากล  

แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
(แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน ๒๒ แผน) ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. โครงการส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
3.  โครงการสถานศึกษาสุจริต 

  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพ 
ตามความถนัดความสนใจอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับ 
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและติดตามคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 
สถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและจัดแหล่งเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ (STEMศึกษา) 

8. โครงการพัฒนาผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2  เพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 

9. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
10. โครงการยุวฑูตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรักษาทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความฉลาดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
12. โครงการลูกเสือเดินตามรอยเท้าองค์ลูกเสือไทย 
13.โครงการ ส่งเสริมประสการณ์อาชีพของผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับ 

สภาพเศรษฐกิจทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 
14.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรของสถานศึกษากับสถานประกอบการจัด 

การเรียนการสอนระบบ ทวิศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่างๆที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
15.โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสุขของครอบครัวไทยในการหล่อหลอมคุณธรรม   

จริยธรรมที่ดีงามให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญญาการทะเลาะวิวาท   การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
16.โครงการส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิด 

วิเคราะห์  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคม 



๖๔ 
 

17. โครงการระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและผู้เรียนที่ 
มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 

18.โครงการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน(ประกวดการสอน,สื่อ 
การสอน,ส่งเสริม PLC,มอบรางวัล) 

19.โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

20.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและครูจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

21.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
22.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตองประชาชน 

 
การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 การติดตาม ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ท างาน 
 ๒.  ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
 ๓.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดท าร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๔.  ตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมองส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครและเผยแพร่สู่หน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
 ๕.  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน  ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันสถานการณ์ 
 ๖.  เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า  ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 ๗.  สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้าน
สังคมในจังหวัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่ใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น 



วิสัยทัศน เปาหมายหลัก พันธกิจ  
เปาประสงค  จุดเนนยุทธศาสตร 

กรุงเทพมหานคร 

 

บทท่ี ๓ 

 

 

 

 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๖ 
 

บทที่ ๓ 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  

 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี  มีผลทําใหมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้นทําใหประเทศตางๆ มีการแขงขันใหสามารถ
ย ืนห ย ัด อยู ไ ด ใน ส ัง ค ม โลก  คุณภาพของประชากรจึ งเปนป จจัยสํ าคัญ ท่ีจะไปสู ความสํ าเร็จ 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีสถาบันทางการศึกษาชั้นนําและมีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาตาม
แนวทางของหนวยงานนั้น ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีกรอบ
การพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครไดเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวิเคราะห สังเคราะห ภารกิจ สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช
กระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) จนไดกําหนดเปนสาระสําคัญ
ของแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประกอบดวย เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรและ   
กลยุทธ ไดดังนี้  

 

วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง เปนที่หนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ  
มีคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

 

เปาหมายหลัก 

 

๑) ผูเรียน หมายถึง  เด็กเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนท่ีรับบริการการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

๒) คนดี  หมายถึง  ผูเรียนมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย 
มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

๓) คนเกง  หมายถึง  ผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญท้ังวิชาการและวิชาชีพ 
๔) เปนท่ีหนึ่งในอาเซียน  หมายถึง  ผูเรียนมีความรู  และความสามารถแขงขันเชิงทักษะตางๆ 

และมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เปนท่ีหนึ่งในอาเซียน 
๕) มีความรักชาติ  หมายถึง  มีความรักความเปนไทยและภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย 



๖๗ 
 

๖) มีคุณภาพชีวิต  หมายถึง  ผูเรียนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ  ไดรับการคุมครองตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัย  ยึดอาชีพท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 

๗) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ผูเรียนมีศักยภาพในการนําความรูไปใชเพ่ือจัดการในเรื่อง
ธรรมชาติ  ความม่ันคงทางทรัพยากรพลังงานและจัดการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

พันธกิจ 

 ๑.  สรางจิตสํานึกใหพลเมืองทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย  
 ๒.  สงเสริมและพัฒนากําลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะไดมาตรฐานเปนท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  
 ๓.  เสริมสรางศักยภาพผูเรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกชวงวัยใหเปนคนเกงมีศักยภาพตาม
ความถนัดและความตองการของตนท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) มีการจัดการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง และเทาเทียม  ทําใหผูเรียนสามารถแขงขันในเชิงทักษะตางๆและมีผลการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ(PISA) เปนท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมี
ความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๕.   สงเสริมทุกภาคสวนรวมกันจัดระบบอนุรักษ  ฟนฟูและใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  สงเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

เปาประสงค 
 ๑ .  ด านความ ม่ันคง : พลเมืองทุกชวงวัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริยและสรางภูมิคุมกันใหหางไกลจากยาเสพติด 
 ๒.  ดานประสิทธิภาพการพัฒนากําลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเปนท่ีหนึ่ง      
ในอาเซียน 
 ๓.  ดานศักยภาพ  :  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของผู เรียนทุกชวงวัยใหเปนคนเกง มี
ศักยภาพตามความถนัดและความตองการของแตละบุคคลท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(3Rs8Cs)        มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
สามารถแขงขัน  ในเชิงทักษะตางๆและมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เปนท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ดานคุณลักษณะของผูเรียน  ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย        
มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  



๖๘ 
 

 ๕.  ดานการมีสวนรวม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีสวนรวมระบบอนุรักษ  ฟนฟูบริโภคและใชทรัพยากรท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ดานความยั่งยืน  : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอํานวยความสะดวกในการบูรณา
การความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีกํากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัวเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียนท่ีเปนเลิศในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียนท่ีเปนเลิศในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในระยะตอท่ีจะตองเรงให     
ทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจน            
มีคุณภาพโดดเดนและอัตลักษณท่ีชัดเจนสามารถแขงขันในเวทีระดับมาตรฐานสากล ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

จุดเนนยุทธศาสตรเปนเลิศ  

 1.1  ผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลงรอยละ 50 หนวยงานหลัก สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 1.2 สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน รอยละ 10๐  หนวยงานหลัก          
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาทุกสังกัด 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
  ของประเทศ 

จุดเนนยุทธศาสตรเปนเลิศ  
 2.1  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  วิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ หนวยงานหลัก สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

จุดเนนยุทธศาสตรเปนเลิศ  
 3.1  ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ หนวยงานหลัก   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 3.2  ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนคนเกง พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความ
ตองการของแตละบุคคลเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓๐ หนวยงานหลัก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 



๖๙ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาส  ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

จุดเนนยุทธศาสตรเปนเลิศ  
 4.1  การสรางผู เรียนให เปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 9๐ หนวยงานหลัก สํานัก
การแพทยกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาทุกสังกัด 
 4.2  เด็กแรกเกิดถึง- ๕ ป มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๘๕  หนวยงานหลัก   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 4.3  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๙๐ หนวยงานหลัก  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จุดเนนยุทธศาสตรเปนเลิศ  
 5.1  สถานศึกษาท่ีจัด/เขารวมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติเพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๐ หนวยงานหลัก  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร   

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเนนยุทธศาสตรเปนเลิศ  
 6.1 การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีระดับคุณภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖๐  
หนวยงานหลกั สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗๐ 
 

จุดเนนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2560-2564) 
 
ตารางที่ 21 ตัวชี้วัดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวช้ีวัดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ
๑.๑. รอยละของสถานศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ี
สะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ  และยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
100 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๑.๒ รอยละของผูเรียนทุกระดับไดรับการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
100 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๑.๓  รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
8๐ 

รอยละ 
9๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานประสิทธิภาพการพัฒนากําลังคนของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
๒.๑  สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
ผูเรียนสามัญศึกษา 

สัดสวน 
๔๐: ๖๐ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

๒.๒ รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ 
9๐ 

รอยละ
10๐ 

รอยละ
10๐ 

รอยละ
๑๐๐ 

๒.๓ รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรูแบบ
บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
7๐ 

รอยละ 
8๐ 

รอยละ  
9๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ  
10๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
๓.๑ รอยละของผูเรยีนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนคนเกง  พัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความตองการของแตละ
บุคคลเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
6๐ 

รอยละ  
70 

รอยละ  
8๐ 

รอยละ  
90 

รอยละ  
10๐ 

๓.๒ รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะใน
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ( 3Rs8Cs)เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

 

รอยละ  
๑๐๐ 

๓.๓ รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 
 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ  
๑๐๐ 



๗๑ 
 

ตัวช้ีวัดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางโอกาส  ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  
                    (คุณลักษณะผูเรียน) 
๔.๑.สรางผูเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ใหเปนคนดี มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๔.๒  รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน( O-NET)แตละวิชาผานเกณฑคะแนนเฉลี่ย 
๔ วิชาผานเกณฑรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ  
๕๐ 

๔.๓ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme  for  
nternational  Student  Assessment หรือ PISA ) ของ
นักเรียนอายุ ๑๕ ป สูงข้ึน ( ๕๐๐ คะแนน) 

คะแนน
เฉล่ีย๕๐๐ 
คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย๕๐๐ 
คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐  

คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย๕๐๐ 
คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐  

คะแนน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
                    (ดานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน) 
๕.๑ รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัด
หลักสูตร/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสรางความตระหนัก
รูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๕.๒. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ท่ีเก่ียวกับการสรางความตระหนักรูในเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
80 

รอยละ  
8๐ 

รอยละ  
๘5 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๕.๓ รอยละของสถานศึกษาท่ีจัด/เขารวมโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๖.๑ รอยละของสถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๒ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๓. รอยละของสถานศึกษามีระบบและกลไกการ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 



๗๒ 
 

ตัวช้ีวัดจุดเนนเชิงยุทธศาสตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ทดสอบ การวัดและประเมินผลความรูและทักษะ 
และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษาและทุก
กลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๖.๔ รอยละของครู  อาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๕.ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน/สถานศึกษา
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

 

ยุทธศาสตรภายใตกลยุทธ 
  
ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 

เปาประสงค 
 ๑. พลเมืองทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและสราง
ภูมิคุมกันใหหางไกลจากยาเสพติด 

กลยุทธ 
 ๑. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท 
 ๒. สงเสริม สนับสนุนการนอมนําพระราชปณิธาน พระราชกระแสดานการศึกษา และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
 ๓. สงเสริม  สนับสนุนและดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. สงเสริมการปองกัน  แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรักษาระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคภูมิใจ
ในชาติ มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตรพระราชา 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาส 
  ของพ้ืนท่ี 

เปาประสงค 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอผูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเปนท่ีหนึ่งในอาเซียน 

กลยุทธ 
 ๑. สรางภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาประชารัฐ
เพ่ิมข้ึน 
 ๒. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานใหเพียงพอตอความตองการของ ตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. สงเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพ่ือการตัดสินใจ
ศึกษาดานอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. สงเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแกผูเรียนทุกระดับสูการแขงขันระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เปาประสงค 
 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนเกง มีศักยภาพตามความถนัดและ
ความตองการของแตละบุคคลท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ( 3 Rs8Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

กลยุทธ 
 ๑.  สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.  สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี๒ เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได 
 ๓.  สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีสุขภาพอนามัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสาธารณสขุ 
 ๔.  ผูพัฒนาผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน การคิดคํานวณ และมีทักษะการคิดแกปญหามี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถในการแขงขันในระดับสากล 
 ๕.  สงเสริม สนับสนุนครูใหเปลี่ยนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะตอความฉลาดของผูเรียน
ตามความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือสรางองคความรูไดดวยตัวเอง 



๗๔ 
 

 ๖.  สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
 ๗.  สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  มีเสรีภาพในการเขาถึงการเรียนรูแบบองครวมท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเทาเทียม  
  มีระเบียบวินัย คุณธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

เปาประสงค 
 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ 
 ๑.  พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาท่ีสอดคลองกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของผูเรียน
ทุกกลุมเปาหมาย 
 ๒.  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย         
(ทวิศึกษา) และหลักสูตรระยะสั้นใหสามารถนําไปใชประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได 
 ๓.  สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช
ประโยชนรวมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี  
 ๔.   สงเสริมใหคนทุกวัยไดถึงแหงเรียนรูแบบองครวมอยางท่ัวถึงท้ังในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๕.  พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา ฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาในพ้ืนท่ีมีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและ
เขาถึงได 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ สรางสํานึกรักษสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ี
จัดการศึกษามีสวนรวมระบบอนุรักษ  ฟนฟูบริโภคและใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 
 ๑.  สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาสงฆและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงามและ
รวมสรางสังคมพุทธศาสนาใหมีความเขมแข็ง 
 ๒.  สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 ๓.  สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 



๗๕ 
 

 ๔.  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ สื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอํานวยความสะดวกในการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีกํากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว
เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน กํากับดูแล เรงรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพ้ืนท่ี 
 ๕. สรางกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี



๗๖ 
 

   ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

   ตารางท่ี 22 ตัวชี้วัดเปาประสงครวม(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ
๑.๑. รอยละของสถานศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ี
สะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ  และยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

๑.๒ รอยละของผูเรียนทุกระดับไดรับการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
100 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๑.๓  รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
8๐ 

รอยละ  
9๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๑.๔. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
๑0๐ 

รอยละ 
๑๐0 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

รอยละ 
10๐ 

๑.๕. รอยละของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีสรางภูมิคุมกันหรือปอง
ปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๕ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๕ 

รอยละ 
๕๐ 

๑.๖. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๕ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๕ 

รอยละ 
๕๐ 

๑.๗. รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะ
วิวาทลดลง 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๕ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

๑.๘  รอยละของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน
คุณธรรมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานประสิทธิภาพการพัฒนากําลังคนของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
๒.๑  สัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กับผูเรียนสามัญศึกษา 

สัดสวน 
๔๐: ๖๐ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

สัดสวน 
๔๕: ๕๕ 

๒.๒ รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษารูปแบบ 
ทวิภาคี สหกิจศึกษาหลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ  
๕๐ 

๒.๓ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา  มีสมรรถนะเปนท่ีพอใจของสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๕ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๕ 

รอยละ  
๗๕ 

๒.๔  รอยละของการไดทํางาน/ประกอบอาชีพอิสระ 
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา(ไมนับศึกษาตอ) 
ภายในระยะเวลา ๑ ป ไมต่ํากวา รอยละ๗๐ 
 

รอยละ
๓๐ 

รอยละ
๔๐ 

รอยละ
๕๐ 

รอยละ
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 



๗๗ 
 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒.๕ รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ
๖๐ 

รอยละ
๗๐ 

รอยละ
๘๐ 

รอยละ
๙๐ 

รอยละ
๑๐๐ 

๒.๖ รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ  
๙๐ 

๒.๗  รอยละของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับ
การสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว 
และ ไดรับการพัฒนาความรูทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การมีงานทําในอนาคต เพ่ิมข้ึน 

รอยละ
๓๐ 

รอยละ
๔๐ 

รอยละ
๕๐ 

รอยละ
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

๒.๘ รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ
๑๐ 

รอยละ
๒๐ 

รอยละ
๓๐ 

รอยละ
๔๐ 

รอยละ 
๕๐ 

๒.๙.  รอยละของจํานวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือ 
สรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
๓ 

รอยละ  
๔ 

รอยละ  
๕ 

รอยละ 
๖ 

รอยละ  
๗ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
๓.๑ รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนคนเกง  พัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความตองการของ 
แตละบุคคลเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๕ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๕ 

รอยละ  
๕๐ 

๓.๒ รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ( 3Rs8Cs)เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

 

รอยละ  
๑๐๐ 

๓.๓ รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ  
๑๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางโอกาส  ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  
                    (คุณลักษณะผูเรียน) 
๔.๑.รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาเปนคนดี มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๔.๒ รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษามีการเขารวมกิจกรรมและมีพฤติกรรม 
ท่ีแสดงถึงความกตัญู ความซ่ือสัตย ประหยัด 
อดทน  มีเมตตา  และเห็นแกสวนรวมเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ 
๔๐ 

รอยละ  
๔๐ 



๗๘ 
 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๓ รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษามีวินัยตอตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ
แบบแผน  ขอบังคับของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๔.๔ รอยละของผูเรยีนทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาเขารวมกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพระดับอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ  
๓๐ 

๔.๕  รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน( O-NET)แตละวิชาผานเกณฑคะแนน
เฉลี่ย ๔ วิชาผานเกณฑรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ  
๕๐ 

๔.๖  คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) ของนกัเรียน ๔ วิชา
หลักเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓ 

รอยละ 
 ๓ 

รอยละ  
๓ 

รอยละ  
๓ 

รอยละ  
๓ 

๔.๗  ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET)ของนักเรียน
ระหวางพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวชิาคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ ๕ 

รอยละ  
๕ 

รอยละ  
๕ 

รอยละ  
๕ 

รอยละ  
๕ 

รอยละ  
๕ 

๔.๘ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme  
for  International  Student  Assessment หรือ 
PISA ) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ป สูงข้ึน ( ๕๐๐ 
คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐ 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐ 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐  

คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐ 

คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย
๕๐๐  

คะแนน 

๔.๙  รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี 
มีระดับความสามารถสามารถใชภาษาอังกฤษของ
ผูสําเร็จการศึกษา เม่ือทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงข้ึน 
(A1/A2)  

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ  
๓๐ 

๔.๑๐ รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ  ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน(จําแนกตามกลุม ประเภทของความจําเปน
พิเศษ) 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ  
๓๐ 

๔.๑๑ รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ  
๕๐ 



๗๙ 
 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๑๒  สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (๓-๕ ป)  
ตอประชากรกลุมอายุ ๓-๕ ป เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
รอยละ ๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๔.๑๓ รอยละของเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป มีพัฒนา 
การสมวัยเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

๔.๑๔ รอยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๔.๑๕ รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
                    (ดานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน) 
๕.๑ รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัด
หลักสูตร/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสรางความตระหนัก
รูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๕.๒. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ท่ีเก่ียวกับการสรางความตระหนักรูในเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๕.๓ รอยละของสถานศึกษาท่ีจัด/เขารวมโครงการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๕.๔ จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาให
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู 
ท่ีสงเสริมในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

รอยละ 
๓๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 
๖.๑ รอยละของสถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๒ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 



๘๐ 
 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๖.๓. รอยละของสถานศึกษามีระบบและกลไก 
การทดสอบ การวัดและประเมินผลความรูและ
ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา
และทุกกลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๔. รอยละของสถานศึกษามีระบบการติดตาม
ประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษา
และผูเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๕ รอยละของครู  อาจารยและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๖ ระดับความพึงพอใจของครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาสมรรถนะ
และการใชประโยชนจากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๗ รอยละของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ผานการ
ทดสอบมาตรฐานความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ (CEFR)ในระดับ B2 ไมต่ํากวา 
รอยละ ๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

๖.๘ รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัด
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๙ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน/สถานศึกษา 
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา  
การติดตามและประเมินผลเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๑๐ .จํานวนภาคีเครือขายการศึกษาท่ีมีศักยภาพ
และความพรอมในการสงเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๑๑ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

๖.๑๒  รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับการชวยเหลือ
และพัฒนา และออกจากความชวยเหลือไดไมนอย
กวารอยละ ๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

รอยละ 
๒๐ 

๖.๑๓  สถานศึกษา ใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ ๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๖.๑๔  จํานวนหนวยงาน  องคกรภาครัฐ/เอกชน  
มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ ไมนอยกวา 
๓๐ หนวยงาน 

๓๐ 
หนวยงาน 

๓๐ 
หนวยงาน 

๓๐ 
หนวยงาน 

๓๐ 
หนวยงาน 

๓๐ 
หนวยงาน 



๘๑ 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานโครงการ 
ตามยุทธศาสตร 

 

บทที่ ๔ 
แผนงานโครงการ 

 



๘๒ 
 

บทท่ี 4 
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

 จุดเนนเชิงยุทธศาสตรท่ี ๑      
  ๑.๑ ผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลงรอยละ ๔๕   
  ๑.๒ สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๐   
 

  ตัวช้ีวัด 
    ๑.รอยละของสถานศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรักและการธํารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุขเพ่ิมข้ึน 
  ๒. รอยละของผูเรียนทุกระดับไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
  ๓.  รอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
 

แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 
   ๑. โครงการสงเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดีมีภูมิคุมกันยาเสพติด 

๒. โครงการสถานศึกษาสุจริต 
๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๔. โครงการลูกเสือเดินตามรอยเทาองคลูกเสือไทย 
๕. โครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความสุขของครอบครัวไทยในการหลอหลอม

คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามใหกับเยาวชนเพ่ือลดปญหาทะเลาะวิวาทและการตั้งครรภในวัยเรียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การผลิตและพัฒนากําลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสรางขีดความสามารถ 
     ในการแขงขันของประเทศ 
 

 จุดเนนเชิงยุทธศาสตรท่ี ๒  
  ๒.๑ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  

วิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕๐  
 

   ตัวช้ีวัด 
    ๑.  สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา 
     ๒. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๓. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  วิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
  แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 
       ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและจัดแหลง
เรียนรูใหแกผูเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือเกิดทักษะการคิดวิเคราะห(STEM ศึกษา) 



๘๓ 
 

    ๒. โครงการ สงเสริมประสบการณอาชีพของผูเรียนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 
    ๓. โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรของสถานศึกษากับสถานประกอบการ
จัดการเรียนการสอนระบบ ทวิศึกษาเพ่ือเปดโอกาสและสรางทางเลือกตางๆท่ีเหมาะสมใหแกผูเรียน 
    ๔. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตองประชาชน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 
 จุดเนนเชิงยุทธศาสตรท่ี ๓  
  ๓.๑ ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๐    
   ๓.๒ ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนคนเกง ตามความถนัดและความตองการของแตละบุคคล
เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓๐   
 
    ตัวช้ีวัด 
       ๑. รอยละของผูเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนคนเกง  
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความตองการของแตละบุคคลเพ่ิมข้ึน 
      ๒ . รอยละของผู เรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาให มี
คุณลักษณะและทักษะในการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ( 3Rs8Cs)เพ่ิมข้ึน 
     ๓. รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพ
และมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 
   แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 

     ๑. โครงการพัฒนาผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2  เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
     ๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพความฉลาดของผูเรียนเปนรายบุคคล 
     ๓. โครงการสงเสริมครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะการคิด 
     ๔. โครงการสงเสริมสถานศึกษาและครูจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะทักษะการ
เรียนรู  ในศตวรรษท่ี 21 
  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางโอกาส  ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 
 จุดเนนเชิงยุทธศาสตรท่ี ๔ 
   ๔.๑  สรางผูเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาใหเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐  

  ๔.๒  เด็กแรกเกิดถึง- ๕ ป มีพัฒนาการสมวัย เพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๕   
   ๔.๓ สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๙๐  



๘๔ 
 

 
  ตัวช้ีวัด 
    ๑. สรางผูเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาใหเปนคนดี มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ิมข้ึน 
    ๒.  รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน( O-NET)แตละวิชาผานเกณฑคะแนนเฉลี่ย ๔ วิชาผานเกณฑรอยละ ๕๐ ข้ึนไป
เพ่ิมข้ึน 
    ๓. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme  
for  International  Student  Assessment หรือ PISA ) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ป สูงข้ึน ( ๕๐๐ คะแนน) 
 

  แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 
    ๑. โครงการจัดทําและพัฒนาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
    ๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กพิการและดอยโอกาสใหเขาถึงการศึกษาตาม
ศักยภาพ ตามความถนัดความสนใจอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
    ๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ๔. โครงการระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษาและ
ผูเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

จุดเนนเชิงยุทธศาสตรท่ี ๕ 
    ๕.๑  สถานศึกษาท่ีจัด/เขารวมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติเพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๐  
 
  ตัวช้ีวัด 
     ๑. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสรางความ
ตระหนักรูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
     ๒. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการสรางความตระหนักรูในเรื่อง
การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
    ๓. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัด/เขารวมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
 

   แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 
     ๑. โครงการยุวฑูตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรักษาทางวัฒนธรรมลุมแมน้ําเจาพระยา 
    ๒. โครงการสงเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 



๘๕ 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 
 

 จุดเนนเชิงยุทธศาสตรท่ี ๖  
  ๖.๑  การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีระดับคุณภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖๐   
 
   ตัวช้ีวัด 
    ๑. รอยละของสถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
    ๒. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
   ๓. รอยละของสถานศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินผลความรู
และทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษาและทุกกลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ๕. รอยละของครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหสอดคลอง
กับความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 
     ๖. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน/
สถานศึกษาเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผลเพ่ิมข้ึน 
 
    แผนงานและโครงการท่ีสําคัญ 
    ๑. โครงการสงเสริมความรวมมือและติดตามคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๒. โครงการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน(ประกวดการสอน
,สื่อการสอน,สงเสริม PLC,มอบรางวัล) 
     ๓. โครงการสงเสริมใหสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนแผน 
ไปสูการปฏิบัติ บทที่ 5 
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บทท่ี 5  

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

 

 
 

 

๑.  การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัต ิ

 (๑)  สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษาในการ
ดําเนินการแปลงยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธและแนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลักท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จตาม
เปาหมายอยางชัดเจน รวมท้ังการกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายหลัก 
 (๒)  สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ กับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดรวมท้ังแผนพัฒนาของหนวยงานตางท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
 (๓)  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา  สถาบันทาง
การศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครตองใหความสําคัญและใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔  เปนกรอบในการดําเนินงานและบริหารของหนวยงาน สถาบันและสถานศึกษา 
 (๔)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครการดําเนินการชี้แจง  ประชาสัมพันธสราง
ความรู  ความเขาใจสาระสําคัญ เนื้อหาของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ใหบุคลากรผูปฎิบัติไดรับทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

การแปลง
แผนพัฒนา
การศึกษาไปสู
การปฏิบัติ

ทางการ
ประสานระดม
ทรัพยากรและ
การมีสวนรวม
ทางการศึกษา

การติดตาม
และประเมินผล
ตามแผน
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 (๕)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจดวยการ
ยกยองชมเชยใหรางวัลเม่ือสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ 
 (๖)  ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอยางพอเพียงตอการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในพ้ืนท่ี 
 (๗)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดใหมีการประชุมประสานแผนโดยการนํา
ขอมูลท่ีไดจากการดําเนินงานและผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดทําแผนใน
อนาคตใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

๕.๒ แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา 
 ๑.  แหลงงบประมาณ 
  > งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการตนสังกัดของ
หนวยงานทางการศึกษา 
  > งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  > งบประมาณจากชุมชนและภาคเอกชน 
  > งบประมาณจากหนวยงานอ่ืน 
 ๒.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา 
  > จัดทําขอมูลเพ่ือการประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานดาน
สังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนอ่ืน รวมท้ังแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญ
ชาวบาน ศิลปนแหงชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานขอความรวมมือในการ
บริหารการศึกษา 
  > การประสานความรวมมือหรือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวของหรือทุกภาคสวนท่ีมีแนวทางใหความรวมมือในการบริหารและจัดการศึกษา 
  > การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานในการบริหารจัดการศึกษา “รวมคิด รวมดําเนินการ
รวมติดตาม ประเมินผลและรวมรับผิดชอบผลงาน” 
  > ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา 

๕.๓  การติดตามและประเมินผลตามแผน 

 การติดตาม ประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 
 ๑.  ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการ
ทํางาน 
 ๒.  ดําเนินงานอยางตอเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
 ๓.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดทํารางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๔.  ตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมองสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครและเผยแพรสูหนวยงานและสถานศึกษาเพ่ือใชเปนกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
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 ๕.  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วเพ่ือให
ไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน  ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทันสถานการณ 
 ๖.  เสริมสรางกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง  โดยสนับสนุนใหภาคประชาชน
รวมกลุมติดตามความกาวหนา  ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับชุมชนองตน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดทําขอมูลท่ีนํามาใชประกอบการตรวจสอบไดอยางถูกตองชัดเจน 
 ๗.  สรางการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระหวางหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานดานสังคม   
ในจังหวัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนระบบท่ีใจไดงายและใชประโยชนไดสะดวก  เพ่ือใหทุกฝายมีขอมูล       
ท่ีถูกตองแมนยําเปนประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดใหมีความสัมพันธ
สอดคลองและเปนเอกภาพในการปฏิบัติมากข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน ภาคผนวก 



๙๑ 
 

รายช่ือหนวยงานท่ีรวมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4)    

ในวันท่ี  1 สิงหาคม  ๒๕๖2   
ณ หองประชุมเพชรบุรี ช้ัน 3  สํานักศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
วิทยากร 
  นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค                
 
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวนาฎอนงค  เจริญสันติสุข   
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
นายสุภกร  ภัทรวิชียร   
ผูแทนเลขาธิการสภาการศึกษา 
นางรัชนี      พ่ึงพาณิชยกุล   
นางสาว ตวงดาว  ศิลาอาศน 
ผูแทนสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร 
นางสาว   สุพรรณี  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ   
ผูแทนสํานักงานการอาชีวศึกษา 
นางสาวจันทรทิพย  ชุนหะวินนท 
นางสาวปทมา  ศรีเมือง   
ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
นางปรานีย   คุณธรรมดี  
ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
นางสาวปาณิสรา  สลากรธพรัตภร 
ผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
นางสาวนันทพร  พัฒนวิชัยโชติ 
ผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
นางเกษแกว  ชื่นรุง   
ผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
นางสาววิภาวดี  เหล็มเตะ 
นางกฤติมา   จินดาธนกิตติ์   
ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
นางจุรีพร  เอ่ียมสุวรรณ 
นางสาวปทิตตา  อินทรนัฎ  
 



๙๒ 
 

 
 
 
ผูแทนสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นางจิรภิญญา  สันนิภางกูร 
นางสาวธิติมา  สมปญญา 
ผูแทนสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
นางจิราภา  นวลจันทร   
นางสรัลรัตน  มาละวรรณโน 
ผูแทนสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
นายเดชา  ละลีย 
นายศุภชัย  เสริมสุข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
อักษรยอท่ีใช 

 

ระดับประเทศ หมายถึง  ประเทศ    
ศธภ.2   หมายง  สํานักงานศึกษาธิการภาค 2 
เขต 1   หมายถึง เขตตรวจราชการท่ี 1  
กทม.   หมายถึง กรุงเทพมหานคร   
นบ.   หมายถึง  นนทบุรี  
ปท.   หมายถึง  ปทุมธาน ี    
อย.   หมายถึง  พระนครศรีอยุธยา  
สบ.   หมายถึง  สระบุรี    
สพฐ.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สกอ.   หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สอศ.   หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สช.     หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
สศศ.  หมายถึง สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พศ.   หมายถึง  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
สก.กทม.  หมายถึง สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร 
อปท.   หมายถึง  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 
 

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
( พ.ศ  2560 -2564)  ฉบับทบทวนปงบประมาณ  2562 
 

ท่ีปรึกษา 

 วาท่ีรอยตรีอานนท  สุขภาคกิจ   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
 1. นางสาวสุขพัชรา   ซ้ิมเจริญ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
 2. นางสาวจรวยพร   แจงกระจาง    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  
 3. นางกาญจนา  ตันตินิพันธุกุล  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
 4. นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   
 5. นางสาวสุชาดา   นาคอวม          ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา            
 6. นางณพรชยาศิลป   เจริญผล  ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
           7. นางสาวรุงทิพย ทองไทย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
           8. นางสาวอุมาพร   รังสิยานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

9. นางเบญจมาศ   อภิชาตประคัลภ ศึกษานิเทศกชํานาญการ                              
 ๑0. นางสาวอรัญญา   ธาราวร  ศึกษานิเทศกชํานาญการ                              
 11. นางสาวจิตชญา   ศรโีสภา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  
คณะทํางานตรวจและแกไข 

1. ดร. สุขพัชรา   ซ้ิมเจริญ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
2. นางสาวอุมาพร   รังสิยานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

เขียนรายงาน นําเสนอและจัดทํารูปเลม 
1. ดร. สุขพัชรา   ซ้ิมเจริญ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
2. นางสาวอุมาพร   รังสิยานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 

 


