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พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 
  กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคมมีการพัฒนาท่ียั่งยืน และเกิดการบูรณาการ
ในทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ รัฐบาลจึงได้มีค าส่ังโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ก าหนดให้
มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบั ติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามท่ีมอบหมายและให้มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ ๔ 
(๑) - (๕) นั้น 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลได้จัดประชุม
คณะท างานร่างกรอบยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคณะท างานได้ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายรัฐบาลกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)              
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจ สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก          
(SWOT Analysis) จนได้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนั้นกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลและกลุ่มนโยบายและแผน ได้เชิญ ๑๕ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและน ายุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวั ด
กรุงเทพมหานครวางแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยท่ีประชุมให้ความส าคัญกับ     
การบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานการศึกษาในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาท่ีถูกต้องรวดเร็ว พร้อม
รับการเปล่ียนแปลงตรงกับความต้องการของสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเอกสารฉบับนี้   และขอขอบคุณผู้มีส่วนผลักดันให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ชื่อเอกสาร/แผน  :  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ลักษณะเอกสาร  :  แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง  ๔  ปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เหตุผลความเป็นมา 

สืบเนื่องจากค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 11 / 2559 เรื่องการไปราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2559 ข้อ ๔ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่างๆ ท่ีมอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าท่ี คือ ๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  และการปฎิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด  และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย  ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้าน
วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด  ๓) ส่ังการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ๔) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวช้ีวัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และ  ๕) ปฏิบัติ
ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมายรวมท้ังปฎิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด 

ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์ ต่อการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพและสามารถประสานเช่ือมโยงและ
บูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการ
บริหารงานโดยประชารัฐ  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง   อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศท่ียังยืน  โดยใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีคุณลักษณะส าคัญประกอบด้วย  ๑) รูปแบบโครงสร้างท่ี
ชัดเจนและยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๒) เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีคล่องตัว มีเอกภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล  ๓) มีกลไกบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การบูรณาการท างานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ๔) มีนโยบายแผนมาตรฐาน
และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบัติสามารถน าไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ  ๕) มีฐานข้อมูลท่ีทันสมัยและน่าเช่ือถือสามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีขอบเขตหน้าท่ี   
ในด้านนโยบาย (Polycy)  การก ากับดูแล (Regulator)  การส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)  และการ
ปฏิบัติการ (Operator)  รวมทั้งการปฎิบัติงานเชิงบูรณาการ  การก ากับติดตาม  ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร  และมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ     
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2562 – 2565  ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 



ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง เปน็ที่หนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ  

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 

พันธกิจ 

 ๑.  สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  
 ๓.  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตาม
ความถนัดและความต้องการของตนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) มีการจัดการเรียนรู้  
ท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง และเท่าเทียม  ท าให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียน
นานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๕.   ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

เป้าประสงค์                
 ๑.  ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 ๒.  ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาก าลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๓.  ด้านศักยภาพ  :  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพ
ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรี ยนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง สามารถแข่งขัน     
ในเชิงทักษะต่างๆ และมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 ๕.  ด้านการมีส่วนร่วม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ด้านความยั่งยืน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 



กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ 
 พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกัน    
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ภูมิใจ    
ในชาติ  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาประชารัฐเพิ่มขึ้น 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจ
ศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพตามความถนัดและ
ความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี๒ เพื่อการส่ือสาร  
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 



 ๔.  ผู้พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา          
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปล่ียนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาดของผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ๖.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 ๗.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
และหลักสูตรระยะส้ันให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้ 
 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี  
 ๔.   ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้ถึงแห่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๕.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ีมีมาตรฐาน  เช่ือมโยงและ
เข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ี
จัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
 ๑.  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วม
สร้างสังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 ๓.  สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ           
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล



และสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ             
สถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
ในพื้นท่ี 
 ๕. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ข้างต้นนั้น      
มีสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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ประสิทธิภาพ เรี ยบร้ อย สมบู รณ์  ครอบคลุมนโยบายส า คัญ เร่ ง ด่วนของรั ฐบาล น โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด/จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
 

  ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕           
ในครั้งนี้  มีความคาดหวังว่าจะท าให้การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพลเมืองของชาติ 
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๒ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภาระหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ      ท่ี
เกี่ยวข้อง มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ 

๑. พื้นทีแ่ละอาณาเขต 
กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัด

สมุทรสาครจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ 
อาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม 

 
           
                    
                    
                    
        
 
 
 
 
 
 
   

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

 

จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปทุมธานี 
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 ๒. ลักษณะภูมิประเทศ 
  กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่บนฝ่ังท่ีราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าสายส้าคัญซึ่งถือเป็นเส้นเลือด
ใหญ่หล่อเล้ียงคนไทยท้ังชาติ โดยต้ังอยู่บนละติจูดท่ี 13 องศา 45 ลิปดาเหนือและลองจิจูดท่ี 100 องศา 
28 ลิปดาตะวันออก 

 ๓. ลักษณะภูมิอากาศ 
  กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา ต้ังอยู่ในเขตร้อน (มีภูมิอากาศร้อนแถบทุ่ง
สะวันนา) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมประจ้าฤดูท่ีพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์) 
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน ถึง มกราคม) และฤดูร้อน 
(กุมภาพันธ์ – เมษายน) โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียต้่าสุด – สูงสุด ประมาณ 25 – 35 องศาเซลเซียส 

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

 ๕. ประชากร 
   กรุงเทพมหานคร มีจ้านวนประชากร (ณ เดือน ธันวาคม 256๑) จ้านวนรวมท้ังส้ิน   5,682,415 คน         
โดยแบ่งเป็น เพศชาย จ้านวน  2,687,253 คน เพศหญิง จ้านวน  2,999,393 คน  
 

ตารางที่ 1 จ้านวนประชากรแยกรายอายุ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ  2,679,453  2,997,195  5,676,648 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,569,209  2,911,261  5,480,470 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  26,513  20,029  46,542 
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ้านวยการ
ทะเบียนกลางก้าหนดให้จัดท้าข้ึนส้าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

 63,682  53,388  117,070 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  20,049  12,517  32,566 
                       (ข้อมูล เดือนธันวาคม 256๑ จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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ตารางที่ 2 จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ 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 
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 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
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 256๑ จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖ 

 

สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

 ด้านเศรษฐกิจ  
 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ท้ังการเป็นศูนย์บริหารทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดท้ังการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดล้าดับให้เป็นมหานครท่ีมีขนาดใหญ่
อันดับท่ี 15 ของโลก อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึง ร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และ
ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

 ด้านสังคม 
 กรุงเทพฯ มีส่ิงอ้านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและการค้า การบริการของกรุงเทพฯ น้ามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงาน ท่ีอพยพ
เข้ามาหางานท้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเส่ือม
โทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน รวมท้ังก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการ
จัดหาท่ีอยู่อาศัย การเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐาน
ทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจน  ในเขตเมืองให้ดีขึ้น 

 ด้านจราจร 
 จากการมีกิจกรรมกระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นและแรงงานท่ีอพยพเข้ามาสู่ภาคมหานคร ท้าให้เกิด
ปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มจ้านวนประชากรอย่าง
รวดเร็ว และตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท่ีเดินทางถึง 18 ล้านเท่ียวต่อวัน      
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบเมือง 
โดยไม่มีการวางแผนรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พื้นท่ีถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณต้่ากว่ามาตรฐานของ
ความเป็นเมืองท่ีมีการเดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีถนนประมาณ ร้อยละ 10 พื้นท่ีท้ังเมือง
ท้ังหมด ในขณะท่ีมหานครโตเกียว มีพื้นท่ีถนนคิดเป็นร้อยละ 23 และ มหานครนิวยอร์ก มีพื้นท่ีคิดเป็น     
ร้อยละ 38) อีกท้ังประชาชนส่วนมากยังมีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ยัง
ใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนบนรางมีเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณ
การเดินทางท้ังหมด เนื่องจากโครงข่ายยังไม่ครบสมบูรณ์และขาดการวางแผนการจัดการแบบบูรณาการกับ      
การเดินทางประเภทอื่นๆ  
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 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กรุงเทพมหานคร ต้องประสบปัญหาจากการเกิดน้้าท่วมมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อม อื่นๆ ตามมาอีก เช่น ความหนาแน่นของการจราจรท้าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเข้ามาของ  ผู้มีภูมิล้าเนาในจังหวัดอื่นๆ หรือประชากร
แฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส้านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเข้าใจ  ท่ีถูกต้องในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมเมือง อีกท้ังยังมีอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานคร
ยังมิได้น้าหลักการท่ีว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงท้า
ให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีทุกภาคส่วนร่วมกันก่อ 

 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ 

 กรุงเทพมหานครต้ังอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดท่ี 13.45 องศาเหนือ 
ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 1,568.7ตาราง
กิโลเมตร และมีลักษณะภูมิศาสตร์ท่ีส้าคัญ ดังนี้ 
  1. ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม มีระดับความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือจะค่อยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร 
ต้ังอยู่บนพื้นท่ีซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้้าพา 
(Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General Plain of 
Thailand) เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ 
  2. ภูมิอากาศ  กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน 3 ฤดู ได้แก่ 
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
  อุณหภูมิท้ัง 3 ฤดูจะแตกต่างกัน แต่ค่าเฉล่ียจากการวัด ณ สถานีตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร     
ปี 2545 จะอยู่ท่ี 29.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และต้่าสุดเท่ากับ 19.2 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบตลอดปี เนื่องจากกรุงเทพมหานครต้ังอยู่
ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้้าพัดเข้าถึงสม่้าเสมอ ซึ่งจากการวัด ณ ปี พ.ศ. 2545 เช่นกัน ความช้ืนสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.6-8.0 กิโลเมตร  ปริมาณฝน ค่าเฉล่ียปริมาณน้้าฝน ณ สถานีตรวจ
อากาศกรุงเทพมหานคร ณ ปี พ.ศ. 2545 คือ 1,878.3 มิลลิเมตร และมีค่าเฉล่ียจ้านวนวันท่ีฝนตก          
ปีละ 146 วัน 
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  3. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 ทรัพยากรน้้าแหล่งน้้าผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปด้วยน้้าผิวดิน ได้แก่ น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
ลุ่มน้้าต่างๆ ตลอดจนล้าคลองท่ีแยกสาขาไปจากแม่น้้าจ้านวนมาก แต่ปัจจุบัน เริ่มมีความไม่สมดุล ของความ
ต้องการใช้น้้า และปริมาณน้้าท่ีเก็บ เกิดปัญหาด้านการระบายน้้า ได้แก่ ปัญหาน้้าท่วม น้้าขัง อันเนื่องจาก      
ขาดการบริหารจัดการน้้าท่ีดีแหล่งน้้าใต้ดิน ช้ันน้้าใต้ดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบ่งได้
เป็น 8 ช้ันตลอดความลึก 550 เมตร โดยการใช้น้้าส่วนใหญ่สูบจากช้ันใต้ดิน สถิติการส้ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 
พบว่ากรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีการสูบน้้าบาดาล มาใช้ถึงประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร        
ซึ่งการสูบน้้าใต้ดินท่ีมีจ้านวนเพิ่มขึน้อย่างมากนี้ ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การรุกล้้าของน้้าเค็ม 
การลดลงของปริมาณน้้าใต้ดิน การเปล่ียนแปลงของ คุณภาพน้้าใต้ดิน และผลกระทบท่ีส้าคัญ คือ แผ่นดินทรุดตัว 
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2521 พบว่ากรุงเทพมหานคร มีการทรุดตัวมาก ด้านตะวันออกของเมือง ได้แก่
บริเวณลาดพร้าว หัวหมาก พระโขนง บางนา ในอัตราการทรุดตัวปีละมากกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลาง
ของเมืองมีอัตราทรุดตัวปีละ 5-10 เซนติเมตร และด้านตะวันตกจะมีอัตราการทรุดตัวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
โดยบริเวณต้่าสุดของพื้นดินกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลัยรามค้าแหง ซึ่งจากการส้ารวจ ของกรมแผน
ท่ีทหารเมื่อปี พ.ศ. 2525 พบว่าหมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าวอยู่ ต้่ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง               
4 เซนติเมตร แต่หลังจากมีมาตรการควบคุมการสูบน้้าบาดาลในปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ระดับน้้าบาดาลของ
กรุงเทพมหานคร   ในบริเวณต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น ท้าให้อัตราการทรุดตัวของพื้นดินลดลง โดยผลการศึกษาส้ารวจ
ครั้งหลังสุด ของส้านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม           
เมื่อปี พ.ศ. 2544 รายงานว่า สถานการณ์โดยรวม ของแผ่นดินทรุด ในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น กล่าวคือ 
อัตราการ ทรุดตัวอยู่ท่ีประมาณปีละ 1 เซนติเมตร ยกเว้นเขตดอนเมืองท่ีมีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 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 จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้เช่ียวชาญระบุว่า ชนิดของดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณท่ีราบดินดอนสามเหล่ียมลุ่มน้้า
เจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ ของแม่น้้าเจ้าพระยาเหมาะในการปลูกข้าวนาด้า หากยกท้องร่องสูง
ก็จะใช้ท้าสวนผัก สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร 
  3.3 ทรัพยากรพืชพันธุ์ไม้ กรุงเทพมหานครนั้นต้ังอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่มริมน้้าเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่างจาก 
ปากแม่น้้า ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ บริเวณชานเมือง จะเป็นพื้นท่ีเหมาะ แก่การ
เพาะปลูกข้าว มีการปลูกผัก ผลไม้ และท้าสวนประเภทต่างๆ ในพื้นท่ีด้านใน และส้าหรับด้านใต้นั้น เป็นพื้นท่ีป่า
ชายเลน เหมาะแก่ การท้าประมงชายฝ่ัง ประเภทเล้ียงกุ้ง หอย ปู ปลา 
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ดัชนีความก้าวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้าดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index - HAI) ปี 2560 พบว่า 
  กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล้าดับท่ี 5 จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ (ค่าดัชนี HAI = 
0.6780) เนื่องจากมีความโดดเด่นการพัฒนาคนด้านการศึกษาซึ่งมีความก้าวหน้ามากท่ีสุด อยู่ล้าดับท่ี 1 จาก 77 
จังหวัด มีค่าดัชนีย่อยด้านการศึกษา = 0.9276 (ค่าเฉล่ียท่ัวประเทศ = 0.4790) ซึ่งมีตัวบ่งช้ี   ท่ีส้าคัญ คือ 
จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา และ ค่าเฉล่ียเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของกรุงเทพมหานครสูง
ท่ีสุดคืออยู่ล้าดับท่ี 1 จาก 77 จังหวัด รวมท้ังมีความโดดเด่นด้านชีวิตการงานและ ด้านรายได้ซึ่งมีความก้าวหน้า
มากท่ีสุดอยู่ล้าดับท่ี 1 จาก 77 จังหวัดเช่นเดียวกัน โดยมีตัวบ่งช้ี คือ มีแรงงานท่ีมีประกันสังคมสูงมากอยู่ล้าดับท่ี 
2 รายได้เฉล่ียของครัวเรือนสูงท่ีสุดอยู่ล้าดับท่ี 1 และสัดส่วนประชากรยากจนก็น้อยมากอยู่ล้าดับท่ี 7 จาก 77 
จังหวัด  
  ในทางกลับกัน การพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานครยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก โดยติด
ล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด โดยอยู่ล้าดับท่ี 74 จาก 77 จังหวัด มีตัว
บ่งช้ี ติดล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดท่ีมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ ประชากรท่ีใช้สิทธิลงประชามติ       ร่างรัฐธรรมนูญปี 
2559 ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น ครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
และจ้านวนองค์กรชุมชน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีจุดด้อยในประเด็น จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงท่ีสุดอีก
ด้วย (อยู่ล้าดับท่ี 77 จาก 77 จังหวัด) 

ตารางที่ 3 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล้าดับท่ีของตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที่ 
จาก 77 จังหวัด 

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้้าหนักต้่ากว่าเกณฑ์ (% ทารกเกิดมีชีพ)  2558 11.65 74 
2. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%)  2558 8.70 8 
3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%)  2559 1.26 2 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%)  2558 69.64 46 
5. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ปี)  2559 11.03 1 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%)  2558 112.91 1 
7. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(คะแนน)  

2559 103.42 8 

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

2558 8.00 33 

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

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที่ 
จาก 77 จังหวัด 

15. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหน้ีสินเพ่ือการอุปโภคบรโิภค (%)  2558 24.23 12 
16. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (%)  2558 39.73 33 
17. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)  2559 42.28 72 
18. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)  2558 5.58 72 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)  2559 0.00 1 (เท่ากัน 

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

44 จังหวัด) 
21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ท้างาน (%)  2559 6.03 12 
22. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว (%)  2559 18.98 11 
23. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ล้าพังคนเดียว (%)  2559 5.09 20 
24. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษรา้ยต่อทรัพย์  
(ต่อประชากรแสนคน)  

2559 190.3 76 

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

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

ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 | ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

การศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และการปฏิรูปประเทศ  ท่ีใช้เป็นแนวทางดังนี้ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
 ๑.ความม่ันคง 
   ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง   
  ๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน          
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
  ๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีท่ีอยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ๑.๕ ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   

 ๒. ความม่ังคั่ง    
  ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น   
  ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
     ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม   
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 ๓. ความยั่งยืน 
  ๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง  ซึ่ ง เ ป็น การ เจริญ เ ติบ โตขอ ง เศรษฐกิ จ ท่ี ไ ม่ ใ ช้ทรั พย ากร ธร รมชา ติ เกิ นพอ ดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม    
  ๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน    

 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  ๒. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  ๓. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  ๔. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ๖ ด้าน  โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ๖  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน    
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน              ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
  (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
  (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
    (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
   (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
    (๕) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
    (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๕ 

 

  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
    (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
    (๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
     (๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

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

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีหลักการท่ีส าคัญคือ  
  ๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  
  ๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  ๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ๔) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
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  ๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  ๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ขึ้น เพื่อ
วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่า
เทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goal : SDGs ๒๐๓๐) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
สาระส าคัญ  
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑   
 วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๔. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมาย 
   ๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   ๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๓. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง
พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 
   ๑. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๒. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   ๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   ๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   ๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
   ๑. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   ๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๘ 

 

หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ๔. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
   ๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   ๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
   ๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
   ๓. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ 
   ๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   ๕. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   ๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 
   ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   ๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   ๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   ๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
   ๑.  คน ทุก ช่วงวั ย  มี จิตส านึ กรั กษ์ ส่ิ ง แวด ล้อม มี คุณธรรม จริ ยธรรม  และ 
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ๒. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 
การปฏิบัติ 
   ๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ๓. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
   ๑. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
   ๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
   ๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
   ๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   ท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   ๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   ๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิด 
ท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน 
เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ท้ังนี้ เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งท่ี 
๗๐ พร้อมกับผู้น าจากประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
พร้อมกันนี้ผู้น าจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 
๒๐๑๕ Sustainable Development Goals ท่ีเรียกว่า Transforming Our World: the ๒๐๓๐ Agenda 
for Sustainable Development (การปรับเปล่ียนโลกของเรา: วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
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 ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 
๑๕ ปีข้างหน้า ท่ีจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ต้ังแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ 
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ๑๖๙ 
เป้าประสงค์ (Targets) โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายท่ี ๔ 
สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตส าหรับทุกคน  

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)         
นโยบายปฏิรูปการศึกษา    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

        ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ    
เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกายใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้องมี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

        ตัวช้ีวัดประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเป็นอยู่ ท่ีดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่  

      1.การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ท่ีพึ งประสง ค์ โดย  ( 1) การป ลูก ฝัง ค่านิ ยมและวัฒนธรรม ผ่านการ เ ล้ีย ง ดู ในครอบครั ว  
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยให้ชุมชนเป็นฐาน 
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของตนไทยในสังคมและ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและ 
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  2.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยประกอบด้วย  
(1) ช่วงการต้ังครรภ์ / ปฐมวัยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน  
/ วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (3) ช่วงวัย
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แรงงานยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย  

     3.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (1) การปรับเปล่ียน ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 (2) การเปล่ียนโฉมบทบาท“ ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท (4) การพัฒนา Resources ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การ
สร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและ 
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

    4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลายโดย (1) การพัฒนา ละส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัวระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อมรวมท้ังส่ือต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ
สภาพแวดล้อมการท างานและระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกลต่างๆและ 
(3) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศกึษาธิการ  
   กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  
 “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ  ท่ัวถึงและเสมอภาค       

เป็นก าลังคนท่ีมีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑” 
 พันธกิจ  
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  ๒. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
  ๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
  ๕. พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์หลัก 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
  ๒. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  ๓. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ    

การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
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  ๔. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศ         
ในอนาคต 

  ๕. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นท่ี
และประเทศ 

  ๖. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี         
และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    กลยุทธ์  
    ๑. จัดการศึกษาท่ีเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ/
ชายแดน 
    ๓. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
    ๔. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและ
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๕. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน ผู้มีความสามารถพิเศษ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
    ๖. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ๗. พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    ๘. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย      
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  

 ๙. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม     
การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 ๑๐. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 ๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ีได้
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 
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 ๑๒. เสริมสร้าง ปรับเปล่ียนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

  ๑๓. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
ในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

  ๑๔. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นท่ี
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้
อย่างท่ัวถึง 

  ๑๕. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  ๑๖. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  ๑๗. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  และไม่ซ้ าซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๑๘. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  ๑๙. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหา
อุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๒๐. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๒๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย  
ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ  

  ๒๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  ๒๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  ๒๔. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง
เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศรวมท้ังสนับสนุนทรัพยากร            
เพื่อการศึกษา 

  ๒๕. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท้ังในระดับส่วนกลาง และ
ในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

  ๒๖. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
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  ๒๗. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคม         
ท่ีเปล่ียนแปลงลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑ 

 ภาค 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี  อ่างทอง  สิงห์บุรี  
และกรุงเทพมหานคร 
 

 วิสัยทัศน์ 
  “ภูมิภาคแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพระดับสากล  บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภทอย่างท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาส

ของพื้นท่ี 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
5. สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
2. ก าลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา

ประเทศ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ท่ี 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง สมานฉันท์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ก าลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพตาม

ความถนัดและสนใจ  
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียน 
5. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท้ังการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
6. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐาน            
พหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง บนพื้นฐานพหุ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นท่ี  
3. การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยง และเข้าถึงได้ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ี 
4. ก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ

หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
5.  วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
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6. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาใน
พื้นท่ี 

7. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา (โรงเรียน
ประชารัฐ) 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดต้ังขึ้นตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19 / 2560 ลงวันท่ี 
3 เมษายน 2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้อ 11  ให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

๑. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.  อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  อนุคณะอนุกรรมการและคณะท างาน  รวมท้ังปฏิบัติงาน
ราชการท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีต่อ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

๒. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
๓. ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
๘. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๙. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา 
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
๑๑. ปฏิบัติภารกิจตามในโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   รวมท้ังปฎิบัติ

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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ส่วนที่ ๓ 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 
    1 จ านวนสถานศึกษา  
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบทุกสังกัด จ านวน
ท้ังส้ิน 1,647 แห่ง (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 24 กันยายน 
2561) ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมา คือ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 2 จ านวนสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 
           (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 24 กันยายน 2561) 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ 8 

สช. 729 

สพฐ. 15๙ ส านักการศึกษา กทม.437 

สอศ. 92 

สกอ. 66 

กศน. 50 

ส านักพระพุทธศาสนา 11 
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ตารางที่ 4  จ านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

สถานศึกษาในระบบ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,191 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 159 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (37) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (119) 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (3) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 825 

สามัญศึกษา (729) 
นานาชาติ (96) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 92 
อาชีวรัฐ (20) 

อาชีวเอกชน (72) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 66 

โรงเรียนสาธิต/โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย (15) 
มหาวิทยาลัย (51) 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50  
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 456 

ส านักการศึกษา กทม./อปท 437 
สถาบันพระบรมราชชนก 2 
สถาบันการบินพลเรือน 1 

กองทัพบก 2 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 

รวมทั้งสิ้น 1,647 
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 2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวนท้ังส้ิน รวม 
1,145,457 คน (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           แผนภาพที่ 3 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสถานศึกษาสังกัด 

 

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

กลุ่มอาย ุ ปีการศกึษา 
2558 2559 2560 2561 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 102.7
2  

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

1  
114.2

1  
110.2

1  
104.99 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 109.8
4  

106.9
8  

108.0
0  

105.10 
4. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 109.2

7  
103.6

0  
106.3

5  
106.37 

 
 
 
 
 
 

กศน. 5% 
สพฐ. 24% 

อื่นๆ 0.5% 
ส านักพุทธศาสนา 0.5% 

พม.5% 
สอศ. 10% 

กทม. 27% 
สช. 28% 

สกอ. 4% 
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2.1 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร    
ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 259,905 คน  ห้องเรียนท้ังหมด 6,937 ห้อง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร     
ปีการศึกษา 2561 
 

ระดบัชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรยีน 
ระดบัก่อนประถมศกึษา 
  
  
  
  

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

  
  
  
  

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

รวมทั้งหมด 122,859 137,046 259,905 6,937 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 
ตามตารางท่ี 7 ดังนี้ 

 

ตารางที ่7 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 
 

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

รวมทั้งหมด 125,830 142,261 268,091 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๔ 

 

2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  
ตามตารางท่ี 8 ดังนี้ 

ตารางที่ 8 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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       
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1305 1190 2495 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 498 425 923 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 472 439 911 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 496 479 975 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 495 422 917 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 506 415 921 
รวมระดับประถมศึกษา 3772 3370 7142 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1166 1074 2240 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1080 1051 2131 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1080 1176 2256 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3326 3301 6627 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1015 1183 2198 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 915 1135 2050 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 852 944 1796 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2782 3262 6044 

รวมทั้งหมด 10252 10275 20527 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๕ 

 

2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี 9 
ดังนี ้

ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียนในสังกัด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 
 

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

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

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

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

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,418 101 
รวมทั้งสิ้น 286,719 9,409 
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  2.3 จ านวนผู้เรียน สังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี 10 ดังนี ้

ตารางที ่10 จ านวนนักเรียนนกัศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดบัชั้น  สอศ.รัฐ  
สอศ.

เอกชน 
จ านวนห้องเรียน 

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

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

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 6,869 29,556 294 1253 
ปริญญาตรีปีท่ี 3  

395   23   
(เทคโนโลยีบัณฑิต1) 
ปริญญาตรีปีท่ี 4  

580   30   
(เทคโนโลยีบัณฑิต2) 

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

 
  2.4 จ านวนผู้เรียน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2561 
ตามตาราง 11 ดังนี ้

ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
ประถมศึกษา        2,449  

มัธยมศึกษาตอนต้น      21.315 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     28,599  

รวมทั้งสิ้น      31,069  

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๗ 

 

  2.5 จ านวนผู้เรียน ส านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง 12 ดังนี้ 

ตารางที ่12 จ านวนนักเรียนส านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 
 

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

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

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 594 35 
รวมทั้งสิ้น 1,520 77 

  
  2.6 จ านวนผู้เรียน ส านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง 13 ดังนี ้

ตารางที ่13 จ านวนนักเรียนส านักพัฒนาสังคม 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 คนขึ้นไป) 7,511 7,082 14,593 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 13,147 12,230 25,377 
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ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนภาพที่ ๔ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
2558 - 2561 
 

ตารางที่ 1๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 
2561 
 

 สังกัด 
คะแนน O-NET เฉลี่ยรวมทุกวิชา เปรียบเทียบ  

ปี 2561 - 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 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 านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 68.55 66.82 66.15 69.47 3.32 
ระดบัจังหวัด 51.28 49.54 46.78 50.41 3.64 
ระดบัประเทศ 44.98 43.19 39.79 43.14 3.35 
 

 จากภาพและตารางท่ี 1๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6         
ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉล่ียรวมปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
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การศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ โดยสังกัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามล าดับ โดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 จ าแนกผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
เป็นรายวิชา ได้ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศึกษา 2561  

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2558 - 2561ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนภาพที่ ๕ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๐ 

 

ตารางที่ ๑๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
ปีการศึกษา 2561 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 - 2561ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 - 2561 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๑ 

 

ตารางที่ ๑๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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     
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 เป 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2558 - 2561ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๗ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๒ 

 

ตารางที่ ๑๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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     
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 - 2561ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๘ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 - 2561 
 
 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๓ 

 

ตารางที่ ๑๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 
2561 

 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภาพที่ ๙ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  
2558 - 2561 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๔ 

 

ตารางที่ ๑๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
 
 

 จากภาพและตารางท่ี ๑๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉล่ียรวมปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ โดยสังกัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามล าดับ โดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 จ าแนกผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
เป็นรายวิชา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๕ 

 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
ปีการศึกษา 2561  

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๐ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ตารางที่ ๒๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๖ 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
ปีการศึกษา 2561  
 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๑๑ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ตารางที่ ๒๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๗ 

 

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

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๑๒ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา     ปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ ๒๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๘ 

 

4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3   ปีการศึกษา 2561  

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๓ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ ๒๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๙ 

 

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

 

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภาพที่ 1๔ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
2558 - 2561 
 
ตารางที่ ๒๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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 
 

 จากภาพและตารางท่ี ๒๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉล่ียรวมปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ โดยสังกัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๐ 

 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามล าดับ โดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 จ าแนกผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
เป็นรายวิชา ได้ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
ปีการศึกษา 2561  

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1๕ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ ๒๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๑ 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
ปีการศึกษา 2561  

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1๖ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ 2๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๒ 

 

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

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1๗ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ ๒๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๓ 

 

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

แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1๘ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ ๒๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๔ 

 

5) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
แผนภาพแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2558 – 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1๙ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2561 

ตารางที่ ๒๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
สกอ. 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 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 256๑ พบว่า 

ในปีการศึกษา 256๑ มีผลการทดสอบทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒๐ และ ตารางท่ี ๓๐ 
 

 

แผนภาพที่ ๒๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. 
ปีการศึกษา 2559 – 256๑  

ตารางที่ ๓๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา  
2559 – 256๑  
 

ระดบั 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านอาชีวศกึษา (V-Net)  

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 256๑ 

   ระดับ ปวช. 44.83 38.51 ๔๓.๖๐ 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม พบว่า  
ปีการศึกษา 256๑ ระดับช้ันประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีผลคะแนนเฉล่ียด้าน
การศึกษานอกระบบ (N-Net) เพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒๑ และ ตารางท่ี ๓1 

 

แผนภาพที่ ๒๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
2558 – 25๖๑  

ตารางที่ ๓1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
2558 – 25๖๑ 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        

ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 

1. ระดับประถมศึกษา 45.04 44.86 46.41 ๔๗.๗๒ 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 44.63 43.16 43.19 ๔๓.๐๐ 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.42 38.92 39.05 ๓๙.๕๔ 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 

 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,596 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
จ านวน 1,477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93 และมีสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 
3 (ปี 2554 - 2558) จ านวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 11  
 

 

แผนภาพที่ ๒๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

แผนภาพที่ ๒๓  ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 
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ตารางที่ ๓2 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 
 

ที่ สังกดั 
จ านวนสถานศกึษา 

จ านวน 
ทั้งหมด 

ผ่าน 
การประเมิน 

ไม่ผ่าน 
การประเมิน 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 156 156 0 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       
   - ระดับพื้นฐาน 650 574 76 
   - นานาชาติ 99 69 30 
   - เฉพาะความพิการ 2 2 0 
3 พระปริยัติธรรม 13 12 1 
4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา       
   - สาธิต 13 13 0 
   - ท่ัวไป 1 1 0 
5 มหาวิทยาลัย       
   - มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 7 7 0 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 6 0 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2 2 0 
   - วิทยาลัยชุมชน 1 1 0 
   - สถาบันเฉพาะทาง 21 20 1 
   - มหาวิทยาลัยเอกชน 20 20 0 
   - มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 6 4 2 
6 ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
50 50 0 

7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 98 90 8 
8 ศึกษาสงเคราะห ์ 12 12 0 
9 ศูนยก์ารศกึษาพิเศษ 1 1 0 

10 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 438 437 1 
 รวม 
รวม 

1,596 1,477 119 
 
 จากตารางท่ี ๓2 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนก
ตามสังกัด พบว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนสาธิต ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  รอบ 3 (ปี 2554 - 
2558) ครบร้อยละ 100  
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

กรุงเทพมหานครท้ังภายนอกและภายในด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้ทราบบริบทของการจัดการศึกษาว่าเป็นอย่างไร  พบว่าปัจจัยท่ีเป็นโอกาสจ ากัด
และจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีส่งผลกระทบ  และควรพัฒนาตามสภาพความเป็นจริง  ดังนี้ 

การวิเคราะหป์ัจจัยภายใน (Internal Factor Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ท่ีท าหน้าท่ีจัด
การศึกษามีมาตรฐาน  ท าใหส้ามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ     
2.มีมาตรฐานการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 
3.มีการบูรณาการระบบการจัดการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานในพืน้ท่ี 
 4.การจัดการศึกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ท างานเชิงรุก 
และคุณภาพผู้เรียน 
5.วัฒนธรรมองค์กรในการจัดการศึกษายึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
6.สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาด้านอาชีพ
ท่ีหลากหลาย 
7.สถานศึกษามีการเปิดสอนสาขาวิชาท่ีหลากหลาย
วิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
8.สถานศึกษามีนโยบายเพิ่มคุณภาพระดับผู้เรียนให้
สูงขึ้นตามเป้าหมายระดับชาติ 
9.ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
10.หน่วยงานทางการศึกษาได้รับความร่วมมือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท จากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

11.ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
เฉพาะทาง  
12.ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การศึกษา 

1.หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมีการ
ทบทวนบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในรองรับการจัดการศึกษาทิศทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 
2.การบูรณาการด้านยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
3.การบูรณาการด้านงบประมาณการจัดการศึกษา ยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
4.การบูรณาการด้านบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
5.การบูรณาการด้านองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
6.การบูรณาการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
7.โครงสร้างการบริหารงานของ ศธจ. ไม่มีสถานศึกษาใน
สังกัด เนื่องจากมีบทบาทในการประสานภารกิจ ท าให้การ
ดูแลหรือการพัฒนาสถานศึกษาท าได้อยู่ในวงจ ากัด  
8.สถานศึกษาท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงมีอัตราส่วนผู้เรียนต่อ
ห้องเรียนสูง 
9.ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการศึกษายังขาด
ความเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  
10.สถานศึกษาเอกชนซึ่งมีจ านวนมากถึงร้อยละ 50 บาง
แห่งขาดการได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาการศึกษา  
11.การจัดการศึกษาโดยครอบครัวบางส่วนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อก าหนด 
12.หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาขาดการบูรณาการด้านข้อมูล
สารสนเทศ 
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การวิเคราะหป์ัจจัยภายนอก (External Factor Analysis) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการ
บริหารราชการ เป็นท่ีต้ังของกระทรวงต่าง ๆ ทุกกระทรวง 
การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การ
พาณิชย์ การส่ือสารและความเจริญ ของประเทศ 
2.หน่วยงานภายนอกหลายแห่งท้ังภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษเป็นอย่างดี  
3.มีนโยบายการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
4.นโยบายสนับสนุนการศึกษาของรัฐ เช่น การเรียนฟรี 15 
ปี กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ช่วยสร้างโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 
5.มีสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีให้การ
สนับสนุนในด้านการจัดการศึกษา ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และเป็นสถานท่ีฝึกงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
6.นโยบายด้านการศึกษาตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีศักยภาพ  
7.เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ประชากรมีเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี เนื่องจากมีงานท่ีหลากหลาย รายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือนต่อเดือนมากท่ีสุด อยู่ล าดับท่ี 1 จาก 77 จังหวัด 
8.มีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ประวัติศาสตร ์ โบราณสถาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้ทรงคุณค่า ศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ ท่ีสามารถ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และความรักชาติของผู้เรียนทุก
ระดับ 
9.เอกชนมีโครงการช่วยสนับสนุนการศึกษา CSR การ
ช่วยเหลือสังคม การสร้าง ภาพลักษณ์ทางธุรกิจซึ่งส่งผลดี
ต่อการศึกษา 
10.มีแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาและศูนย์วิชาการท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลายครอบคลุมทุก
พื้นท่ี    
11.ความก้าวหน้าของส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง  
12.เป็นศูนย์รวมของสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1.นโยบายด้านการจัดการศึกษาเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
การศึกษา 
2.ความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อ
การจัดการศึกษา 
3.การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองก่อให้เกิด
ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 
4.การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  ส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัว  
รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อช่องว่าง
ระหว่างวัยของเด็กกับผู้สูงอายุ 
5.ผู้ปกครองมีค่านิยมในการให้บุตรหลานเรียนต่อ
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 
6.สถานการณ์ด้านการค้ายาเสพติดใน
กรุงเทพมหานครมีถึงร้อยละ 30 ของประเทศ 
7.มีการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็น
จ านวนมากซึ่งส่งผลต่อการเข้าเรียนของบุตรหลาน
แรงงานเหล่านั้น8.การรวมกลุ่มกันในลักษณะองค์กร
ชุมชนหรือการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อส่วนรวม
น้อยมาก 
9.ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยใน
แหล่งเส่ือมโทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
10.เทคโนโลยีท่ีเป็นภัย/โทษต่อการด ารงชีวิตมีมาก
ขึ้น เช่น เว็บไซต์การพนัน ยาเสพติด ฯลฯ 
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ส่วนที่ ๔ 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

    การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี  มีผลท าให้มีความเช่ือมโยงระหว่างกันมากขึ้นท าให้ประเทศต่างๆ  มีการแข่งขันให้สามารถ   
ยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลก  คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองหลวงท่ีมีสถาบันทางการศึกษาช้ันน าและมีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาตามแนวทางของ
หน่วยงานนั้น ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อให้เกิดเอกภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีกรอบการพัฒนา
การศึกษาท่ีชัดเจน  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้เช่ือมโยงยุทธศ าสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)           
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภารกิจ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) จนได้ก าหนดเป็นสาระส าคัญ
ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ได้ดังนี้  

 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่หนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ  

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 

เป้าหมายหลกั 

 

๑) หมายถึง  เด็กเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนท่ีรับบริการการศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

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

๓) คนเก่ง  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญท้ังวิชาการและวิชาชีพ 
๔) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้  และความสามารถแข่งขันเชิงทักษะต่างๆ 

และมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
๕) มีความรักชาติ  หมายถึง  มีความรักความเป็นไทยและภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
๖) มีคุณภาพชีวิต  หมายถึง  ผู้เรียนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ  ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการรักษา

ความปลอดภัย  ยึดอาชีพท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
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๗) เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพในการน าความรู้ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่อง
ธรรมชาติ  ความมั่นคงทางทรัพยากรพลังงานและจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
พันธกิจ  

1.  สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์    

2.  ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน การศึกษาโดยครอบครัวและสถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนาท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   

3.  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียม ให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ีหนึ่งทาง
การศึกษาในระดับอาเซียน ด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะได้มาตรฐาน 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม            
มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ   

5.   ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์  

1.  พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด   

2.  ก าลังคนมีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
3.  ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนเก่งท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ีหนึ่ง

ทางการศึกษาในระดับอาเซียน และมีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและ
เท่าเทียม 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐาน 
5.  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิต

สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
6.  ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

ยุทธศาสตร์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 และเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน และมีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์
รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
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5. สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 

ตัวช้ีวัด 
                                                                                        (ส่วนหนึ่งจากแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐)– ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

๑. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรักและ
การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพิ่มขึ้น 

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

การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพิ่มขึ้น  
๔. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ร้อยละ ๘๐ 

๕. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยท่ีดีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

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

๒, สอศ.,อปท.
หน่วยงานอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที ่

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๙. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..

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

๑๐.  สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญ
ศึกษา 

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

๑๑. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนในโรงงานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ สอศ./สพม./ศธจ. 

๑๒. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ียของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)สูงขึ้น 

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

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

ร้อยละ๗๐ ศธจ.กทม./สอศ., 

๑๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

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

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๖ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๑๕. จ านวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ี
เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต เพิ่มขึ้น 

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

๑๖. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม./สอศ., 

๑๗. ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานในการจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

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

๑๘. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือสะเต็ม
ศึกษาเพิ่มข้ึน 

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

๑๙. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารตามมาตรฐานก าหนดเพิ่มขึ้น 

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

๒๐. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ี
น าไปใช้ในประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๗ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

๒๑. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษาท่ีครูสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น 

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

๒๓. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความมีวินัยมีจิตสาธารณะและมีความเป็นพลเมืองและพลโลกเพิ่มขึ้น 

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

๒๔.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะและช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น 

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

๒๕. ร้อยละของสถานศึกษาทุกประเภททุกระดับจัดกิจกรรมท่ีสะท้อน
การสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น 

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๘ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๒๖. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก / สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

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

๒๗. ร้อยละของผู้เรียน (อายุต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป) มีเวลาการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช.,พส. 

๒๘. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
หลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น 

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

๒๙. จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น 

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

๓๐. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (+ ๓) เพิ่มขึ้น 

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

๓๑. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๙ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

๓๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 

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

๓๓. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ | ร้อยละขาส้ันพื้นฐาน (ONET) ของนักเรียนระหว่างพื้นท่ี / 
ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

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

๓๔. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระ 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ 

กศน./ศธจ. 

๓๕. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การอาชีวศึกษา (V-NET) 

ร้อยละ ๘๐ สอศ./ศธจ. 

๓๖. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

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

๓๗. จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการนแหล่งเรียนรูท่ี้ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

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

๓๘. มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินผลความรู้และ
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

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



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

๓๙. มีระบบการติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษาและผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน 

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

๔๐. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

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

๔๑. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น 

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

๔๒. ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

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



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
                    มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๔๓. อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนปฐมวัย (๓-๕) ปีต่อประชากรกลุ่ม
อายุ ๓- ๕ ปี 

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

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

๔๕. ประชากรอายุ ๑๒ – ๑๔ ปีได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าทุกคน 

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

๔๖. ประชากรวัยแรงงาน (๑๕-๕๙ ปี)มีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น 

จ านวนท่ี
เพิ่มขึ้น 

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

๔๗. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็น
พิเศษ) 

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

๔๘. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

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

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๒ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

๔๙. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพฒันาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

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

๕๐. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ลดลง 

ลดลงร้อยละ 
๙๐ 

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

๕๑. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปี 

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

๕๒. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรท่ีจัดการศึกษา/
ตามรูปแบบหลักสูตรส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นพิเศษเพิ่มข้ึน 

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

๕๓. มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง
กลุ่มท่ีมีความจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

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

๕๔. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีลดลง 

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๓ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

๕๕. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหวา่งพื้นท่ี/ภาค
การศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

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

๕๖. ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ได้น าความรู้ไปปรับปรุง 
กระบวนการหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ(Out come) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี 
๒๕๖๕ 

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

๕๗. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 

ร้อยละ ๗๐ กศน./ศธจ. 

๕๘. จ านวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศท่ีได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

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

๕๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เนตความเร็วสูงและมีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี 
๒๕๖๕ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๖๐. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

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

๖๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

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

๖๒. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มข้ึน 

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

๖๓. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

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

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

๖๕. จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา / จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

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



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๕ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๖๖. กลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 

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

๖๗. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 

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

๖๘. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการ
การศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น 

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

๖๙.ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก / สถานศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 

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

๗๐. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของผู้เรียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น 

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

๗๑. จ านวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ / เอกชนท่ีมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

จ านวน ศธจ.กทม., สพป..
กทม.,สพม.๑,สพม.
๒,กศน.,สกอ.,สอศ.,
การศึกษาพิเศษ
,กทม.,สช. 
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ 
 ๑. พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด   
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี  
เป้าประสงค์ 
 ก าลังคนมีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาประชารัฐเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๗๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

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

๗๓. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของส่วนราชการเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตาม
และประเมินผล 

ร้อยละ ๘๐ ศธจ./ศธภ. 

๗๔. จ านวนภาคีเครือข่ายการศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร้อมใน
การส่วนเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 

จ านวน ศธจ.กทม., สพป..กทม.
,สพม.๑,สพม.๒,กศน.
,สกอ.,สอศ.,การศึกษา
พิเศษ,กทม.,สช. 
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 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจ
ศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งท่ีสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นที่หนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน และมีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบ
องค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ 

 ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนเก่งท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นท่ีหนึ่งทาง
การศึกษาในระดับอาเซียน และมีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่า
เทียม 
กลยุทธ์ 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี๒ เพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 
 ๔.  ผู้พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปล่ียนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาดของผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ๖.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
 ๗.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  
มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ 
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 ๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา) และหลักสูตรระยะส้ันให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้ 
 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี  
 ๔.   ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้ถึงแห่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ๕.  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ีมีมาตรฐาน  เช่ือมโยงและ
เข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ 
 ๑.  สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ         
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
ในพื้นท่ี 
 ๕. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๗๙ 

 

โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ท่ี โครงการ 
 

เป้าหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๑ โครงการจัดท าและพัฒนา

ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการทาง
การศึกษาเชิงพื้นท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของข้อมูลมี
ความถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย 
(ร้อยละ 85) 

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

ข้อ 4 ข้อ 4  

๒ โครงการส่งเสริมให้คนมีสุข
ภาวะท่ีดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

1.บุคลากรของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
จ านวน 200 คน                        
2.แนวทาง มาตรการ และกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาการใช้สารเสพติด 

ร้อยละของผู้เรียนทุก
ระดับได้รับภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด(ร้อยละ 
๘๐) 

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

ข้อ 1 ข้อ 1  

๓ โครงการสถานศึกษาสุจริต  
 

สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
แนวทาง  มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ร้อยละของ
สถานศึกษาสุจริต 

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

ข้อ1 
ข้อ3 

ข้อ 1  

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๐ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เด็กพิการและด้อยโอกาสให้
เข้าถึงการศึกษาตาม
ศักยภาพ ตามความถนัด
ความสนใจอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 

๑. หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกสังกัด 
๒. ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารในพื้นท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครทุกสังกัดได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ 

ร้อยละของ
สถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
มีการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและ
ด้อยโอกาส 

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

ข้อ 4 ข้อ 4  

๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   

๑. สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ในพื้นท่ีศธจ.
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 50 คน  
๒. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพทุกระดับ 

๑. สถานศึกษาท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการประกนั
คุณภาพการศึกษา ใน
พื้นท่ี ศธจ.
กรุงเทพมหานคร  ไม่
น้อยกว่าร้อ 
ยละ 80๒. 
สถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพ
ทุกระดับ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

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

ข้อ ๔ ข้อ ๔  

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๑ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๖ โครงการส่งเสริมความ

ร่วมมือและติดตามคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานสถานศึกษาท่ี
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

สถานศึกษามีมาตรการติดตามคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 

ร้อยละสถานศึกษาท่ี
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

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

ข้อ ๖ ข้อ ๖  

๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผล ประเมินผลและจัด
แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียนตามมาตรฐาน
หลักสูตรเพื่อเกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (STEMศึกษา) 

โรงเรียนในพืน้ท่ีของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครทุกสังกัด   

ร้อยละของโรงเรียน
จัดหลักสูตรเพื่อเกิด
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
(STEMศึกษา) 

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

ข้อ ๒ ข้อ ๑  

๘ โครงการพัฒนาผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อ
การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

1.นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมี
ทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง  มีคุณภาพ               
2.นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่ือสารกับบุคคล 

ร้อยละของสถานศึกษา
ในกรุงเทพมหานครมี
การพัฒนภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
ท่ี 2 เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

ข้อ ๓ ข้อ ๓  

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๒ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๙ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๑. ข้อมูลผลการด าเนินการโรงเรียน

คุณธรรมในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๒. ผลการด าเนินการโรงเรียนคุณธรรมใน
พื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวทางการด าเนินการโรงเรียน
คุณธรรมในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานผล
การศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  รายงาน
ผลการศึกษา จ านวน 
1 เล่ม 

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

ข้อ ๑ 
ข้อ ๓ 

ข้อ ๑ 
ข้อ ๓ 

 

๑๐ โครงการยุวฑูตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและรักษาทาง
วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา 

1. หน่วยงานในทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครร่วมกันสร้างรูปแบบการ
ขับเคล่ือนยุวฑูตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รักษาวัฒนธรรมลุ่มแม้น้ าเจ้าพระยา             
2. เยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
โครงการและมีการขยายผลโครงการใน
สถานศึกษา 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๕ ข้อ ๑  

๑๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความฉลาดของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ผู้เรียนสามรถค้นหาศักยภาพของตนเองและ
เคารพในความสามารถของผู้อื่น 

ร้อยละของผู้เรียน
สามารถพัฒนาปัญญา 
แต่ละด้านให้สูงขึ้นถึง
ระดับใช้การได้ดี 

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

ข้อ ๓ ข้อ ๓  

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๓ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๑๒ โครงการลูกเสือเดินตาม

รอยเท้าองค์ลูกเสือไทย 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมและ
เกิดจิตส านึกท่ีดี        
2.ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนาและร่วมเทิดพระเกียรติ
แสดงความจงรักภักดีต่อองค์
พระมหากษัตริย ์
3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีทุกสังกัด
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานตาม
ภาระกิจบรรลุตาม 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๑ ข้อ ๑  

๑๓ โครงการ ส่งเสริมประสการณ์
อาชีพของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นท่ี 

มีผลการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทาง
การส่งเสริมการด าเนินโครงการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในพื้นท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะด้านอาชีพ 

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

   

 

 

 

 

 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๔ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๑๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้

หลักสูตรของสถานศึกษากับ
สถานประกอบการจัดการเรียน
การสอนระบบ ทวิศึกษาเพื่อเปิด
โอกาสและสร้างทางเลือกต่างๆ ท่ี
เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

หน่วยงานในพืน้ท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของ
สถานศึกษาเปิด
หลักสูตร ทวิศึกษา 

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

ข้อ ๒ ข้อ ๓  

๑๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สร้างความสุขของครอบครัว
ไทยในการหล่อหลอม
คุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงาม
ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญญา
การทะเลาะวิวาท   การ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

1. แนวทาง มาตรการ และกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง และกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน 
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน
ระหว่าง 
สถาบันการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๑ ข้อ ๑  

๑๖ โครงการส่งเสริมครูผู้สอนให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและ
สังคม 

ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารในพื้นท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ 

ร้อยละของครูสอน
การวิเคราะห์ ในวิชา
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาไทยและสังคม 

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

ข้อ ๓ ข้อ ๒  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๕ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
๑๗ โครงการระบบติดตาม

ประชากรวัยเรียนท่ีขาด
โอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษาและผู้เรียนท่ีมี
แนวโน้มจะออกกลางคัน 

ประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาส ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๔ ข้อ ๔  

๑๘ โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน(ประกวดการ
สอน,ส่ือการสอน,ส่งเสริม 
PLC,มอบรางวัล) 

ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารในพื้นท่ี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๖ ข้อ ๖  

๑๙ โครงการส่งเสริมให้ 
สถานศึกษามีคะแนน 
เฉล่ียผลการ 
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) เพิ่มขึ้น 

๑ .สถานศึกษาท่ี มีคะแนนเฉล่ียผลการทด
สอทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต า
กว่า ร้อยละ50 ในพื้นท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 150 โรงเรียน 
๒. สถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( 
O-NET) เพิ่มขึ้นทุกระดับ 

๑.สถานศึกษาท่ีมี
คะแนนเฉล่ียผลการ 
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ในพื้นท่ี ศธจ.
กรุงเทพมหานคร  
 

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

ข้อ 6 ข้อ ๑  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ๘๖ 

 

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ สอดคล้อง 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี
ยุทธศาสตร์ 

ศธ. 
   ๒.สถานศึกษามี

คะแนนเฉล่ียผลการ 
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ทุกระดับไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

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

   

๒๐ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ
ครูจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารในพื้นท่ี ศธจ.
กรุงเทพมหานคร ทุกสังกัดได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๓ ข้อ ๑  

๒๑ โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
จัดกิจกรรมน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง    

จัดกิจกรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนิน 

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

ข้อ ๕ ข้อ ๑  

๒๒ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตองประชาชน 

มีการขยายผลโครงการในสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
ระดับ 5 

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

ข้อ ๒ ข้อ ๓  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๘ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ก าหนดแนวทางส าคัญในการน าแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดดังนี้  

๕.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันการศึกษาในการ
ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์เป้าหมายกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยแผนงานโครงการกิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนรวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก  

๕. ๒ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุง เทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

๕.๓ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันทาง
การศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารของหน่วยงานสาบันและสถานศึกษา  

๕.๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครการด าเนินการช้ีแจงประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญเนื้อหาของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๕ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมท้ัง  สร้างขวัญและก าลังใจ
ด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ  

๕.๖ ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อ
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในพื้นท่ี  

๕.๗ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จัดให้มีการประชุมประสานแผนโดย
การน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินงานและผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดท าแผน
ในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

๑.  แหล่งงบประมาณ 
- งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการต้นสังกัดของ

หน่วยงานทางการศึกษา 
- งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
- งบประมาณจากชุมชนและภาคเอกชน 
- งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
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๒.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

- จัดท าข้อมูลเพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา  หน่วยงานด้านสังคม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น  รวมท้ังแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  
ศิลปินแห่งชาติ  เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารการศึกษา 

- การประสานความร่วมมือหรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานท่ีมีภารกิจ 
เกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนท่ีมีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารและจัดการศึกษา 

- การแต่งต้ัง คณะกรรมการ คณะท างานในการบริหารจัดการศึกษา”ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ 
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบผลงาน” 

- ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
๕.๒  การติดตามและประเมินผลตามแผน 
 การติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่การปฎิบัติ           
มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

๑. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า  การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ 
๒. ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จัดท าร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔. ตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมองส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และเผยแพร่สู่หน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 

๕. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วเพื่อให้ได้ 
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน  ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
สถานการณ์ 

๖. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน 
รวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า  ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับชุมชนองตน  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

๗. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคมใน 
จังหวัดเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นระบบท่ีใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลท่ีถูกต้อง
แม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและ
เป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น 
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                                          คณะจัดท า  
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