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พระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 

ของ 

สมเด็จพระเจา้อย ูห่วัวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกรู 



ค าน า 
 
  รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ฉบับนี้ได้รวบรวม
ผลการด าเนินงานตามภารกิจโครงการท่ีส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ     
สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม  โดยผลการด าเนินงานจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพ

และโอกาสของพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเท่า

เทียม มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่อไป  และ
ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้ 
 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เมษายน    ๒๕๖๓ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๒ 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ต้ังอยู่ท่ีอาคารหอประชุมพญาไท  ซอยศรีอยุธยา ๕  
ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐     
ส่ัง ณ วันท่ี ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 3  
เมษายน  2560   ก าหนดให้แต่ละจังหวัดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ี  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขต
จังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

๑. รับผิดชอบงานธุรการ กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ตณะอนุกรรมการและคณะท างาน  รวมท้ังปฎิบัติราชการท่ี
เป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

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

หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสานสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล        

เพื่อการศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ  การนิเทศและแนะแนวการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๘. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๙. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา   
๑๐. ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
๑๑. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  รวมท้ัง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 

  

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓ 

 

การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครแบ่ง
หน่วยงานภายในออกเป็น ๗  กลุ่ม  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒  
มิถุนายน  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. กลุ่มนโยบายและแผน 
๔. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๖. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 

โดยมีบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังและปฎิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง/กลุ่ม จ านวนบุคลากร 
กรอบอัตราก าลัง บุคลากรปฏิบัติงานจริง 

ศึกษาธิการจังหวัด ๑ ๑ 
รองศึกษาธิการจังหวัด ๑ - 
กลุ่มอ านวยการ ๗ ๑ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑๔ ๔ 
กลุ่มนโยบายและแผน ๗ ๑ 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ๗ ๓ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๒๕ ๕ 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ๔ ๓ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ๓ ๑ 

รวม ๖๙ ๑๙ 
                                          

                                                          ข้อมูล ณ วันท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔ 

 

การด าเนินงานขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบาย  ยุทธศาสจชตร์และบูรณาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน  สถานศึกษา องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในพื้นท่ี  และมีองค์คณะบุคคล
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.กรุงเทพมหานคร) 
  

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประธานกรรมการ  

2 นายแพทย์อุดม  คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

กรรมการ  

3 พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรรมการ 

 

4 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
กรรมการ 

 

5 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
กรรมการ 

 

6 นายสุภัทร  จ าปาทอง 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

 
กรรมการ 

 

7 ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
กรรมการ 

 

8 นางวรรณา  ดุลยาสิทธิพร (ผู้แทน) 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

กรรมการ  

9 ดร.สุมณฑา  ตันวงศ์วาล (ผู้แทน) 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กรรมการ  

๑๐ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมาการและ
เลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕ 

 

๒. ท าเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กรุงเทพมหานคร)  ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานอนุกรรมการ  

2 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อนุกรรมการ  

3 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อนุกรรมการ  

4 นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต ๒ 

อนุกรรมการ  

5 นายปรเมศ  โมลี อนุกรรมการ  
6 ว่าท่ีร้อยตรี ไชยวุฒิ  วุฑฒิรักษ ์ อนุกรรมการ  
7 นายประเสริฐ  บุญเรือง  

อนุกรรมการ 
 

8 นางรัตนา  ศรีเหรัญ  

อนุกรรมการ  

9 ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

อนกุรรมการและ
เลขานุการ 

 

  

๓. ท าเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กรุงเทพมหานคร)  ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประธานอนุกรรมการ  

2 นางวรรณา  ดุลยาสิทธิพร (ผู้แทน) 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ  

3 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อนุกรรมการ  

4 นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ  

5 นายธีธัช  ไชยยศ อนุกรรมการ  
6 พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว อนุกรรมการ  
7 นางศิลปะสวย  ระวีแสงสูรย์ อนุกรรมการ  
8 นายแพทย์ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล อนุกรรมการ  

๙ ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการและเลขานุการ  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖ 

 

๔. ท าเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (อกศจ.กรุงเทพมหานคร)  ด้านบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล หน้าที่ หมายเหตุ 
1 นายสุภัทร  จ าปาทอง 

เลขาธิการสภาการศึกษา 
ประธานอนุกรรมการ  

2 ดร.สุมณฑา  ตันวงศ์วาล (ผู้แทน) 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ  

3 ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

อนุกรรมการ  

4 นายกิตติ  บุญเชิด 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต ๑ 

อนุกรรมการ  

5 นายอ านวย  พุทธมี อนุกรรมการ  
6 นายไพศาล  ประทุมชาติ อนุกรรมการ  
7 นายวีระกุล   อรัณยะนาค อนุกรรมการ  
8 นายธนิต  กิตติพัธโนทัย อนุกรรมการ  
9 ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ 

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กรรมการและเลขานุการ  

              

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗ 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ
บริหารและจัดการศึกษา ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2559 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 หน้า 14 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560) ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด 
ข้อ 11 การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ต่างๆ ท่ีมอบหมาย และ
ให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในก ากับกระทรวงศึกษา นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้  

๑. 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 ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ ๑ จ านวนสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 
           (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 24 กันยายน 2561) 
 
 
 
 

อื่นๆ 8 

สช. 729 

สพฐ. 158 ส ำนักกำรศึกษำ กทม.437 

สอศ. 92 

สกอ. 66 

กศน. 50 

ส านักพระพุทธศาสนา 11 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘ 

 

ตารางที่ ๑  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 
 

 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 ๒ 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           แผนภาพที่ ๒  จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสถานศึกษาสังกัด 

ตารางที่ ๒  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 

๒.1 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร    
ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 259,905 คน  ห้องเรียนท้ังหมด 6,937 ห้อง ดังนี้ 

ตารางที่ ๓  จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 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 

กศน. 5% 
สพฐ. 24% 

อื่นๆ 0.5% 
ส านักพุทธศาสนา 0.5% 

พม.5% 
สอศ. 10% 

กทม. 27% 
สช. 28% 

สกอ. 4% 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐ 

 

ระดบัชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรยีน 
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 

2.2 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี ๔ ดังนี้ 
ตารางที่ ๔ 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 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๑ 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
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 
 

2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  
ตามตารางท่ี ๕ ดังนี้ 

ตารางที่ ๕  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       



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒ 

 

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 
2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี ๖ ดังนี ้

ตารางที่ ๖  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 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๓ 

 

2.3 จ านวนผู้เรียน สังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามตารางท่ี ๗ ดังนี้ 

ตารางที่ ๗  จ านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวะศึกษา 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 ๘ ดังนี้ 

ตารางที่ ๘ จ านวนนักเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
ประถมศึกษา        2,449  

มัธยมศึกษาตอนต้น      21.315 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     28,599  

รวมทั้งสิ้น      31,069  

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๔ 

 

2.5 จ านวนผู้เรียน ส านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561 ตามตาราง ๙ ดังนี้ 

ตารางที่ ๙  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 1๐ ดังนี ้

ตารางที่ 1๐ 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 
 

๓. ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
   1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

1.1.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปี
การศึกษา 2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาท่ีมีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังฤษ) ดังแสดง
ใน แผนภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1๑ 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓  ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
      2558 – 2560  (ที่มา : รายงานค่าสถิติระดับศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ 1๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
           2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับผล 
การสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร ์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ  

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

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

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

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

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

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

ระดับประเทศ 49.33 52.98 46.58 43.47 40.47 37.12 42.59 41.22 39.12 49.18 46.68 40.31 34.59 36.34 44.98 43.19 39.79 -3.40 
 

1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - N E T )  ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาท่ีมีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 
๔ และตารางท่ี 1๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔  ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
   (ที่มา : รายงานค่าสถิติระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๖ 

 

ตารางที่ 1๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  
             2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย
คณติศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาองักฤษ 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษา   

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ดังแสดงใน แผนภาพท่ี ๕ และตารางท่ี 1๔ 

 
 

แผนภาพที่ ๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559  
                     (ที่มา : รายงานค่าสถิติระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตารางที่ 1๔  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
                2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

  
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 
สังคมศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยรวม 
  

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

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

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

ระดับประเทศ 49.36 52.29 49.25 26.59 24.88 24.53 33.40 31.62 29.37 39.71 35.89 34.7 24.98 27.76 28.31 31.17 34.49 33.23 -1.258 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำฯ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๗ 

 

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

ในปีการศึกษา 2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษาลดลง ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๖ และตารางท่ี 1๕ 

 

แผนภาพที่ ๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. 
         ปีการศึกษา 2559 – 2560  

ตารางที่ 1๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปีการศึกษา  
   2559 – 2560  

 

ระดบั 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านอาชีวศกึษา (V-Net)  

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ผลต่าง 

   ระดับ ปวช. 44.83 38.51 -6.32 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ าแนกตามวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตาม

วิชา พบว่า วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน และวิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ี
ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามล าดับ  
ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๗ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๘ 

 

 

แผนภาพที่ ๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ าแนกตามวิชา 
หมายเหตุ    5111 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 

5112 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

5121 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5122 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
5131 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี  

             เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค ์

5132 หมายถึง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 
             ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

5141 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ  
             สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ าแนกตามวิชา และ
สังกัด ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๘ และ ตาราง 1๖  พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามส าดับ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๙ 

 

 

แผนภาพที่ ๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ าแนกตามสังกัด 
หมายเหตุ    5111 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 

5112 หมายถึง วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

5121 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5122 หมายถึง วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

5131 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี  
            เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค ์

5132 หมายถึง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 
             ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

5141 หมายถึง วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ  
             สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 

ตารางที่ 1๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
     จ าแนกตามวิชาและสังกัด 

 

วิชา กรมศิลปากร กองทพัเรือ สอศ. สช. 

5111 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและ 
         ในงานอาชีพ 

44.64 42.50 46.49 44.18 

5112 ส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
         และในงานอาชีพ 

34.70 36.56 30.50 30.45 

5121 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

35.24 48.85 34.32 32.81 

5122 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
         กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

29.16 45.63 28.18 27.55 
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กรมศิลปำกร กองทัพเรือ สอศ. สช. 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๒๐ 

 

5131 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ  
         หน้าท่ีความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
         และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

46.08 46.15 45.91 44.42 

5132 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการ 
         และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

51.27 48.33 52.33 50.08 

5141 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ 
         บริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม และความ 
         ปลอดภัยในการท างาน 

44.64 49.79 50.33 47.41 

คะแนนเฉลี่ย 40.82 45.40 41.15 39.56 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม พบว่า  

ปีการศึกษา 2560 ระดับช้ันประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉล่ียด้านการศึกษา
นอกระบบ (N-Net) เพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๙ และ ตารางท่ี 1๗ 

 

แผนภาพที่ ๙  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2558 – 2560  

ตารางที่ 1๗  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
           2558 – 2560 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

การศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

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

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๒๑ 

 

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 1๐  
 

 

แผนภาพที่ 1๐ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

แผนภาพที่ 1๑  ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 
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ตารางที่ ๑๘ 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 ๑๘ 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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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 วิสัยทศัน ์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ 

มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 

 พนัธกิจ 
 ๑.  สร้างจิตส านึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรงุเทพมหานครมีความรักและภาคภูมิใจชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน  
 ๓.  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ  ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตาม
ความถนัดและความต้องการของตนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) มีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง และเท่าเทียม  ท าให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมี
ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๕.   ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 เป้าประสงค์ 
 ๑.  ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 ๒.  ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาก าลังคน  : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งใน
อาเซียน 
 ๓.  ด้านศักยภาพ  :  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพ
ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs)        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง สามารถแข่งขัน     
ในเชิงทักษะต่างๆและมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 ๔.  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
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 ๕.  ด้านการมีส่วนร่วม :  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ด้านความยั่งยืน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการ       
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลัก ธรรมาภิบาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็ง
ใหก้ับสถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
เป้าประสงค์ 
 ๑. พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ภูมิใจ
ในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นท่ี 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานมีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาประชารัฐเพิ่มขึ้น 
 ๒. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจ
ศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและสนใจ  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพในแก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับสากล 
 ๕. พัฒนาหลักสูตร รูปแบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๒๖ 

 

 ๖. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง   มีศักยภาพตามความถนัดและ
ความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
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  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 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 
 ๑. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วม
สร้างสังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 ๓. สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ         
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครอ านวยความสะดวกในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าหน้าท่ีก ากับ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.  สนับสนุน ก ากับดูแล เร่งรัด  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
 ๔. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
ในพื้นท่ี 

๕. สร้างกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
๑. โครงการสัมมนาวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ”พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  
๒. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
๓. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  กรุงเทพมหานคร 
๔. โครงการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
๕. โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2562  
๖. โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๗. โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
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๑. โครงการสัมมนาวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ”พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  
หลักการและเหตุผล  
         ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดจัดโครงการน้อมน าพระราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านของในหลวงรัชกาลท่ี 10 เพื่อน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีการด าเนินกิจกรรมแบบ
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินโครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ” 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมน าพระ
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ” ประจ าปี 2562 ขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครู
และบุคลากรศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และหัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  รวมจ านวน 120 คน 
      เพื่อให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  จึงได้ก าหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ ” ประจ าปี 2562ขึ้นในวันท่ี 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา  กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ 
              เพี่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  และ
สามารถ 
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายได้ 
 

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ  

 ครูและบุคลากรจากหน่วยงานและสถานท่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 120 คน 
เชิงคุณภาพ  

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จากหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  มีความรู้ความเข้าใจพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของในหลวง รัชกาลท่ี 
10 สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 7 กันยายน ๒๕๖๒     

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
      โดยเน้นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ 
ของในหลวง รัชกาลท่ี 10 สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอน     
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ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

       ครูและบุคลากรจากหน่วยงานและสถานท่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน  120 คน ได้เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ” ณ โรงแรมรอยัล เบญจา  
กรุงเทพมหานคร 

เชิงคุณภาพ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

ดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จากหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  มี
ความรู้ ความเข้าใจ  และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของในหลวง 
รัชกาลท่ี 10 สามารถน าความรู้ 
ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน     

ภาพกิจกรรม   
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งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

100,๐0๐   ๑00,000 ......................... ......................... .........................   ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  งบรายจ่ายอื่น   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

จัดให้มีการโครงการสัมมนาวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ” เพื่อได้
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของใน
หลวง รัชกาลท่ี 10  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของในหลวง 
รัชกาลท่ี 10  น าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
  
๒. โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  กรุงเทพมหานคร 
หลักการและเหตุผล  

  กองลูกเสือส ารองก าเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙)  โดยรับเด็กต้ังแต่อายุ ๘ ขวบ                        
ขึ้นไป  การฝึกอบรมให้ลูกเสือส ารองรู้จัก  ปรับตัวเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  โดยให้เริ่มเรียนรู้จาก เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม ร่วมมือท างานในกองลูกเสือส ารองซึ่งเรียก “แพ็ค”   โดย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์  น านิยาย     
เรื่องปุาดงพงพี ของรัดยาร์ด คลิปปิ้ง  มาเล่าให้เด็กฟังเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เด็กรู้จักคิด  รู้จักเช่ือฟังผู้ใหญ่  
และรู้หน้าท่ีของตนเอง ส าหรับประเทศไทยได้จัดต้ังกองลูกเสือส ารองขึ้นเป็นกองแรก เมื่อวันท่ี ๕  สิงหาคม  
๒๕๐๑  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ครบรอบ ๖๑ ปี  กิจการลูกเสือส ารองของประเทศไทย   

เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือส ารองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือและเป็นการ
พัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้สนับสนุนงบประมาณพร้อมมอบหมายและ
ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ  ครั้งท่ี ๑  ในระหว่าง
วันท่ี  ๕ – ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ พร้อมกันท่ัวประเทศ   

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดจัดโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารอง
แห่งชาติ  ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค ์

๑  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือส ารอง 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
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๒  เพื่อให้ลูกเสือส ารองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน สามารถ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ  

                   ลูกเสือส ารอง  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 1,300 คน 
เชิงคุณภาพ  

1)  ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาการลูกเสือส ารอง 
2)  ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน

และ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือ
ตนเองและหมู่คณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 
๒๐๐๐  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  กิจกรรมในค่ายงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑  กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นตามโครงสร้าง
การบริหารงานชุมนุมฯ  กิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมหลัก  แบ่งเป็น ๖ กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
๑.๑ กิจกรรมทักษะลูกเสือ  
๑.๒ กิจกรรมปุาดงพงพ ี
๑.๓ กิจกรรมงานศิลปะ 
๑.๔ กิจกรรมการส ารวจ 
๑.๕ กิจกรรมการลูกเสือส ารอง 
๑.๖ กิจกรรมงานฝีมือ 

๒. กิจกรรมพิเศษ  ได้แก่ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
      มีลูกเสือส ารองจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ท้ังส้ิน ๑๐๑ โรงเรียน   

เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือส ารอง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือส ารอง 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  โดยมีผลการประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ พบว่า มีระดับความพึงพอใจ เฉล่ีย ๔.๕๒  ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ภาพกิจกรรม   
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งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตรมาสนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตรมาสนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตรมาสนี้ ๑,๐๑๐,๐๐๐ 
 

 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จ านวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท      
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๑. เปูาหมายผู้ร่วมงานชุมนุมฯ คือ เด็กลูกเสือส ารอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีอายุระหว่าง ๘ – 
๙ ปี จึงมีความห่วงใย และมีความกังวลของผู้ปกครองมากเป็นพิเศษ ท่ีจะตัดสินใจอนุญาตให้บุตร หลาน เข้า
ร่วมงานชุมนุมฯ ซึ่งเป็นแบบการอยู่ค่ายพักแรม และมีการค้างคืน ๑ คืน  ประกอบกับกิจกรรมลูกเสือท่ี
ก าหนดจัดขึ้นเฉพาะลูกเสือส ารอง ตามหลักสูตร ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งกิจกรรมท่ี

 

 
รูปที่ 1  กิจกรรมทักษะลูกเสือ 

 

 
รูปที่ 2  กิจกรรมป่าพงพี 

 

 
รูปที่ 3 กิจกรรมงานศิลปะ  

 

 
รูปที่ 4  กิจกรรมการส ารวจ   

 

 
รูปที่ 5  กิจกรรมการลูกเสือส ารอง 

 

 
รูปที่ 6  กิจกรรมงานฝีมือ 
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ประชาชนท่ัวไปรู้จักนั้นเป็นกิจกรรมของลูกเสือระดับสูงวัย มากกว่าเช่น กิจกรรมเดินทางไกลด้วยเท้า 
กิจกรรมผจญภัย เป็นต้น  จึงมีควรประชาสัมพันธ์ในส่ือต่าง ๆ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
รับทราบของประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ 
 ๒. การประชาสัมพันธ์  การจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารอง ครั้งท่ี ๑ เป็นกิจกรรมแปลกใหม่ท่ีจัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกของประเทศไทย โดยจัดพร้อมกันท่ัวทุกจังหวัดในช่วงวัน เวลา เดียวกัน  จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ใน
ส่ือต่าง ๆ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการรับทราบของประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ 
 ๓. สถานท่ี  การจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารอง ท่ีมีเปูาหมายผู้ร่วมงานชุมนุมฯ คือ เด็กลูกเสือส ารอง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  มีอายุระหว่าง ๘ – ๙ ปี นั้น  จ าเป็นต้องได้รับการดูแลและเป็นท่ีไว้วางใจของ
ผู้ปกครองท่ีอนุญาตให้บุตรหลานในความปกครอง เดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมฯ   โดยสถานท่ีจัดงานชุมนุม
ฯ นั้น จะต้องไม่แออัด มีท่ีพักท่ีเพียงพอ  มีสนามหญ้าท่ีกว้างขวางเหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมของ
ลูกเสือส ารอง  ระบบสุขอนามัยท่ีได้มาตรฐาน และมีระบบสุขาภิบาลท่ีเพียงพอ  ซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้น 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแหล่งธุรกิจ ร้านค้า แหล่งท่ีพักอาศัย ประกอบกับค่ายลูกเสือท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่ายลูกเสือกรุงเทพ (พิศลยบุตร)  เขตดอนเมือง หรือ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ซึ่งเป็น
ค่ายเอกชน ก็มีข้อจ ากัดในด้านของการรับรองจ านวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ซึ่งรวมถงึคณะกรรมการ  จึง
จ าเป็นต้องจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม ท่ีอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง แต่ก็ไม่สะดวกในด้านของการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ซึ่งเป็นเด็กเล็ก  
 ๔. ระยะเวลาด าเนินการ  เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดงานชุมนุมฯ ก่อนก าหนดจัดงานพร้อมกันท่ัวประเทศ เพียง ๑ เดือน  จึงต้องด าเนินงานอย่าง
กระช้ันชิดแข่งกับระยะเวลา ซึ่งในการด าเนินงานบางอย่างต้องใช้เวลาด าเนินการท่ีเหมาะสม เช่น  การ
พิจารณาสถานท่ี ๆ ต้ังค่าย การเตรียมการจัดกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารอง ในครั้งต่อไป  ต้องให้ค่าความส าคัญในด้านของการประชาสัมพันธ์ 
เป็นอันดับแรก  เพื่อให้เกิดการรับรู้ รับทราบ สร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 ลูกเสือส ารอง ท่ีเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถการ  
พึ่งตนเอง ทักษะมนุษยสัมพันธ์เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เรียนรู้วิธีการแสดงออกถึงความสามารถในทางท่ี
ถูกต้อง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในอนาคต 

๓. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
หลักการและเหตุผล  

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีท่ัวประเทศ 
โดยก าหนดให้ด าเนินงาน โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ลูกเสือ เนตรนารี  เป็น ผู้มีระ เบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของ



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๖ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระดับจังหวัด รวมท้ังส้ิน ๗ กลุ่มการประกวด
ฯ  คือ กลุ่ม ๑ ลูกเสือ เนตรนารีส ารอง   กลุ่ม ๒ ลูกเสือสามัญ   กลุ่ม ๓  เนตรนารีสามัญ   กลุ่ม ๔  ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่   กลุ่ม ๕  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   กลุ่ม ๖  ลูกเสือวิสามัญ   และกลุ่ม ๗  เนตรนารีวิสามัญ  
แล้วคัดเลือกกองท่ีชนะเลิศ ระดับจังหวัด (อันดับ ๑) ของแต่ละกลุ่ม ไปเข้าร่วมการประกวดฯ ระดับภาค
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑  เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณธรรม 

จริยธรรม  โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นแกนน า 
๒  เพื่อให้สถานศึกษาได้ฝึกอบรมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความรัก 

ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกล้ัน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์สอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๓  เพื่อปลูกจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี เกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบลูกเสือ เนตร
นารี  การมีบุคลิกท่ีสง่างาม 

๔  เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจและเห็น
คุณค่าในกิจกรรมของลูกเสือมากยิ่งขึ้น 

๕  เพื่อจัดการประกวดลูกเสือ เนตรนารี ท่ีชนะการประกวดระดับจังหวัด ๗ กลุ่มการ
ประกวดฯ ได้เข้าร่วมการประกวดฯ ระดับภาค ต่อไป 

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ  

                   กองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย  ลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดฯ ระดับภาค จ านวน ๗ กลุ่มการ
ประกวด 

เชิงคุณภาพ  
1)  สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณธรรม 

จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นแกนน า  
2)  สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ได้พัฒนาลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหาคร 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ี
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากกลุ่มการประกวดฯ ท้ัง ๗ กลุ่มการประกวดฯ เพื่อเข้าร่วมการประกวดฯ ระดับ
ภาค ท้ัง ๗ กลุ่ม  รวมทั้งส้ิน ๗ กอง ดังนี้ 

๑. กลุ่ม ๑  ลูกเสือ เนตนารีส ารอง 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๗ 

 

๒. กลุ่ม ๒  ลูกเสือสามัญ 
๓. กลุ่ม ๓  เนตรนารีสามัญ 
๔. กลุ่ม ๔  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๕. กลุ่ม ๕  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
๖. กลุ่ม ๖  ลูกเสือวิสามัญ 
๗. กลุ่ม ๗  เนตรนารีวิสามัญ 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

      มีกองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  รวม
ท้ังส้ิน ๓๔ กอง ครบทุกกลุ่มการประกวด คือ กลุ่ม ๑  ลูกเสือ เนตรนารีส ารอง   กลุ่ม ๒ ลูกเสือสามัญ   
กลุ่ม ๓  เนตรนารีสามัญ   กลุ่ม ๔  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   กลุ่ม ๕  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   กลุ่ม ๖  
ลูกเสือวิสามัญ   และกลุ่ม ๗  เนตรนารีวิสามัญ 

เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  คัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีชนะเลิศ

ระดับจังหวัด ท้ัง ๗ กลุ่มการประกวดฯ ไปร่วมการประกวดฯ ระดับภาค ครบทุกกลุ่มการประกวดฯ รวม
ท้ังส้ิน ๗ กอง   

ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  
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งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๔๓,๑๘๐ ๔๓,๑๘๐ ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

......................... ๔๓,๑๘๐ .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน จ านวน ๔๓,๑๘๐ บาท (ส่ีหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ระยะเวลาจัดการประกวด   ปฏิทินการประกวด ซึ่งก าหนดโดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดช่วงระยะเวลาให้จัดการประกวดฯ ระดับจังหวัด พร้อม
กันท่ัวประเทศ นั้น  เป็นช่วงระยะเวลาท่ีอยู่ในช่วงก าหนดเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  ท าให้สถานศึกษา
หลายแห่ง ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดฯ ได้  เนื่องจากระยะเวลาการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ  หากต้องเข้า
ประกวดฯ  จะเป็นเด็กลูกเสือในกลุ่มเดิมท่ีเคยผ่านการประกวดมาแล้วให้ปีก่อน  ท าให้ไม่มีเด็กกลุ่มใหม่เข้า
ร่วมในการจัดการประกวดฯ ได้  จึงเห็นควรก าหนดช่วงระยะเวลาการประกวดระดับจังหวัด เป็นต้นเดือน
มิถุนายน เพื่อให้สถานศึกษา ได้มีช่วงเวลาเตรียมตัวหลังเปิดภาคเรียนอย่างน้อย ๒-๓ สัปดาห์ 
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 การจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  เป็นโครงการฯ ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดประกวดระดับจังหวัด ในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ  

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวด  เห็นคุณค่า
ความส าคัญของความเป็นผู้มีระเบียบวินัย  เนื่องจาก การแสดงออกของผู้มีระเบียบวินัยนั้น จะได้รับการ
ฝึกฝนในเรื่อง “วินัยภายใน”  คือการฝึกอบรมจิตใจ ให้มีความอดทน อดกล้ัน  มีความรับผิดชอบ  และ 
“วินัยภายนอก” คือ การแสดงออกทางร่างกาย เช่น การแต่งกาย  การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   ซึ่ง พลเมืองของประเทศไทย ได้รับการฝึกอบรม บ่มนิสัย ให้เป็นผู้มี “วินัย
ภายใน” และ “วินัยภายนอก”  สังคมไทยก็จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๓๙ 

 

๔. โครงการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
หลักการและเหตุผล  

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร เกี่ยวข้อง ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ  รวมท้ังรวบรวม
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร เกี่ยวข้อง ตระหนักใน

ความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
                สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือ ได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา  อย่างน้อย ๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ  
๑. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือ และได้รับการนิเทศการจัด

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ได้รับทราบข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือในความรับผิดชอบ  
๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลทางการลูกเสือเพื่อพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา อย่างน้อย ๑ แห่ง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี ๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา เช่น การบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา  แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  แนว
ทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
      สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

จ านวน ๖ โรงเรียน  ดังนี ้
๑) โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
๒) โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค    สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๐ 

 

๔) โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

๕) โรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๖) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เชิงคุณภาพ 
       สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ท่ีได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  

ได้แลกเปล่ียนแนวคิดการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน ๖ 
โรงเรียน   และเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้ 
ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

๙,๐๐๐ 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๑ 

 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน จ านวน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ๑. การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีเห็นความส าคัญของกระบวนการลูกเสือในการพัฒนา
เยาวชน  จะส่งผลให้การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เป็นผลดี 
  ๒. คณะกรรมการท่ีท าการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีองค์
ความรู้ท่ีเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ในเรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ หลักสูตร และการ
บริหารงานกองลูกเสือ  ตามโครงสร้างคณะลูกเสือแห่งชาติ และมีประสบการณ์สอน/จัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง จึงจะเข้าใจในข้อจ ากัดของการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ท าให้สามารถ
ช้ีแจง เสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนางานลูกเสือในสถานศึกษา  ในแต่ละแห่งได้ 
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑. นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

          ๒. ติดตามผลการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ท่ีรับการนิเทศไปแล้ว 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีมุ่งหวังพัฒนาให้ลูกเสือ ท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ  ดังนั้นการนิเทศการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะแลกเปล่ียน ความรู้ ประสบการณ์การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ระหว่างครูลูกเสือท่ีมีประสบการณ์กับครูลูกเสือท่ีได้รับมอบหมายให้จัด
กิจกรรม  ผ่านทางคณะกรรมการนิเทศ ท่ีมีประสบการณ์   ดังนั้น การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สามารถช่วยให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ได้มีโอกาสรับแนวทางพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต 
๕. โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2562  
    เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
หลักการและเหตุผล  
    ด้วยพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวงัให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนให้มี
ความรักความผูกพัน 
ใน ๔ สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน โครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  ”เราท าความดี ด้วยหัวใจ”เป็นเครื่องมือประสานความร่วมมือ
ท างานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มี
ส่วนร่วมท างานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราช
ปณิธานท่ีว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๒ 

 

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ัวไปและมีศรัทธา เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี  โดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จึงได้จัดท าโครงการผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจิต
อาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

๑ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ 
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
          ๒ เพี่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่น  มีจิตส านึกสาธารณประโยชน์ 
รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
      สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

จ านวน 390 คน 
เชิงคุณภาพ  
      สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์และร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์   
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือน มิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
    - การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
       สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

จ านวน 390 คน ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

เชิงคุณภาพ 
      สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์และร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยวุกาชาด ประจ าปี 2562 
เฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๓ 

 

ภาพกิจกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

    40,๐0๐ 40,000 ......................... ......................... ......................... 40,000 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  งบรายจ่ายอื่น  แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพคน ผลผลิต  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๔ 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

   ท าหนังสือขอบคุณไปยังโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
                ๑ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ 
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
                ๒ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 
ในการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่น  มีจิตส านึกสาธารณประโยชน์ รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนสามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๖. โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
หลักการและเหตุผล  
    ด้วยพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนให้มี
ความรักความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประชาชน  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  ”เราท าความดี ด้วยหัวใจ”เป็นเครื่องมือ
ประสานความร่วมมือท างานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภ าคเอกชนและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมท างานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุข
อย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานท่ีว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด” 
 กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ัวไปและมีศรัทธา เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี  โดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จึงได้จัดท าโครงการผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
           ๑ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ 
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
            ๒ เพี่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่น  มีจิตส านึกสาธารณประโยชน์  
ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
    สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 112 คน 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๕ 

 

เชิงคุณภาพ  
      สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์และร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์   
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือน มิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
    - การปลูกปุา ณ โรงเรียนพิทยาลงณ์พิทยาลัย  
    - การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ กระทรวงกลาโหม และริมคลองหลอด 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

       สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  จ านวน 
112 คน  เข้าร่วมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 เชิงคุณภาพ 
      สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์และร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์   

ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๖ 

 

งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

    10,๐0๐ .............................. ......................... ......................... .........................     10,๐0๐ 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  งบรายจ่ายอื่น  แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพคน ผลผลิต  ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
                   ท าหนังสือขอบคุณไปยังโรงเรียนต่างๆท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
                    ๑ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   
                ๒ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเป็นผู้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น  มีจิตส านึกสาธารณประโยชน์ ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๗. โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดท่ัวประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  
หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า    
                ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  สมาชิก
ยุวกาชาดได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมท ากิจกรรมท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังให้สมาชิกยุวกาชาดเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ 
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไปอย่าง
แท้จริง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น    

วัตถุประสงค ์
              ๑ เพี่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๗ 

 

            ๒ เพื่อใหผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ได้มาชุมนุมร่วมท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้
เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  และสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันและบอกต่อได้ 
 

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ  

 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี จ านวนท้ังส้ิน ๔๙ คน 
เชิงคุณภาพ  

 ๑  เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชา  และสมาชิกยุวกาชาด  ได้เสริมสร้างสันติภาพโดยใช้กระบวนการ 
ยุวกาชาด 

 ๒ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  สมาชิกยุวกาชาด  ได้แสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ได้ร่วมท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ได้พัฒนาทักษะชีวิต ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และบอกต่อได้     
 

ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน –สิงหาคม  ๒๕๖๒     

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
                    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุม, 
ประชุมช้ีแจงการเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุม ,การเตรียมตัว,การเบิกจ่ายเงินจากโครงการฯ,งบประมาณท่ี
ได้รับการสนับสนุน, ท าหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ไปราชการเข้าร่วมงานชุมนุมตาม
ก าหนดการฯ มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานชุมนุม 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

      ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี จ านวนท้ังส้ิน ๔๙ คน ได้เข้าร่วมการจัดงานชุมนุม
ยุวกาชาดท่ัวประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายวชิราวุธ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 เชิงคุณภาพ 
 ๑. เจ้าหน้าท่ี  ผู้บังคับบัญชา  และสมาชิกยุวกาชาด  ได้เสริมสร้างสันติภาพโดยใช้กระบวนการ   

ยุวกาชาด 
 ๒. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  สมาชิกยุวกาชาด  ได้แสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ได้ร่วมท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ได้พัฒนาทักษะชีวิต ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและบอกต่อได้     

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๘ 

 

ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๖๓,๐๔๐ ๖๓,๐๔๐ ......................... ......................... ......................... ๖๓,๐๔๐ 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น  
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาศชาดท่ัวประเทศ  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา  ในการร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดท่ัวประเทศฯ  
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๔๙ 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
            จัดท าหนังสือขอบคุณสถานศึกษาท่ีน าสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุม 
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
                ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ท่ีเข้าร่วมงานชุมนุม ได้แสดงความจงรักภักดีแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณได้ร่วมท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ผ่านกิจกรรม  ได้พัฒนาทักษะ
ชีวิต ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและบอกต่อได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๑. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  
๒. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๑ 

 

๑. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  
หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ด าเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ท่ีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัดท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  จึงได้
ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด จ านวน ๓ ประเภท  ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ประเภท
ครูผู้สอน  และประเภทผู้สนับสนุน 
วัตถุประสงค ์

๑  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีทางการลูกเสือ 

๒  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
                บุคลากรทางการลูกเสือจากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  ครบ ๓ ประเภท  จ านวน ๑๐ คน แยกเป็นประเภท ได้ ดังนี้ 
  ๑) ประเภทผู้บริหาร  จ านวน  ๓  คน 
  ๒) ประเภทครูผู้สอน  จ านวน  ๖  คน 
  ๓) ประเภทผู้สนับสนุน     จ านวน  ๑  คน 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกเป็นผู้มีผลงาน

ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  มีผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภท ท้ัง ๓ ประเภท    
 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเพชรบุรี ช้ัน ๓  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  ๑. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้เกี่ยวข้อง เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการ
พิจารณา 
  ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ  ด าเนินการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ของผู้เสนอผลงานแต่ละประเภท 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๒ 

 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

     บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกเป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การ
พิจารณาของแต่ละประเภท ท้ัง ๓ ประเภท  รวมจ านวนท้ังส้ิน ๓ คน จาก ๑๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
     บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละ

ประเภท  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ ต่อไป 

ภาพกิจกรรม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๓ 

 

งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๖,๖๑๐ ๖,๖๑๐ ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

ไม่มีค่าใช้จ่ายในไตร
มาสนี ้

๖,๖๑๐ 
 

 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ   
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จ านวน ๖,๖๑๐ บาท (หกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ผู้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณากล่ันกรองคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  บางราย ยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ส่งผลให้การเสนอผลงาน ไม่
ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณา 
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๑) การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๓  
ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

 ๒) ประชาสัมพันธ์ เสนอแนะแนวทางการน าเสนอผลงานฯ ควบคู่กับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้  สามารถเป็น
ขวัญก าลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาลูกเสืออย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชน
ของชาติต่อไป 

๒. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หลักการและเหตุผล  
   เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการพัฒนาชีวิตให้เป็น 
“มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญหา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” การพัฒนาคนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ได้เรียนรู้
และฝึกทักษะท่ีหลากหลาย เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่  ๆให้เกิดขึ้นในสังคม  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นั้นจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย กิจกรรมยุวกาชาดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นกิจกรรมเยาวชนท่ีพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามอุดมการณ์ของ
กาชาดและร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมสนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นและชุมชน ตามโอกาสอันควรและ
เพื่อให้การจัดการเรียน - การสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการ จัดกิจกรรมยุวกาชาด   



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๔ 

 

                   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะตระหนักใน
ความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจ าปี 2562 
ขึ้น   

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์  

ท่ีจะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมท้ังตระหนักถึงความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุว
กาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 
          2 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ แนะน า  
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 
     3 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
           เปูาหมายเชิงปริมาณ   
                  สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับการนิเทศ จ านวน 5 แห่ง 
           เปูาหมายเชิงคุณภาพ   
                  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาด ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดได้
ตามระดับช้ันได้อย่างถูกต้อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ   (เดือน/ปี) มิถุนายน  ถึงตุลาคม  ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
                   นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

       สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับการนิเทศ จ านวน 5 แห่งได้เข้าร่วมนิเทศ 
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุว

กาชาด ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดได้ตามระดับช้ันได้
อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๕ 

 

ภาพกิจกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

9,๐00 9,000 ......................... ......................... ......................... 9,000 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๖ 

 

แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
           ควรจะมีการนิเทศจัดยุวกาชาดในสถานศึกษา เป็นประจ าทุกๆปี เพื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนายุวกาชาด  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มพูน
ทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดได้ตามระดับช้ันได้อย่างถูกต้อง 
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
              ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนายุวกาชาด  ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดได้ตามระดับช้ันได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

โครงการ Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๘ 

 

โครงการ Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 หลักการและเหตุผล  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
ได้อย่างมีคุณภาพ    จึงได้มีโครงการ “TFE (Teams For Education)” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้ มีทักษะจ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหน่วยงานในระดับภาคและ
ระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อน าไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนาคต 

 โดยส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ TFE (Teams For Education) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อระดับจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับสถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในจังหวัด
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อระดับจังหวัด 

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
          เชิงปริมาณ  

1. มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดจ านวน 6 แห่ง  
2. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ า
กว่าเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทาง  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๕๙ 

 

          เชิงคุณภาพ  
1.เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระดับจังหวัด 

2. มีสถานศึกษาน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 

3. มีสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาแก่สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
กิจกรรมท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
(ด าเนินการแล้ว) 

กิจกรรมท่ี 2  คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ด าเนินการแล้ว) 

กิจกรรมท่ี 3  การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด (ด าเนินการ
แล้ว) 

กิจกรรมท่ี 4 การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  (ด าเนินการแล้ว) 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรครูตามความต้องการของสถานศึกษา เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ด าเนินการแล้ว) 

กิจกรรมท่ี 6  สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่อง
ในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (อยู่ในระหว่างการด าเนินการ) 

กิจกรรมท่ี 7 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี (อยู่ในระหว่างการด าเนินการ) 
กิจกรรมท่ี 8 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ในพื้นท่ี  
กิจกรรมท่ี 9 การจัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด (ด าเนินการแล้ว) ได้ผล ดังนี้ 

1. จัด “การประชุมวิเคราะห์ข้อมูล   และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เพื่อจัดท ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Teams for 
Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันท่ี 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมคือ เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษาน าร่องท่ีได้รับ



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๐ 

 

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการสอบ O-NET เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถน าผลจากการวิเคราะห์ไปวางแผนการด าเนินงานโครงการของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

2. มีผู้เข้ารับการอบรมรวมท้ังส้ิน 106 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 7 โรงเรียน  

กิจกรรมที่ 2  คัดเลือกสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ด าเนินการแล้ว)  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกสถานศึกษาจ านวน 7 แห่ง เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่  
   ๑)  โรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน  สังกัด สพม.๑ 
   2)  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง           สังกัด สพม.1 
                  3)  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม     สังกัด สพม.๒ 
                  4)  โรงเรียนดาราคาม                      สังกัด สพป.กทม 
                 5)  โรงเรียน วัดชนะสงคราม              สังกัด สพป.กทม 
                  6)  โรงเรียนณัฏฐวุฒิ                       สังกัด สช 

             7)  โรงเรียนอ านวยพิทยา                 สังกัด สช 
 

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
(ด าเนินการแล้ว) 
 และ กิจกรรมที่ 4  การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  (ด าเนินการแล้ว) 
  1. จัด “การประชุมพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด โครงการ 
Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันท่ี 23 – 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้คณะกรรมการร่วมก าหนดแนวทาง/รูปแบบในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และจัดท าแนวทาง/รูปแบบ รวมถึงวิพากษ์แนวทาง/รูปแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  
  2. มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมท้ังส้ิน 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูผู้สอน ในโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
และผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรครูตามความต้องการของสถานศึกษา 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ด าเนินการแล้ว) 

      5.1 ด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาจ านวน 4 กลุ่มสาระ จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
   1) หลักสูตร : ภาษา พาสนุก กับกิจกรรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา   



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๑ 

 

2) หลักสูตร : พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกิจกรรมและส่ือการสอนภาษาไทย  
3) หลักสูตร : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดการสอน   

       ภาษาแบบส่ือสาร (CLT) ในระดับประถมศึกษา  
4) หลักสูตร : สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขในระดับช้ันเรียน
ประถมศึกษา5) หลักสูตร : การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์  
6) หลักสูตร : พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Learning  
7) หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท.   
8) หลักสูตร : ส่ือและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  

       5.2 ด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาจ านวน 4 กลุ่มสาระ จ านวน 4 หลักสูตร 
ดังนี้  

1) หลักสูตร : เทคนิคการสอนร่วมสมัยเพื่อยกระดับคะแนน O NET ภาษาไทย 
2) หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์  (Creative Ways to Teach 

English)  
3) หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจ

แก่ผู้เรียน  
4) หลักสูตร : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21  

 

กิจกรรมที่ 6  สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปน็สถานศึกษาน า
ร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาน าร่องจ านวน 7 แห่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนตามแผนงานท่ีได้รับการอนุมัติ ดังนี้ 
 ๑)  โรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน  สังกัด สพม.๑  จัดซื้อส่ือและวัสดุประกอบการสอน จ านวน  30,000 บาท 
 2)  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สังกัด สพม.1 จัดกิจกรรม Teaching for Development จ านวน  30,000 บาท 
        3)  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สังกัด สพม.๒ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาส่ือและประกวดส่ือ จ านวน  30,000 บาท 
       4)  โรงเรียนดาราคาม  สังกัด สพป.กทม   จัดซื้อส่ือและวัสดุประกอบการสอน จ านวน 30,000 บาท 
       5)  โรงเรียน วัดชนะสงคราม  สังกัด สพป.กทม    จัดซื้อส่ือและวัสดุประกอบการสอน จ านวน  30,000 บาท 
       6)  โรงเรียนณัฏฐวุฒิ   สังกัด สช   จัดซื้อส่ือและวัสดุประกอบการสอน จ านวน  30,000 บาท 

 7)  โรงเรียนอ านวยพิทยา   สังกัด สช   จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน  30,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 7 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่  
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย  

1) ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2) ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
3) ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
4) ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
5) ผู้อ านวยการโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนา 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๒ 

 

ได้ออกติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนน าร่องโครงการท้ัง 
7 แห่ง โดยออกติดตามทุกโรงเรียน เดือนละ  1 ครั้ง รวม 3 เดือน 

2. กิจกรรม “ประชุมน าเสนอรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โครงการ 
Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สถานศึกษาน าร่องท้ัง 7 ได้น าเสนอรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาท่ีดี (Best Practice) ในระดับจังหวัด และเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดไปน าเสนอในระดับภาค โดย
มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 

 
ล าดับที่ รางวัล โรงเรียน สังกัด 

1 
ชนะเลิศ 

อับดับท่ี 1 
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

2 
รองชนะเลิศ 
อับดับท่ี 1 

โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

3 
รองชนะเลิศ 
อับดับท่ี 2 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

4 
รองชนะเลิศ 
อับดับท่ี 2 

โรงเรียนดาราคาม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย (ไม่เรียงล าดับ) 
5   รางวัลชมเชย โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

6 
รางวัล
ชมเชย 

โรงเรียนอ านวยพิทยา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

7 
รางวัล
ชมเชย 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ 8  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในพื้นที่  

วันท่ี 20 กันยายน 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัด “ประชุมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพัฒนาแนวทาง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ Coaching Teams 
และโครงการ Teams for Education ในระดับจังหวัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ณ โรงแรม
รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนน าร่องท่ีเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams และโครงการ 
Teams for Education จ านวน 7 แห่ง ได้มาน าเสนอแนวทาง/รูปแบบการพัฒนาของโรงเรียน และร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี พร้อมท้ังมอบโล่
และเกีบรติบัติแก่สถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะท างาน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๓ 

 

ภาพกิจกรรม  
 

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงโครงการ Coaching Teams และโครงการ Teams for Education  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๔ 

 

ประมวลภาพการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Coaching Teams และโครงการ Teams for 
Education 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๕ 

 

ประมวลภาพ “การประชุมวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เพื่อจัดท ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Teams 

for Education  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๖ 

 

ประมวลภาพ “การประชุมการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดและ 
การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับจังหวัด 
” ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๗ 

 

 

ประมวลภาพ “การอบรมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา”   
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

 
1. หลักสูตร : เทคนิคการสอนร่วมสมัยเพื่อยกระดับคะแนน O NET ภาษาไทย วันที่ 8 – 9 มิ.ย.2562 

    

       



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๘ 

 

ประมวลภาพ “การอบรมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา”   
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

2. หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจแก่
ผู้เรียน วันที่ 8 – 9 มิ.ย.2562  

   
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๖๙ 

 

ประมวลภาพ “การอบรมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา”   
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

 

3. หลักสูตร : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 8 – 9 มิ.ย.
2562 

 

    
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๐ 

 

ประมวลภาพ “การอบรมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา”   
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

 
4. หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์  (Creative Ways to Teach English)  
   วันที่ 22 – 23 มิ.ย.2562 

 

     
 

     
 

     

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๑ 

 

ประมวลภาพ “การอบรมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา”   
ณ มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย์ 

    
 
 

 
    



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๒ 

 

ประมวลภาพ  
“การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที”่   

 

   

 

   
 

   
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๓ 

 

ประมวลภาพ  
“การประชุมน าเสนอรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

โครงการ Teams for Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และคัดเลือก Best Practice”   
 

     

      

      

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๔ 

 

ประมวลภาพ  
“ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาแนวทาง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ 

Coaching Teams และโครงการ Teams for Education ในระดับจังหวัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน”  

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  
 

   

 
 

       
 

      
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๕ 

 

      
 
 

ประมวลภาพ  
“งานเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค  

ภายใต้โครงการ TFE (Teams for Education”  
ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพมหานคร  

 

    

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๖ 

 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๗ 

 

งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

630,000  - 73,215  264,906 290,017 
 

 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ สป.2562  งบรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น  หมวดรายจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ติดตามผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาน าร่องท่ีเข้า

ร่วมโครงการท้ัง 7 แห่ง ตลอดปีการศึกษา 2562  
  

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระดับจังหวัด 

 2. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   มีเสรีภาพในการเขา้ถึงการเรียนรูแ้บบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอ
ภาคและเท่าเทยีม มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๑. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

๒. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (จังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๗๙ 

 

๑. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  โดยก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีจะด าเนินการเพื่อพัฒนา
ก าลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการ
จัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ท้ังในด้านโครงการขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการและ
ด้านบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็น
อุปสรรคต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ 
สาเหตุท่ีสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและส่ังสมเป็นเวลา 
รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกล
เพิ่มเติมให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  

เพื่อให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
บริบทของพื้นท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดให้มีโครงการ “Coaching 
Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพื้นท่ี ตรงกับผลการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้การนิเทศติดตามและประเมินผล 
สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมท้ังแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนท่ีสูงขึ้น ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ตามศักยภาพ  

วัตถุประสงค ์
1 เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
     1) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและคู่มือการ Coaching เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 
แนวทางต่อ 1 จังหวัด 

เชิงคุณภาพ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและจัดท าคู่มือการ Coaching เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  13– 14 มิถุนายน  2562. 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
กิจกรรมท่ี 4 จัดประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพัฒนาแนวทาง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด/ระดับภาค ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๐ 

 

พื้นท่ี ระดับจังหวัด/ระดับภาคกิจกรรมท่ี 5  สรุปผลการด าเนินงานในพื้นท่ีพรอ้มท้ังจัดท าเอกสารเผยแพร่  
กิจกรรมท่ี 6  จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่และน าแนวทางฯ ใช้งบประมาณ 175,761 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)   
ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
      หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 82 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร, ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1,  ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 , ศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 7 โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯท่ีได้รับการคัดเลือก 7 โรงเรียน ในสังสัด สพม.๑, สพม๒, สพป.กทมและเอกชน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
2. โรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน  
3. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
4. โรงเรียนดาราคาม  
5. โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
6. โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา 
7. โรงเรียนอ านวยพิทยา 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๑ 

 

งบประมาณท่ีได้รับ 411,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  -  บาท 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 ไตรมาส 4 

411,200 บาท 411,200 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ไตรมาสน้ี 

38,649 บาท 177,590 บาท 194,961 บาท 

 

 

แหล่งงบประมาณ   ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 งบรายจ่าย งบด าเนินงาน  
ปัญหา อุปสรรค   ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ  ไม่ม ี
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      จัดท าโครงการฯต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

หน่วยงานภายนอกและบุคคลท่ีเป็นเอกชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

๒. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (จังหวัด) 
หลักการและเหตุผล  

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ท้ังนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยในการ
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนารัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ  (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไปซึ่งใน (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น
คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๒ 

 

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จัด
ใหม้ีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2561 – 2564  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับการด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปัจจุบันมีผลการด าเนินงานส าคัญ คือ  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 – 2564  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)  ในระดับจังหวัด มีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ ได้แก่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางและเปูาหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย  จัดท าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับ
จังหวัด การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อให้การ
ด าเนินงานขับเคล่ือนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึง
เห็นสมควรจัดท าโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดขึ้นโดยอาศัยการบูร
ณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรม
กิจการเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค ์

1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ให้มีคุณภาพ
เป็นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ 

2 เพื่อขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยนวัตกรรม รูปแบบ/แนว
ปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึงมากขึ้น  

3 เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  (ผลส าเร็จ) 
1 จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย (จ านวน 150 คน) 
2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 50) 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๓ 

 

3 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
การน าไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (จ านวน 2 
โรงเรียน) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  (ผลลัพธ์) 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1 –  3) มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน (ร้อยละ 50) 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562  – กันยายน 2562 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ศธจ.กทม. 

สช. 

ส านักการศึกษา กทม. 

สพป.กทม. 

กรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน 

2.  ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 

3.  ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
สู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.  จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเด็กปฐมวัย 

5.  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา 

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

7. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่  

 
งบประมาณที่ด าเนินการ 
 จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๔ 

 

ภาพกิจกรรม 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๕ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๖ 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๘ 

 

 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดใหญ่ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จะเป็นหน่วยงานใหญ่  
เช่น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ส านักพัฒนาสังคม  ฯลฯ  และ
ปัญหาท่ีพบคือ  การติดต่อประสานงาน ในด้านข้อมูล  แต่ละหน่วยงาน  ซึ่งมีสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็ก  ท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัย  จ านวนมาก  และ  จากการท่ีมีสถานศึกษาจ านวนมาก  จึงท าให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ท่ัวถึงและครอบคลุมค่อนข้างยาก   
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระยะต่อไป 

 ๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในการพัฒนาคนของประเทศ  
ซึ่งถือว่าเด็กปฐมวัยเป็นก าลังส าคัญและเป็นอนาคตของประเทศ ฉะนั้น การพัฒนาโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระหว่างกระทรวง 
หน่วยงาน และสถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
 ๒. การก าหนดกลุ่มประชากรในการพัฒนา ควรก าหนดให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด และด าเนินการพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตามผลในการพัฒนาอย่างครอบคลุม โดยการบูรณาการการนิเทศระหว่าง
หน่วยงานท่ีมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๘๙ 

 

 ๓. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนพฒันาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเชิง บูรณาการในระดับ
พื้นท่ีทุกแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ เป็นแผนงานท่ีควรมีการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมชัดเจน  และหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบควรรายงานผลการด าเนินงาน  
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 ๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้น า
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม “การสร้างวินัยเชิงบวกระดับปฐมวัย” น าไปปรับใช้ และใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย ให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้    

๓. สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครมี
รูปแบบ วิธีการสอนท่ีหลากหลาย และปรับการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕   สร้างส านึกรักสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. โครงการศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 
๒. โครงการอบรม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๑ 

 

๑. โครงการศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 
หลักการและเหตุผล  
        ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ปริมาณเพิ่มมากขึ้น จ านวนมากกว่า 45,000 
ล้านใบต่อปี  ซึ่งถุงพลาสติก ๑ ใบ  ใช้เวลาในการย่อยสลายในธรรมชาตินานมากกว่า ๔๕๐ ปี  ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  ซึ่งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  17 กรกฎาคม  
2561  เห็นชอบโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยส่ิงแวดล้อม” โดยมีกิจกรรมและคัดแยกขยะมูลฝอย ใน
หน่วยงานภาครัฐ  กิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก  ร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐ  ด าเนินกิจกรรมให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็วพร้อมกันท่ัวประเทศ  ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เป็นประธานการประชุม
ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี  ครั้งท่ี 
6/2561  พื้นท่ีภาคใต้  (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย )  เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 
2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมพร  จังหวัดชุมพร  ซึ่งได้มอบนโยบายการลดการใช้พลาสติก  โดยให้ทุก
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก
ในหน่วยงาน  โดยให้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินเมื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม   
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการ “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”  โดยบูรณาการด าเนินงาน 
ร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการลดการใช้พลาสติก  และการ
ส่งเสริมการคิดค้นและผลิตนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในการทดแทนการใช้พลาสติก 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความจ าเป็นและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้
รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการลดปริมาณการใช้พลาสติก ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา  และสถานศึกษาใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครอบครัว ชุมชน สังคมสืบไป  
วัตถุประสงค ์
          1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   
จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงานและในชีวิตประจ าวัน 
          2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
คิดค้นและผลิตนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติก 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2  ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ประธานกรรมการ  จ านวน 5 แห่ง 

เชิงคุณภาพ  
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2  ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประธานกรรมการ  จ านวน 5 แห่ง ได้ปฏิบัติกิจกรรมลดปริมาณการใช้
พลาสติกในหน่วยงานและในชีวิตประจ าวัน 

 
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๒ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
                 โครงการ  “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ใน ศธจ.กทม.  

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

       สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2  ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประธานกรรมการ  จ านวน 5 แห่ง  

 เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2  ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประธานกรรมการ  จ านวน 5 แห่ง ได้ปฏิบัติกิจกรรมลดปริมาณการใช้
พลาสติกในหน่วยงานและในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๓ 

 

งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

5,๐0๐ .............................. ......................... ......................... ......................... 5,000 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  งบรายจ่ายอื่น  . 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

จัดให้มีการด าเนินการโครงการ  “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก” เพื่อปลูกฝัง และ
รณรงค์ ให้บุคลากรได้ปฏิบัติกิจกรรมลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงานและในชีวิตประจ าวัน 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม
รณรงค์เพื่อปลูกฝัง การปฏิบัติกิจกรรมได้ลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงานและในชีวิตประจ าวัน 
          2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีการคิดค้นและผลิตนวัตกรรม  
และส่ิงประดิษฐ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติก   
 

๒. โครงการอบรม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการต่อต้านทุจริต 
หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี เพื่อพร้อมรับต่อความเส่ียง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม 
การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนกัน การ
แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเช่ือมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงต่าง  ๆภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
               เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๔ 

 

พอเพียงในระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานครต่อไป ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงได้ก าหนดจัดโครงการ
สถานศึกษาพอเพียงระดับจังหวัด “เศรฐกิจพอเพียงในการต้านทุจริต” ในวันท่ี 26 กันยายน ๒๕๖๒  ณ ณ ห้อง
ประชุม  ศูนย์เรียนรวม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร  

วัตถุประสงค ์
            เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู  
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา ในระดับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ  

  ครูและบุคลากรจากหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  รวมจ านวน ๘๕ 
คน จากสังกัดหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานอาชีวศึกษา
กรุงเทพ  และส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

เชิงคุณภาพ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ได้รับความรู้  การ

พัฒนาการ ด าเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี  26  กันยายน  2562   

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
                    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูและบุคลากรจากหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  รวมจ านวน ๘๕ คน จากสังกัดหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ส านักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ  และส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต” , ท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อไปราชการ 
เข้าร่วมโครงการฯตามก าหนดการฯ และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานชุมนุม 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรจากหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  รวมจ านวน ๘๕ คน  
จากสังกัดหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานอาชีวศึกษา
กรุงเทพ  และส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ได้เข้าร่วมโครงการ
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านทุจริต” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ได้รับความรู้ การพัฒนาการ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๕ 

 

ด าเนินงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา 

ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๖ 

 

12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

20,๐0๐ 20,๐0๐ ......................... ......................... ......................... 20,000 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่ายอื่น  
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาศชาดท่ัวประเทศ  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา  ในการร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดท่ัวประเทศฯ  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                           - ไม่มี-   
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
            จัดท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานและสถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ   
               ผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ การพัฒนาการด าเนินงาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาประสิทธภิาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบรูณาการ 

๒. โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๓. โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๔. โครงการกิจกรรมงานวันครู คร้ังที่ 63  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
๕. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๘ 

 

๑. โครงการพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบรูณาการ 

หลักการและเหตุผล  
           ด้วย ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคท้ัง
ในส่วนโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคล่ือนในรูปแบบความร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีนั้นๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหล่ือมล้ าในการจัดการศึกษา  โดยสาระส าคัญของค าส่ังฯ 
ดังกล่าว ก าหนดให้มีการจัดต้ังส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน ๑๘ ภาค และการจัดต้ังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๗๗ แห่ง โดยศึกษาธิการภาค ท าหน้าท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด โดยอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท าหน้าท่ีปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด จากค าส่ังฯ ดังกล่าว 
แสดงให้เห็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาคมีหน้าท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่างๆ ให้ เ ช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการภาคและจังหวัด  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดท้ังการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นท่ี และในส่วนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆในจังหวัด 
นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ....(ข้อ ๒๕) มี
สาระบัญญัติว่า การติดตาม ตรวจสอบและประเมินลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดเป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของจังหวัดนั้นๆ ในระดับนโยบายตาม
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการก าหนดกรอบแนวทางการ
ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในระดับ
จังหวัด  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ      จัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
ขอความเห็นชอบ และรายงานศึกษาธิการภาคตามล าดับ 
          ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการงานระดับพื้นท่ี สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการขึ้น 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๙๙ 

 

วัตถุประสงค ์
 

          ๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
๒. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
          ๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
     ๔. เพื่อตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
          5. เพื่อรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
          เชิงปริมาณ ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ระดับ ๕ 
          เชิงคุณภาพ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นท่ีกรุงเทพหานคร ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพฒันาข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการตรววจราชการ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพฒันาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัตติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
           ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ  
      2. มีแผนการการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ  
      4. มีแผนการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
      5. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ  
      6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือและขับเคล่ือน
การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 
          เชิงคุณภาพ 
           ๑. ระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ ของหน่วยงานทางการศึกษาและของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง ช่วยสนับสนุนให้การตามตรวจ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๐ 

 

    ๒. ข้อมูลสารสนเทศจากผลการรายงานการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ มีความถูกต้อง เช่ือมั่นได้ สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาแผนในปีต่อไป 
    ๓. สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพือ่รองรับการตรววจราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๑ 

 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๒ 

 

กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัตติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๓ 

 

กิจกรรมท่ี 4 
กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๔ 

 

งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

120,000 1,050 -- 55,740 6,000 56,700 
 

 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ สป.2562  งบรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น  หมวดรายจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
การนิเทศและการตรวจราชการ 
  

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด มีแนวทางการท างานร่วมกัน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครและจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
หลักการและเหตุผล  

ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ังท่ี 19/ 2560 ลงวันท่ี  3 เมษายน 
พุทธศักราช2560 ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมายและให้มีอ านาจหน้าท่ีในเขต
จังหวัด ข้อ (1)  – (11) ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายใน
ออกเป็น 8 กลุ่ม (3) กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าท่ีจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาใน
จังหวัดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ัง
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร4 ปี (พ.ศ.2562–2565) 
พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560- 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๕ 

 

วัตถุประสงค ์
 1 เพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร4 ปี (พ.ศ.2562–2565) 
พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2 เพื่อจัดท าแผนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเสนอต้ังงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 เพื่อน านโยบายน าสู่การปฏิบัติ ในการประชุมตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน  

ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 
เชิงปริมาณ  

   (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการใน ศธจ.กรุงเทพมหานคร ทุกคนจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนใช้เงิน) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน 
  (2) ประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.
2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 50 คน จ านวน 2 ครั้ง 2 วันเพื่อน าเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.) 
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ 

เชิงคุณภาพ  
   (1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) หน่วยงานในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาค
ส่วนร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีก าหนดน าเข้าท่ีประชุมตาม
ขั้นตอน และจัดท าเล่มรายงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการประชุมปฏิบัติการข้าราชการในสังกัด
สร้างความตระหนักความเข้าใจในการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ ให้เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร และ



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๖ 

 

เสนอต้ังงบประมาณแผน     ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(3) รับทราบนโยบายและน าสู่การปฏิบัติ ในการประชุมตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมแบบบูรณาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  งบประมาณส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ  แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษากิจกรรม การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
  1 งบประมาณจ านวน 71,700 บาท (ได้รับจัดสรรจาก สป.ศธ. 60,000 บาท และส่วนเกิน
จ านวน 11,700 บาท ใช้จากงบด าเนินงานของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร)   
  2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ มีดังต่อไปนี้    

 

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 

ท้ังส้ิน 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการใน ศธจ.
กรุงเทพมหานคร ทุกคน  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  สู่การปฏิบัติ ให้เช่ือมโยง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของศธจ.
กรุงเทพมหานคร และเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน  
1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน (จัดประชุมในหน่วยงาน)   

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 28 คน X 50 บาท X  2 มื้อ  
2.2 ค่าอาหารกลางวัน           28 คน X 300 บาท  X 1 มื้อ  
2.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 28 ชุด ๆ ละ 50 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
8,400 
1,400 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
8,400 
1,400 

รวม (หน่ึงหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  12,60
0 

 12,600 

     



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๗ 

 

 
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 

ท้ังส้ิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร(จัดประชุม
สถานท่ีเอกชนในจังหวัด) 
คณะกรรมการทบทวนแผนฯ จ านวน 50 คน 2 ครั้ง 2 วัน  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน X 50 บาท X 4 มื้อ (2 วัน) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน            50 คน X 300บาท X 2 มื้อ (2 วัน) 
14. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชมๆ ละ 600 บาท  
1.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
10,000 
30,000 

 
2,500 

 
 
 
 
 
 
 

 4,800 
 

 
 
 
 
 

10,000 
30,000 
4,800 
2,500 

รวม (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  42,500 4,800 47,300 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารูปเล่ม ดังต่อไปน้ี 
3.1 ค่าจัดท าเล่มแผนพัฒนาฯฉบับทบทวน 20 เล่มๆ ละ 200 บาท 
3.2 ค่าจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการปี2563 จังหวัด 20 เล่มๆ ละ 200 บาท 
3.3 ค่าจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร(ฉบับใช้เงินปี 62 และฉบับขอเงินปี 63) 10 เล่มๆ ละ 200 
บาท 

 
 

 
4,000 
4,000 
2,000 

 
 

 
4,000 
4,000 
2,000 

รวม (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 4  จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปน้ี 
4.1  ค่าเอกสารประกอบการประชุม อกศจ. 15 ชุดๆ ละ60บาท 
4.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม กศจ. 15 ชุด ๆ ละ 60 บาท 

 
 
 

 
900 
900 

 
 
 

 
900 
900 

รวม (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน)  1,800  1,800 
รวมทั้งสิ้น(เจ็ดหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  66,900 4,800 71,700 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๘ 

 

ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

 ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการใน ศธจ.กรุงเทพมหานคร ทุกคน  สร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจในการน าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  สู่การปฏิบัติ ให้เช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของ   ศธจ.กรุงเทพมหานคร และเสนอต้ังงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 28 คน  เมื่อวันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงแรมรอยัลเบญจา  
กรุงเทพมหานคร 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลเบญจา  กรุง เทพมหานคร  
ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๑๔  หน่วยงาน  ๒๖  คน 

เชิงคุณภาพ 
1. หน้าส่วนราชการในก ากับกระทรวงศึกษา และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทบทวนแผนฯ และขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 2. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน)  เพื่อเป็น
ทิศทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
 3. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนใช้เงิน) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นคู่มือในการด าเนินงานของหน่วยงาน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี
ภาพกิจกรรม  (ภาพท่ีส่ือถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเปูาประสงค์ จ านวน 6 ภาพ)  

ประมวลภาพการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลเบญจา  กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๙ 

 

 
 

 
 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๑๐ 

 

งบประมาณ 
 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

๗๑,๗๐๐ (ได้รับ
จัดสรรจาก สป.ศธ. 
60,000 บาท และ

ส่วนเกินจ านวน 
11,700 บาท ใช้
จากงบด าเนินงาน

ของ ศธจ.
กรุงเทพมหานคร) 

๗๐,๓๑๐ ๑๐,๔๐๐ ........................ ..................... 59,910 

 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   ไม่มี 

แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ก ากับ  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และน านโยบาย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส าคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ 
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

       มีแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นคู่มือแนวทางในการจัดการศึกษา และด าเนินโครงการตามท่ีได้ก าหนด
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.256๒  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และมีการก ากับ ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ใช้งบประมาณคุ้มค่า 
๓. โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการน ายุทธศาสตร์ภาค เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
ภาคเป็น 6 ภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
ภาคใต้ชายแดน โดยมีการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับคุณภาพการ
ผลิตและการบริการในแต่ละพื้นท่ีภาคให้สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 
1764/2560 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนบูรณการด้าน
การศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และกรุงเทพมหานคร ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การขับเคล่ือน



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๑๑ 

 

การศึกษาสามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภาคตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ  
  ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ส่ัง  ณ วันท่ี  3 เมษายน 2560 ข้อ 11  ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด  
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบและให้มีอ านาจ
หน้าท่ีในเขตจังหวัด และข้อ 8  ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท   ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ต้องได้รับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจาก กศจ.) ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เห็นความส าคัญของการ
ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดท่ีจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์และประสานความเช่ือมโยงให้สอดคล้องในการขับเคล่ือน  4 ระดับ  ได้แก่ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  (Agenda  Based)  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และองค์กรหลัก (Function  Based) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Cluster Based) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  (Area Based)  รวมท้ังน าสภาพปัญหา ความต้องการและความเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัด
มาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาการศึกษา โดยมีเปูาหมายส าคัญท่ีจะต้องขับเคล่ือนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนหรือจัดท าแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
ภาค รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาจังหวัดให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  2. เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
ค่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ) 

เชิงปริมาณ  
ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ระดับ 5  
เชิงคุณภาพ  
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นหรือ

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่ 17  ธันวาคม  2561 ถึง วันที่ 30  กันยายน 2562 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  

1.ประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ. 2560-2564) 
2.น า(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ. 2560-2564) เสนอ อกศจ. 
3.น า(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ. 2560-2564) เสนอ กศจ. 
4.จัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2564 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประชาสัมพันธ์/เสนอ สป.ศธ. 
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ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาและบทบาทการพัฒนาจังหวัด
ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ภาพกิจกรรม  
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งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 ไตรมาส 4 

20,000 บาท 14,470 ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ไตรมาสน้ี 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ไตรมาสน้ี 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ไตรมาสน้ี 

14,470 

 

 

แหล่งงบประมาณ    
ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 งบรายจ่าย งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ภาคีเครือข่ายไม่เห็นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ในพื้นท่ีอย่าง
แท้จริง 
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

จัดให้มีเวทีในการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี 
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๔. โครงการกิจกรรมงานวันครู คร้ังที่ 63  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
หลักการและเหตุผล  

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2499 ในวันท่ี 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ 
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการส่ังการ 
ให้เด็ก และครูหยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช2488 จึงได้เริ่มจัดงานวันครู 
ขึ้นในปีแรก ต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ให้มีคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภาตาม 
พระราชบัญญัตินี้ได้จัดงานวันครูต่อเนื่องมา และในปี พ.ศ. 2562  นับเป็นการจัดงานวันครู  ครั้งท่ี 63     
ได้ก าหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคให้ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และส านักงา
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยจัดงานวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562 ในส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 

7.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
     7.2 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู 
     7.3 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน 
          7.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนของชาติ   
เป้าหมาย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 63  
พ.ศ. 2562  ได้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมาย 
 เชิงปริมาณ   
               ผู้บังคับบัญชา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,600 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวนัครู ครั้งท่ี 63 ในวันอังคารท่ี 16 
มกราคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
 เชิงคุณภาพ  
               ผู้บังคับบัญชา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562 น าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ 
ในการพัฒนาด้านวิชาชีพครู ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาชน 
รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่อไป  
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2561  –   กุมภาพันธ์  2562  
กิจกรรมที่จะด าเนินการภายในโครงการ  

      1. จัดท าโครงการและกรอบการด าเนินงาน 
      2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

      3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

      4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

      5. ด าเนินการจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 

      6. ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
       ส านั ก ง าน ศึกษาธิ การ จั งหวั ดกรุ ง เทพมหานคร  ไ ด้ รั บความร่ วมมื อจากหน่ ว ยงาน 
ทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู เพื่อระลึกถึง พระคุณครู  
ครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรม  
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ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาชนของชาติ 

  กิจกรรมงานวนัครู ประกอบด้วย  พิธีท าบุญตักบาตร พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ 
ครูผู้วายชนม์  พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตร เป็นต้น 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการจัดงานวันครู ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ครู และแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 1,600 คน 
ภาพกิจกรรม  

พิธีท าบุญตักบาตร 
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พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศใหแ้ก่ครูผู้วายชนม์ 
 

            

 

พิธีบูชาบูรพาจารย์ 
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พิธีมอบเกียรติบัตร 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๑๙ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

      งบประมาณท่ีใช้ในการจัดงานวันครู จ านวนท้ังส้ิน  439,250.00 บาท ดังนี้ 
          1  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 300,000.00 บาท 
          2  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด บริจาค จ านวน 100,000.00 บาท 
          3  งบด าเนินการงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 39,250.00 บาท 

  การใช้จ่ายเงิน มีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมการประชุมเตรียมจัดงานวันครู  
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 (35บาทx57
คน)=1,995.-  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 (35บาทx90
คน)=3,150.-  

                                                             รวม 

 

 

 

5,145.00 

 

2 วันท่ี 16 มกราคม 2562 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (1,600คนx35บาท)=56,000.- 
-ค่าอาหารกลางวัน (1,600คนx120บาท)=192,000.-  

                                                                      รวม                      

 

 

 

248,000.00 

 

4 ค่าจัดดอกไม้ 52,000.00  

5 ค่าถ่ายเอกสาร  8,808.00  

6 เกียรติบัตร จ านวน 1,700 ฉบับ ๆ ละ 8.56 บาท             14,552.00  

7 กรอบรูป 18 อัน ๆ ละ 177.50 บาท 3,195.00  

8 โล่รางวัล 134  โล่ ๆละ 800.00 บาท 107,200  

9 โบว์ติดอก 350.00  

รวมทั้งสิ้น (สี่แสนสามหม่ืนเก้าพันสองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 439,250.00  
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     เงินบริจาค 
            คณะกรรมการจัดงานวันครู ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้เกียรติ 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูร่วมบริจาคเงินในพิธีทางศาสนา มียอดเงินบริจาคจ านวนท้ังส้ิน  24,552.00 
บาท (สองหมื่นส่ีพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) และได้น าเงินบริจาคท้ังหมดถวายวัดสร้อยทองเรียบร้อยแล้ว  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค    
    การจัดงานวันครูของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปีนี้โดยภาพรวมได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเป็นอย่างดี  อาจมีบางหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนน้อย 
ท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกรางวัล “บุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ 
ทางการศึกษา”  แต่ท้ังนี้ก็ได้ช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแล้ว 

ข้อเสนอแนะ  
       ควรเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากการจัดกิจกรรมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง  

ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนดไว้ 
แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  อาจเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
การจัดกิจกรรมงานวันครูในปีถัดไป    
ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
       ผู้บริหาร ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา แสดงได้แสดงออกถึงความเคารพต่อครู และ 
วิชาชีพครู ในฐานะท่ีเป็นผู้เสียสละ โดยประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 
การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชน และประชาชน ส่งผลถึงการสร้างความรัก
สามัคคีธรรม ระหว่างครูกับประชาชน ซึ่งจะหนทางน าไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
๕. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้วันเสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ  
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กซึ่ง

ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญต่อประเทศชาติท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติ ด้วยความขยันหมั่นศึกษาหา
ความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  มีความขยันหมั่นเพียร
ต้ังใจท างานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
ผู้อื่น เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม  ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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ตลอดจนสมบัติส่วนรวมของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง            
มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน หากเด็กทุกคนได้ตะหนักถึงอนาคตของตนและประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เหมาะกับวัยแล้วก็จะได้ช่ือว่าเป็น “เด็กด”ี   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  หน่วยงานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจัดในการจัดงานงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี  2562  เพื่อได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน  จึงได้จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี  2562  เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และแสดงออกซึ่งความสามารถท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย  มีหัวใจจิตอาสา  และ ท่ีส าคัญคือยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความ
เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  พร้อมกับเป็นการ
ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน  มีความรู้คิด มีจิตอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด  
มีทักษะชีวิตท่ีดี  และรู้จักใช้เทคโนโลยีสร้างปัญญา  
 

  2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
  3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  
 

เป้าหมาย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ได้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 เชิงปริมาณ  เด็ก และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562  
ณ บูธกิจกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 300 คน 
 เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ณ บูธกิจกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับความสนุกสนาน และได้รับการปลูกฝัง
เกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ตลอดจนคุณลักษณะนิสัยท่ีดีของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2561  – 15 มกราคม 2562  
กิจกรรมที่จะด าเนินการภายในโครงการ  

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการ เพื่อวางแผนและเตรียมงาน 
2. จัดหาอาหารว่าง / ของขวัญ และของรางวัล ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
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3. จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ  โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี (โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตร)   ดังนี้ 

 3.1. กิจกรรมตอบค าถาม / เล่นเกมชิงรางวัล 
 3.2  กิจกรรมในความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น วัดเบญจมบพิตร 

ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้จัดบูธกิจกรรมในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562 บูธ c13 บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ  
ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นท่ี
ใกล้เคียงกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจบพิตร ในการร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพหานคร ได้มีประสานงานเตรียมความพร้อมกับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดจนจัดสถานท่ี ในวันท่ี 11 มกราคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกฝุาย เข้าร่วมประชุมและจัดเตรียมสถานท่ี  โดยได้ก าหนดรูปแบบกิจกรรมในบูธกิจกรรม ได้แก่ 
การเล่นเกม และตอบค าถามชิงรางวัล  และการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญในพื้นท่ีใกล้เคียง ได้แก่  
วัดเบญจมบพิตร  เป็นต้น  
  ในวันท่ี 12 มกราคม 2562 (วันเด็กแห่งชาติ)  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ c 
13 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ต้ังแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ประมาณ 850 คน   
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

1. ค่าของขวัญของรางวัล จ านวน  15,000 บาท 
2. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 11,880 บาท 

ของคณะกรรมการฯ  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน   4,200 บาท 
4. ค่าอาหารว่างส าหรับเด็กผู้ร่วมงาน  จ านวน   6,000 บาท 
5. ค่าไวนิลตกแต่งสถานท่ี จ านวน      321 บาท 

                รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 37,401 บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยเอ็ดบาท) 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเพียง 35,000 บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๓ 

 

ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ของขวัญและของรางวัล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ร่วมกิจกรรมและเป็นก าลังใจให้กับคณะท างาน  
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 3  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรน ากิจกรรมและเล่นเกม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  เด็กและเยาวชนร่วมสนุกกับกิจกรรมของบูธส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  เด็ก และผู้ปกครอง เข้าแถวเพื่อรอร่วมกิจกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวั 
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๕ 

 

งบประมาณ 
1 งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 35,000 บาท 
2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ านวน 35,000 บาท 
3 แหล่งงบประมาณ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค    
       ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากต้องรอความชัดเจนจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ / ธีมของงาน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ  
ข้อเสนอแนะ  
       ส านักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ ควรจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ / ธีมของงาน 

ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันงาน เพื่อให้หน่วยงานมีเวลาในการ
วางแผนด าเนินงาน  

แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  อาจเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการวัน
เด็กแห่งชาติในปีถัดไป    
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
       เด็กและเยาวชนที่ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีความสุข สนุกสนาน  ตลอดจน
ได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย และคุณลักษณะนิสัยท่ีดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเจริญเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๖ 

 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้จริง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร ๘,๙๙๙,๘๑๐.๐๐๐ ๘,๙๙๙,๘๑๐.๐๐๐ ๑๐๐ 
งบด าเนินงาน ๔,๖๕๒,๙๑๖.๘๗๐ ๔,๓๕๘,๕๗๗,๓๖๐ ๙๓.๖๗ 
งบลงทุน ๓,๗๖๙,๐๙๕.๐๐๐ ๓,๗๖๙,๐๙๕.๐๐๐ ๑๐๐ 
งบเงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอื่น ๔,๖๒๖,๙๘๐.๐๐๐ ๔,๕๓๐.๓๐๒.๐๐๐ ๙๗.๙๑ 

รวม    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๗ 
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ภาคผนวก 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๘ 

 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๒๙ 

 

 
 

  

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๓๐ 

 

                                         

                                          คณะจัดท า  
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ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

กล ุม่นโยบายและแผน 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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