
 



คำนำ 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  เพื่อใช้เป็นแผนกำกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580  โยงเช่ือมโยงแผนแม่บทประเด็นท่ี 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้  กรอบแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ 
เพื่อให้หน่วยงานการศึกษานำไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์    ต่อการจัด
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 
 บัดนี้  ได้ส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร             
จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เพื่อรายงานรายละเอียดการดำเนินโครงการและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ตามแผนฯ ผลความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ท่ีพบจากการดำเนินงาน รวมท้ังข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 
 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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1. กรอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน มีความรักชาติ 
   มีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” 
 
เป้าหมายหลัก 
 1. หมายถึง เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ีรับบริการการศึกษาในเขตพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 2. คนดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 3. คนเก่ง  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ  ความเช่ียวชาญท้ังวิชาการและวิชาชีพ 
 4. เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถแข่งขันเชิงทักษะต่าง ๆ และมีผล
การประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 5. มีความรักชาติ หมายถึง  มีความรักความเป็นไทยและภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 6. ผู้เรียนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ยึดอาชีพท่ีมีความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน 
 7. เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  หมายถึง ผู้เรียนมีศักยภาพในการนำความรู้ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องธรรมชาติ 
ความมั่นคงทางทรัพยากรพลังงานและจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ 
 1. สร้างจิตสำนึกให้พลเมืองทุกช่วงวัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความรักและภาคภูมิใจชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา  
สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะได้
มาตรฐานเป็นท่ีหนึ่งทางการศึกษาในระดับอาเซียน 
 3. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภทและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งมีศักยภาพตามถนัดและ
ความต้องการของตนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง 
และเท่าเทียม ทำให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่าง ๆ และมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นที่
หนึ่งในอาเซียน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วยวัยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์ 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 5. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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เป้าประสงค์ 
 1. ด้านความมั่นคง : พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2. ด้านประสิทธิภาพการพัฒนากำลังคน : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน มีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 3. ด้านศักยภาพ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพตามความ
ถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง สามารถแข่งขันในเชิงทักษะต่าง ๆ และ
มีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 4. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 5. ด้านการมีส่วนร่วม : สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมกันจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ด้านความยั่งยืน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  อำนวยความสะดวกในการ  บูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำหน้าท่ีกำกับ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

เป้าประสงค์ 
     พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพึงประสงค์ 
ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
 
 

 



5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและ 
 โอกาสของพื้นที่ 

 

เป้าประสงค์ 
       สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการท่ีจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้มาตรฐาน มีสมรรถนะท่ีเป็นท่ีหนึ่งในอาเซียน 
 

 กลยุทธ์ 
 1. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาประชารัฐเพิ่มขึ้น 
 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจศึกษาด้าน
อาชีพ ตามความถนัดและสนใจ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการอาชีวศึกษาในการวางรากฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียนทุกระดับสู่การแข่งขันระดับสากล 
 5. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 6. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศกึษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

 เป้าประสงค์ 
  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพตามความถนัดและ
ความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3 Rs8Cs)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาพอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข 
 4. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และมีทักษะการคิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เปล่ียนแปลงการสอนแบบบูรณาการท่ีเหมาะต่อความฉลาดของผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
 7. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเสรีภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เสมอภาคและ 
เท่าเทียม มีระเบียบวินัย คุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 

 เป้าประสงค์ 
  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน     ทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และ

หลักสูตรระยะส้ันให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์

ร่วมกันในการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี 
4. ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
5. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและ

เข้าถึงข้อมูลได้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เป้าประสงค์ 
      สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ท่ี
จัดการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้าง
สังคมพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
 3. สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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2. แนวทางการประสานและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันการศึกษาในการดำเนินการแปลง
ยุทธศาสตร์เป้าหมายกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยแผนงานโครงการกิจกรรมหลักท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจนรวมท้ังการกำหนดความ
รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก  

๒. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2563-2565 กับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

๓. ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันทางการศึกษา           
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖3-
๒๕๖๕ เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารของหน่วยงานสาบันและสถานศึกษา  

๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครการดำเนินการช้ีแจงประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจสาระสำคัญเนื้อหาของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖๕ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ
ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3. โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำไปสู่การปฏิบัติโดย
แผนปฏิบัติราชการได้กำหนดโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง เป็น
โครงการท่ีกำหนดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์  พลเมืองทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้
ห่างไกลยาเสพติด 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 

1.โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 
2562 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและการดำเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

3. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาและศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการ
ขับเคล่ือนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา กรุงเทพมหานคร (Focus Group) 
6. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง   
แนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี 
 

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษา
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 

7. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา   
ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 
8. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
9. โครงการยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน ปี 2563 
10. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 
เป้าประสงค์  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอกบการท่ีจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวใน
สถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการ
ตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ 

11.โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง มีศักยภาพตามความถนัดและความ
ต้องการของแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ
การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 

12. โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
13 โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน       
การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในระดับสากล 

14. โครงการ Teams for education เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
15. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
16. โครงการ Coaching Teams เพือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
17. โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไก กศจ. 
 

กลยุทธ์ที่ 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

18. โครงการวันครู ครั้งท่ี 64 พ.ศ.2563 
19. นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ประจำปี 2563 
20. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
21. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี และผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
22. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที ่4.4 ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

23. โครงการวิชาชีพระยะส้ันจัดดอกไม้พื้นฐาน 
24. โครงการวิชาชีพระยะส้ันส่ิงประดิษฐ์จากเศษผ้า 
25. โครงการวิชาชีพระยะส้ันการเย็บหน้ากากอนามัย 
26. โครงการการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ 
การต่อแผงวงจรโซล่าเซลล์ 
27. กิจกรรมสอนผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 

กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ี มีมาตรฐานเช่ือมโยง
และเข้าถึงข้อมูลได้ 

28. โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานคร 
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2563  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์   สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
ท่ีจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำ 
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

30. โครงการประเมินผลการพัฒนาและขยายผล 
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
31.โครงการขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง  
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
1. การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2565 จะพิจารณาจากการดำเนินโครงการตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแต่ละโครงการ และ       
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ 

 
 1.1 ผลการดำเนินการตามโครงการที่กำหนด        
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
การดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดองสมานฉันท์ 
1.  โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
5 ธันวาคม 2562 

 -  - 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  -   
กลยุทธ์ที่ 1.4  ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ 
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 

 -  - 

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ 
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 -  - 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการ 
ขับเคล่ือนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา กรุงเทพมหานคร (Focus Group) 

 -  - 

6. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนว
ทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 

 -  - 

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ภูมิใจ 
ในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตร์พระราชา 
7. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

 -  - 

8. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
จังหวัด ประจำปี 2563 

 -  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
การดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

9. โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2563  -  - 
10. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 

 -  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพ และโอกาส   
ของพื้นที ่
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจศึกษา
ด้านอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ 
11. โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 -  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
12. โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563  -  - 
13. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 -  - 

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในระดับสากล 
14. โครงการ Teams for education เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 -  - 

15. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 -  - 

16. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 -  - 

17. โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไก กศจ. 

 -  - 

กลยุทธ์ที่ 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
18. โครงการวันครู ครั้งท่ี 64 พ.ศ.2563  -  - 
19. นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 
2563 

 -  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
การดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

20. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม 
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  - 

21. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

 -  - 

22. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2563  -  - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้แบบองค์รวมอย่างท่ัวถึงท้ังในระบบ นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัย 
23. โครงการวิชาชีพระยะส้ันจัดดอกไม้พื้นฐาน  -  - 
24. โครงการวิชาชีพระยะส้ันส่ิงประดิษฐ์จากเศษผ้า  -  - 
25. โครงการวิชาชีพระยะส้ันการเย็บหน้ากากอนามัย  -  - 
26. โครงการการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ การ
ต่อแผงวงจรโซล่าเซลล์ 

 -  - 

กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาในพื้นท่ี มีมาตรฐานเช่ือมโยงและ
เข้าถึงข้อมูลได้ 
27. โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านปฐมวัยใน  
กรุงเทพมหานคร 

 -  - 

28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2563 

 -  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ในการดำเนินชีวิต 
29. โครงการประเมินผลการพัฒนาและขยายผลสถานศึกษา 
ท่ีเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  - 

30. โครงการขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 -  - 
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1.2 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ 
ประโยชน์ 5 ธันวาคม 2562 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษา
วิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุว
กาชาดและบคุลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 
250 คน 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด
และบุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
102.40 

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติด 
 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีความ
พร้อมส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมิน
และผ่านเกณฑ์ประเมิน 

สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง 
และแจ้งความประสงค์ขอรับการ
ประเมิน จำนวน 13 โรง ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน จำนวน 13 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจ ติดตามความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 
 2563 

1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบลงพื้นท่ีเฝ้าระวัง
พฤติกรรมนักเรียนและนกัศึกษา จำนวน 
40 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) และเครือข่ายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน  

1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบลงพื้นท่ี
เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนและ
นักศึกษา จำนวน 33 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 75 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
และเครอืข่ายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จำนวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 116.66 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
4 . โค รงก าร ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ก าร
ดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและ
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ 
จั งห วั ดก รุ ง เทพ ม หาน คร  ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาและศูนย์เสมารักษ์
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จำนวน 30 คน 

คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และศูนย์เสมารักษ์และบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
150 

5. ประชุมเชิงปฏิบั ติการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  โครงการขับเค ล่ือนกลไกการ
ส่งเสริมความประพฤตินั ก เรียนและ
นั ก ศึกษ า ก รุ ง เทพ มห านคร  (Focus 
Group) 

บุคลากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 50 คน 

บุคลากรจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 140 

6. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
สถานศึกษา 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน 100 คน 
2. ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการ และ
วิทยากร เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน    
20 คน 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสถานศึกษา 2 แห่ง 
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการ 
และวิทยากรเข้าร่วมโครงการ ฯ 
จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

7. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 
2563 

เจ้าหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกเข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 

เจ้าหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
300 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

8. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 

กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 7 กลุ่ม 

กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 7 กลุ่ม       
คิดเป็นร้อยละ 100 

9. โครงการยุวกาชาดดีเด่น โล่
พระราชทาน ปี 2563 

สถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
มากกว่า 1 แห่ง 

สถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก จำนวน 5 แห่ง  

10. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เข้า
ร่วมโครงการฯ จำนวน 500 คน 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 2 เข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน 500 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลผลิต ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที ่
11. โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทำรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เช่ือมโยงการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา 
จำนวน 3 ครั้ง 

สถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานเช่ือมโยง
การจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา 
จำนวน 3 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
12. โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563 

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน   
ไม่น้อยกว่า 800 คน 

เด็กและเยาวชนเข้าร่วม 
กิจกรรม 800 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 100 
 

13. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสอนผลิต
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 28 คน  
2. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต จำนวน 28 คน 

1. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
สอนผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใช้งานอินเตอร์เน็ต จำนวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

14. โครงการ Teams for education 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับภาคและระดับ
จังหวัด  

มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับภาคและ
ระดับจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
15. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

1. ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน 
2. สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานคร ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 10 แห่ง 
3. สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานครมีนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 ผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร และ ครู 
 
 
 

1. ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน  
305 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. สถานศึกษา สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 
3. สถานศึกษา สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practices) ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผู้บริหาร 1 ผลงาน 
และ ครู  1 ผลงาน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

16. โครงการ Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1. มีรูปแบบ Coaching Teams ในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 
รูปแบบ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการ  
Coaching จำนวน 41 โรงเรียน 
3. มีเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน
โครงการฯ จำนวน 1 เล่ม 

1. มีรูปแบบ Coaching 
Teams ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล จำนวน 1 
รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การ  Coaching จำนวน 41 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. มีเอกสารเผยแพร่การ
ดำเนินงานโครงการฯ จำนวน   
1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
17. โครงการขับเคล่ือนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดผ่านกลไก กศจ. 

มีการสนับสนุนการขับเคล่ือนคุณภาพจัด
การศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ. ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง 

มีสนับสนุนการขับเคล่ือน
คุณภาพจัดการศึกษาโดยผ่าน
กลไก กศจ.จำนวน 1 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100  
 

18. โครงการวันครู ครั้งท่ี 64 พ.ศ. 
2563 

ผู้บังคับบัญชา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู จำนวน 
1,500 คน 

ผู้บังคับบัญชา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันครู จำนวน 1,500 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

19. นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ประจำปี 2563 

สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน     
5 แห่ง  

สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

20. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 
- ประเภทผู้บริหาร จำนวน 1 รางวัล 
- ประเภทครูผู้สอน  จำนวน 1 รางวัล 
- ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 1 รางวัล 

มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มี
ผลงานดีเด่น จำนวน 3 คน 
- ประเภทผู้บริหาร จำนวน     
1 คน 
- ประเภทครูผู้สอน จำนวน    
1 คน 
- ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน  
1 คน คิดป็นร้อยละ 100 
 

21. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร 
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

เจ้าหน้าท่ี และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
และบุคลากรในพื้นท่ี ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร จำนวน 56 คน 

เจ้าหน้าท่ี และผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดและบุคลากรในพื้นท่ี 
ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

22. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
ประจำปี 2563 

สถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
และผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 
1 แห่ง 

สถานศึกษาได้รับการคัดเลือก
ระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทยีม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม  
23. โครงการวิชาชีพระยะส้ันจัดดอกไม้
พื้นฐาน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

24. โครงการวิชาชีพระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์จากเศษผ้า 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

25. โครงการวิชาชีพระยะส้ันการเย็บ
หน้ากากอนามัย 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

26. โครงการการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ
ช้ันเรียนวิชาชีพ การต่อแผงวงจรโซล่า
เซลล์ 
 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

27. โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล
ด้านปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 

จัดเก็บข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบท่ีกำหนดในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครอย่างน้อย ร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

จัดเก็บข้อมูลด้านปฐมวัยใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบท่ี
กำหนดในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ประจำปี 2563 

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ      
ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน เพิ่มขึ้น จำนวน 
100 คน 

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ลูกเสือ      ยุวกาชาดและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน เพิ่มขึ้น 
จำนวน 100 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / 
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
29. โครงการประเมินผลการพัฒนาและ
ขยายผลสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างใน
การจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินตาม
โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมิน
ตามโครงการ จำนวน 6 โรง 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

3 0 . โครงก ารขับ เค ล่ื อน งาน ด้ าน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 9 แห่ง 

หน่วยงานและสถานศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 9 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. สรุปผลการดำเนินงาน 
 การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า 
 1. มีการดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแต่ละโครงการ  
จำนวน 30 โครงการ  
 2. มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดผลผลิตเชิงปริมาณของโครงการ จำนวน              
30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
3. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในภาพรวม  
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
 การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563  เป็นการดําเนินการตามแผน ยุทธศ าสตร์ก ารพ ัฒ น า การศึก ษ าจังห ว ัดกรุงเทพมหานคร          
พ.ศ. 2561 – 2564 และเป็นไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ       
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคสำคัญ คือเกิดโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรนา -19 (COVID -19) ส่งผลการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ชะลอการดำเนินงาน ไม่เป็นตามกำหนดเวลา ไม่สามารถเปล่ียนแปลงโครงการ ส่งผลกระทบต่อการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณต่อไป หากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ดีขึ้น ควรปรับโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีลดรวมตัวของบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเอื้ออำนวยความ
สะดวก และมีความปลอดภัยจากโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรนา -19 (COVID -19) 
 

............................................................ 
 


