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คํานํา 

 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  เพ่ือใชเปนแผนกํากับทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใตประเด็นยุทธศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2561-2580  โยงเชื่อมโยงแผนแมบท
ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู กรอบแผน
เศรษฐกิจแหงชาติ เพ่ือใหหนวยงานการศึกษานําไปเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 บัดนี้ ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร             
จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เพ่ือรายงานรายละเอียดการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนฯ ผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน และปญหา อุปสรรค ท่ีพบจากการดําเนินงาน รวมท้ังขอเสนอแนะสําหรับเปน
แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป 
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บทท่ี 1 

 
1. กรอบแผนปฏิบัติการดานพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (ฉบับทบทวน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานครเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  และไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ดังนั้น การดําเนินแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5  (ฉบับทบทวน) จึงสอดคลองแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แผนแมบทภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แผนยอยท่ี 3 ในประเด็นท่ี 11 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และในประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวนการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังนโยบายและแผน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะทําใหพลเมืองของประเทศไดรับการ
พัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
 ในเขตกรุงเทพมหานครมีการจัดการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสามารถรองรับการขยาย
ความตองการของประชากรไดอยางครอบคลุมทุกชวงวัย ปจจุบันในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีจํานวน ประชากร
ประมาณ 5.4 ลานคน มีอัตราการเจริญพันธในชวงปท่ีผานมาประมาณ 13,000 คน คิดเปนรอยละ 0.23 ซ่ึงทํา
ใหประชากรวัยแรงงานจะมีอัตราเพ่ิมท่ีลดลง การเพ่ิม ข้ึนของกลุมผูสู งอายุ มีแนวโนมเ พ่ิมข้ึนในเขต
กรุงเทพมหานครมีการเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุ ประมาณ 1.3 ลานคน ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองมีการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 264-
2565 มุงเนนเสริมสรางศักยภาพดานการศึกษาในการขับเคลื่อนชวยเหลือ พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดีเกง และมีคุณภาพพรอมสําหรับการพัฒนาประเทศ ไปขางหนาไดอยางเต็ม
ศักยภาพ รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะทําให
พลเมืองของประเทศไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมเพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร “ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเปนคนเกงมีทักษะเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21” จึงกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 - ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 - ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 - ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 - ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
      ตลอดชีวิต 
 - ยุทธศาสตรท่ี 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 
      การศึกษา 
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1. วิสัยทัศน  

“ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเปนคนเกงมีทักษะเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

  1) “ผูเรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย ท่ีไดรับ
บริการการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
  2) “พลเมืองท่ีดี” หมายถึง ผูเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย
สุจริตมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติรักความเปนไทยและ
ภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จิตสํานึกเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลกใน
การอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางสันติ 

3) “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง ผูเรียนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพดานการศึกษา สุขภาพท่ีเหมาะสมกับ 
ชวงวัย ไดรับการคุมครองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตประจําวัน ประกอบอาชีพท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

4) “เปนคนเกง” หมายถึง ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใชทักษะทางปญญาความ
ฉลาดดิจิทัลท้ังวิชาการและวิชาชีพตามพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลายในการบูรณาการสรางสรรคและพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือเกิดผลงานในลักษณะตางๆและเพ่ิมมูลคา 

5) “ทักษะเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” หมายถึง ผูเรียนมีทักษะ 
การเรียนรูและนวัตกรรม / ทักษะดานสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะขามวัฒนธรรม 
(3Rs8Cs) มีสมรรถนะการบูรณาการขามศาสตรและมีคุณลักษณะของความเปนผูพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคมอยางสรางสรรค  
 
2. พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพ่ิมโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต   
 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
 4. บริหารจัดการการศึกษาและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ 
 
3. ยุทธศาสตร 
 - ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 - ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 - ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 - ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
      ตลอดชีวิต 
 - ยุทธศาสตรท่ี 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 
      การศึกษา 
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4. เปาหมายหลัก 
 1. ผูเรียนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนพลเมืองท่ีดีมีความเขมแข็ง รักและภาคภูมิใจใน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 2. ผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท และทุกชวงวัย เปนคนเกงตามพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย
และตรงตามความตองการของบุคคลท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8S) ทําใหผูเรียน
สามารถแขงขันในเชิงทักษะตาง ๆ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและวัยทํางานไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มี
ทักษะแรงงานในอนาคต ไดแก โลกของอาชีพ (Newskill) การเสริมทักษะใหม (Upskill)  และการเพ่ิมทักษะใหม
ท่ีจําเปน (Reskill) 
 4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถเขาถึงโอกาสทางไดอยางไรท่ัวถึง เทาเทียม 
สอดคลองกับตองการจําเปนพิเศษของแตบุคคลดวยรูปแบบท่ีหลากหลายและสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมได
อยางมีความสุข 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน มีทักษะในการบริหารจัด
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 และ
การกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 
 6. ผูเรียนทุกชวงวัย มีสุขภาพ สุขภาวะท่ีเหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับพัฒนาการท่ีสมวัย มี
ความปลอดภัยตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
5. ยุทธศาสตรชาติ  
 (แผนระดับท่ี ๑) 

     ๑) ยุทธศาสตรชาติ ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) เปาหมาย  

2.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นท่ี ๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม  
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

๔.๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
  ประเด็นท่ี ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน 
  ประเด็นท่ี ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูใหเปนครูยุคใหม 
๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก

ประเภท 
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ประเด็นท่ี ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

๔.๔.๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ 
  ประเด็นท่ี ๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

๔.๖.๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 
 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาตดิานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2564 – 2565 เปนแนวทางในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปาหมายท่ี ๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง      มี
คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และเปาหมาย ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  (๑) เปาหมาย  

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นท่ี ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
๔.๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 

โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 
  (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค ทางสังค
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม เปาหมายท่ี ๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
ซ่ึงการศึกษาจะเปนรากฐานสําคัญในการดํารงชีวิต การท่ีเด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีดี อยางเทา
เทียมและเสมอภาค จะนําไปสูการเปนพลเมืองของประเทศท่ีมีคุณภาพ   

 3) ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ังคง  
 (๑) เปาหมาย 
  ๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
             ประเด็นท่ี ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง  
มีความพรอมตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตน 

 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานความม่ังคง 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุก

ระดับ ทุกประเภทในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรดานความม่ังคง  



7 

 
เปาหมายท่ี ๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข ซ่ึงการจัดการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกผังใหเด็กและ
เยาวชนไทยเจตคติท่ีดี และมีความรักและภักดีตอสถาบันหลักของชาติ มีรูคุณคา ตระหนักและหวงแหนทรัพยากร
ของชาติ ซ่ึงจะสงผลใหเติบโตไปเปนพลเมืองท่ีม่ีคุณภาพของประเทศไทย   

4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  (๑) เปาหมาย  

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
  ประเด็นท่ี ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
      ๔.๓.๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
  (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดกาภาครัฐ 

 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2564-2565 เปน
แนวทางในการพัฒนาของหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหสามารถอํานวยความสะดวกแก
สถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาให กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไดอยางมีคุณภาพ ตลอดจนเปนแนวทางในการสงเสริมใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายท่ี ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   (แผนระดับท่ี ๒) 
 ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู  

(๑) ประเด็น  
   ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม 
๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

(๑.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของ 

โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๒. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปญญาดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนแนวทางจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

ใหแกเด็ก เยาวชน ตลอดจน ประชากรทุกชวยวัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตาม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู เปาหมายท่ี คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 
พรอมสําหรับ วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เด็ก และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษาท่ีหลากหลายจาก
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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   (๑.๒) แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง     
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น
อยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ความรูทางวิศวกรรมศาสตร และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และความรูดาน
ค ณิตศาสต ร แ ล ะ ร ะบบ คิดขอ ง เ หตุ ผ ล และกา รห าคว ามสั ม พัน ธ  กา ร พัฒนา ร ะบบกา ร เ รี ย น รู 
เชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับการ
เรียนรูของตนได การหลอหลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคท่ีผูเรียนสามารถนําองคความรู 
ไปใชในการสรางรายไดหลายชองทาง รวมท้ังการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ 
“ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสราง
ความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เ พ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน รวมท้ังปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้ งแตการดึงดูด คัดสรร 
ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง  
ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยาง
เปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอ้ือตอการ
เขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ท่ัวถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาใน
สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและ
การ ร ับ รอ งค ุณภาพและกา ร กําก ับ ด ูแ ลค ุณภ าพการศ ึกษา  ร ว ม ทั ้ง ม ีก า รปฏ ิร ูป ร ะบบการสอบ 
ท่ีนําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัย
และใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 

การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลนแบบเปด การ
พัฒนาระบบการเรียนรูเก่ียวกับทักษะการรูดิจิทัล จูงใจใหคนเขาสูการยกระดับทักษะ การใหสถานประกอบการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่องภายใตกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ 
ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกท่ี ทุกเวลา ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ี
เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลข
เปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจท่ีอยากเรียนรู 
การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัว รวมท้ังนําความรูไปพัฒนาตอยอดหรือ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได รวมท้ังการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนน
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคา บทบาทและ
ประสบการณของครูไปพรอมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและใช
ประโยชนจากระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  และ

การวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเขาใจลุมลึกใน
ประวั ติศาสตร  ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบาน เ พ่ิมการรับรูของ 
คนไทยดานพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณคาและมีความอดกลั้น ตอความแตกตางทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต 
ผานความสามารถในการใชภาษาเพ่ือนบาน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชนและนักเรียน การฝงตัวและการทํางาน
ระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
 

2. แนวทางการพัฒนา ประสานและการมีสวนรวมทางการศึกษา  
 ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบดวย ๔ แนวทางยอย  
ไดแก (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีใชฐานความรูและระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนําท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานใน
สถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนนการเรียนรูท่ีผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานใหมี
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประเทศไดในหลากหลายมิติ ท้ังในดานการผลิตกําลังคนท่ี
มีสมรรถนะและทักษะในสาขาท่ีเปนท่ีตองการของตลาด การพัฒนาผูประกอบการยุคใหมท่ีมีศักยภาพในการสราง
ธุรกิจใหมท่ีมีใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูตลาดตางประเทศได รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดาน
เศรษฐกิจและสังคมเปนอยางดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดย
ใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (๓) พัฒนา
ระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนํามาใชตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู
ท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได เพ่ือใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดาน
วิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใชสื่อผสมอยางหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผูเรียน 
มีเนื้อหาที่ไมยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยาง
เปนระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรูท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเปน
ท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
 ๒) เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย ๓ แนวทางยอย ไดแก  
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” มี
หลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปน
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน (๒) ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหมโดย
ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูท่ีสามารถสรางทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูท่ีชํานาญในดานการสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
ท่ีไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจํานวนท่ีเพียงพอตอความตองการของนักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและ
เสริมสมรรถนะครูท่ีผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที่ยังไมผานการประเมิน
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มาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม โดยผู
ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาท่ีตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย ๖ 
แนวทางยอย ไดแก (๑) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนมีการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ ท่ี
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการโรงเรียน จํานวนครูท่ีครบชั้น ครบวิชา จํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
(๓) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสราง
การศึกษาท่ีเนนสายอาชีพมากข้ึน มีการเรียนการสอนและการเรียนรูท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาท่ี ๓ ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (๔) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูป
ระบบการสอบท่ีนําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู และ (๖) 
สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง 
 ๔) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย ๕ แนวทางยอย ไดแก (๑) จัดใหมีระบบ
การศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูง และยืดหยุน (๒) มีมาตรการจูงใจและสงเสริม
สนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชน
ใหเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (๔) พัฒนาระบบ
เครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได 
 ๕) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบดวย ๕ แนวทางยอย  
ไดแก (๑) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขา 
สูระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพท่ีกําหนดสมรรถนะและทักษะพ้ืนฐานสําหรับ
สาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 
S-curve และ New S-curve เพ่ือเปนเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน  และมีกรอบ
แนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตาง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให
แมนยํามากข้ึนเปนระยะ (๒) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (๓) จัดใหมีการ
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เรียนรู ประวัติศาสตรชาติไทย และประวัติศาสตรทองถิ่น (๔) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานในสถานศึกษา และสําหรับประชาชน และ (๕) สงเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

• เปาหมายของแผนยอย 
 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปน ของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนแนวทางจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทใหแกเด็ก 
เยาวชน ตลอดจน ประชากรทุกชวยวัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
๒๑ ซ่ึง มุ ง เนนใหมีการปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ ่งประกอบดวย พัฒนา
กระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ต้ังแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู ของผูเรียนทุก
ระดับการศึกษา ๓) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีให
ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได เพ่ือใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพ
และทักษะชีวิตสําหรับ ครูผูสอน ใหมีการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวยการ (๑) วาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” (๒) ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแตการดึงดูด คัดสรรผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบการผลิตครู
ยุคใหมโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู ท่ีสามารถสรางทักษะในการจัดการเรียน การสอน (๓) 
สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ดานการบริหารการศึกษา มุงเนนให
เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย ๖ แนวทางยอย 
ไดแก (๑) ปฏิรูปโครงสรางองคกร ดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความรับผิดชอบตอ
ผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน (๒) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนมีการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ (๓) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
โครงสรางการศึกษาท่ีเนนสายอาชีพมากข้ึน (๔) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริม
ภาคประชาสังคมปรับปรุง แหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (๕) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๖) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมุงเนนใหเกิดการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการจัดใหมีระบบ
การศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุน มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุน
ใหคนเขาสูการไฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ มีการพัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนให
เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และมีการพัฒนาระบบ
เครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และ สงเสริมใหมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ี
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยี
สมัยใหมได และเนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงท่ีเปนศูนยกลางและเปนศูนยรวมสถาบันการศึกษา 
ชั้นนํา ทุกระดับ ทุกประเภท จึงนับวามีโอกาสท่ีดีในการสงเสริมใหเกิดการ สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ผานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดด
เดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมใหมีการพัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรมตาง ๆ เปนตน  
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(๑.3) แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

• แนวทางการพัฒนา  
 ๑) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการสง
ตอเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสราง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพท้ังดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป สงเสริมสนับสนุน
ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อ ในการมีสวนรวมและผลักดันใหผูมี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ 
 ๒) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผูมีความสามารถพิเศษไดสรางความ
เขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุมผูมีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาเพ่ือพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ สรางความรวมมือและเชื่อมตอสถาบันวิจัยชั้นนําท่ัวโลก เพ่ือสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยใหมีศักยภาพสูงยิ่งข้ึน  

• เปาหมายของแผนยอย 
 ประเทศไทยมมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2564-2565 เปนแนวทางจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทใหแกเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชากรทุกชวยวัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อัน
สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษย
ท่ีหลากหลาย โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยจัดใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก
การคัดกรองและการสงตอเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนให
เด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดรับการศึกษาท่ีหลายหลาย สอดคลองและตรงกับความถนัด ความ
สนใจ และศักยภาพของตนเอง ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการสรางเสนทางอาชีพในอนาคตตอไป นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนใหผูมีความสามารถพิเศษไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในระดับนานาชาติอีกดวย    
 2.2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(2) ประเด็น  
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
  ๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน 
     (๒.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

๒.๑ คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

•  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2564-2564 เปนแนวทางจัดการศึกษา ทุก
ระดับ ทุกประเภทใหแกเด็ก เยาวชน ตลอดจน ประชากรทุกชวยวัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการ
บรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 4.2.2 ชวงวัยเรียน / วัยรุน เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาชวงวัยเรียน / วัยรุน
เปนวัยท่ีเปนรากฐานของชีวิต เปนชวงวัยแหงการเรียนรู การไดรับการศึกษาซ่ึงจะนําไปสูการเปนพลเมืองท่ีมี
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คุณภาพ โดยเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาการเรียนรูตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุนพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ท่ี 21  

     (๒.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ   
      ๓.๓ แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  

• แนวทางการพัฒนา 
 ๑) จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิด วิเคราะห
สังเคราะหความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
 ๒) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ี สอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  ๓) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ี เชื่อมตอกับโลก
การทํางาน  
 ๔) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นัก
นวัตกรรม และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทํางานภายใตสังคม ท่ีเปนพหุ-
วัฒนธรรม  
 ๕) สงเสริมและสนบัสนุนระบบบริการสุขภาพ และอนามัยท่ีเชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ
ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน 

• เปาหมายของแผนยอย  
 วัยเรียน / วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึก
พลเมือง มีความกลา หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2564-2565 เปนแนวทางจัดการศึกษา ทุกระดับ 
ทุกประเภทใหแกเด็ก เยาวชน ตลอดจน ประชากรทุกชวยวัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อันสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหเด็ก และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 4.2.2 ชวงวัยเรียน / วัยรุน  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
ในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต  

 
3. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 - 2565)  

๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจําเปนของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพ
มทหานคร พ.ศ. 2562 – 2565  
 ภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) เม่ือรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีกําหนดหากมีความ
สอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตนเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานครจึงมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 
2580) การขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบาย
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หลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวน เรื่องการ
เตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 และการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมของจังหวัดใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ แนวทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 – 2565 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค 
 1. ใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับหนวยงานการศึกษาใน           

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 1) เปาหมายหลัก  

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเปนพลเมืองท่ีดีมีความเขมแข็ง รักและภาคภูมิใจ      
ในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

2 ผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท และทุกชวงวัย เปนคนเกงตามพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
และตรงตามความตองการของบุคคลท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ทําใหผูเรียน
สามารถแขงขันในเชิงทักษะตาง ๆ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและวัยทํางาน ไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต      
มีทักษะแรงงานในอนาคต ไดแก โลกของอาชีพ (Newskill) การเสริมทักษะใหม (Upskill) การเพ่ิมทักษะใหมท่ี
จําเปน (Reskill) 

4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง  
เทาเทียม สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคลดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน มีทักษะในการบริหาร     
จัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
และการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0  

6 ผูเรียนทุกชวงวัย มีสุขภาพ สุขภาวะท่ีเหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับพัฒนาการท่ีสมวัย มี
ความปลอดภัยตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7 มีกลไกในการขับเคลื่อนและบูรณาการการมีสวนรวมในการทํางานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๓.๒.๓ แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา  
เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 – 2565) โดยผานกลไกการ

ขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ ของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี
จังหวัด สามารถสรางผลผลิต ผลลัพธใหไปสูเปาหมายและบรรลุวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564  
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(ฉบับทบทวน 2564) โดยจะพิจารณานํากลยุทธ /แนวทางดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรกระทรวงฯ มาใชสําหรับ
การวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล 

เปาประสงค   
1. ผูเรียนทุกชวงวัย มีสุขภาพ สุขภาวะท่ีเหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับพัฒนาการท่ีสมวัย  

มีความปลอดภัยตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ 

1.1 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยอยางเปนองครวมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ 
ตามชวงวัย  

1.2 สงเสริมสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหทันสมัย     
สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ และผลลัพธของมาตรฐานการศึกษาชาติ 

1.3 สงเสริมการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช 
สถานการณจริง / สถานการณจําลองท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี  

1.4 สงเสริมและรวมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจการเรียนการสอน และการประเมินผล 
สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และใหผูเรียนและครูไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

1.5 จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับผูเรียนทุกคน 
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
กลยุทธ 

2.1 จัดหลักสูตรการพัฒนาผูเรียนตามทฤษฎีพหุปญญาของผูเรียนอยางหลากหลาย 
2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตามทฤษฎีพหุปญญาของผูเรียนอยางหลากหลายและสราง 

ทักษะพ้ืนฐาน ท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและมีงานทํา 
2.3 สงเสริมการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลลัพธของ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการของบุคคลท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   (Digital literacy) 
 กลยุทธ 

3.1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือใหเกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใชสถานการณจริง / สถานการณจําลองท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี  

3.2  สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2 และทักษะดิจิทัล 
3.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอาน การเขียน การคิดคํานวณและมีทักษะการคิดแกปญหา 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถในการแขงขันในระดับสากล 
3.4  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า 
3.5  สงเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู เรียนโดยใชภาษาคอมพิวเตอร 

(Coding) และ/หรือ แพลตฟอรมดานการศึกษา 
4. ผูเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีมีศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 

ท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ     
กลยุทธ 

4.1 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับ 
4.2 สงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน นักเรยีน กับประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 
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4.3 พัฒนาทักษะแรงงานฝมือ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

5. ผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและการมีงานทํามีทักษะแรงงานในอนาคต ไดแก โลกของ
อาชีพ (Newskill) การเสริมทักษะใหม (Upskill)  การเพ่ิมทักษะใหมท่ีจําเปน (Reskill) 

กลยุทธ 
5.1 สงเสริมการสรางทักษะวิชาชีพและการมีงานทํา  
5.2 พัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีทักษะดานอาชีพตามความตองการ และเปนผูประกอบการ  
5.3 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
5.4 การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 เปาประสงค 

1. ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดีมีความเขมแข็ง รักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย 
 กลยุทธ 

1.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี   
2. ผูเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ  
 กลยุทธ 

2.1 สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคภูมิใจ
ในชาติ มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตรพระราชา 

2.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกัน และแกไขปญหาภัยคุกคามดานความม่ันคงใน 
รูปแบบตาง ๆ (เชน ยาเสพติด ภัยไซเบอร ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม)  
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 เปาประสงค 
 1. ครู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองกับโลกยุค Digital และอุตสาหกรรม 4.0 
 กลยุทธ 

1.1 สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู ใหเปนครูมืออาชีพ  
1.2 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนดานพหุปญญา  
1.3 พัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะครูใหเปนครูยุคใหมโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.4 พัฒนาและปรับบทบาทครูใหเปนผูอํานวยการการเรียนรู (Coach) 
1.5 สงเสริมครูใหมีความรูดานอุตสาหกรรม 4.0 ดวยการลงมือปฏิบัติจริง 

 2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 กลยุทธ 
  2.1 สงเสริมการวิจยัและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
  2.2 พัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลใหแกบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 เปาประสงค 
 1. ผูเรียนทุกชวงวัย มีสุขภาพ สุขภาวะท่ีเหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับพัฒนาการท่ีสมวัย มี
ความปลอดภัยตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 กลยุทธ 
  1.1 จัดหลักสูตรพัฒนาผูเรียนปฐมวัย ใหมีพัฒนาการเด็กอยางเปนองครวม เนนความสําคัญการ
พัฒนาดานตัวตน และเพ่ิมความสําคัญการพัฒนาทักษะสมอง 

1.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีพัฒนาการเปนไปตามหลักสูตรปฐมวัย 
1.3 พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลท่ี 

สอดคลองกับหลักสูตร 
1.4 พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม 

  1.5 จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับผูเรียนทุกคน 
2. ผูเรียนทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาอยางเทา

เทียมและเสมอภาค 
 กลยุทธ 
  2.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให
ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรู อยางหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

2.2 สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดท่ี 
เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.3 ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถ เขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง 
เทาเทียมเต็มศักยภาพ สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคลและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
               2.4 กลไกบูรณาเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาดําเนินงานรวมกับหนวยจัดการศึกษา โดยเนน
กลุมเด็กปฐมวัย กลุมเด็กวัยเรียนท่ีพลาดโอกาสจากการเขาศึกษาในระบบปกติ และครูท่ีสอนเด็กดอยโอกาส 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 เปาประสงค 
 1.บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด 
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ 
  1.1 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

1.2 สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสงผลตอคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

1.3 สนับสนุน กํากับดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของ 
หนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี 
  1.4 วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิารในพ้ืนท่ี 
  1.5 สรางกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการของหนวยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนท่ี 
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 2. มีแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 กลยุทธ 
  2.1 สรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  2.2 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

4. โครงการสําคัญ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

ที่ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.กท.1 
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการทองถ่ินเพื่อการมีงานทาํ สพม.กท.2 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพม.กท.2 
4 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่อสงเสริมทักษะการคิด (Active Learning) สพม.กท.2 
5 โครงการสงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) 
สพป.กทม. / สพม.กท.2 

6 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนดวยการ
อานและการเขียนวชิาภาษาไทย (online) 

สพม.กท.2 

7 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) และนิเทศการศึกษา 

สพม.กท.2 

8 โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สพป.กทม. 
9 โครงการนิเทศการศึกษาและพฒันาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสาํนัก

งาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สพป.กทม. 

10 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณและการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
สูความเปนเลิศทางวชิาการ 

สพป.กทม. 

11 โครงการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยครอบครัวและศูนยการเรียน สพป.กทม. 
12 กิจกรรมการวิเคราะหผลการทดสอบเตรียมความพรอมสําหรับการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติพืน้ฐาน (PRE – O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
สํานักการศึกษา กทม. 

13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจทิัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนในวิชา
หลัก 

สํานักการศึกษา กทม. 

14 โครงการพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมโดยหุนยนต สํานักการศึกษา กทม. 
15 กิจกรรมสงเริมการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สํานักการศึกษา กทม. 

16 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรครูมหานคร สํานักการศึกษา กทม. 
17 กิจกรีรมพัฒนาหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษามหานคร สํานักการศึกษา กทม. 
18 กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สํานักการศึกษา กทม. 
19 โครงการสงเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบแนะแนวทางพัฒนาหลักสตูร

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพืน้ฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา 
ศธจ.กทม. 

20 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ศธจ.กทม. 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ที่ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  สพป.กทม./ สพม.กท.1 
2 โครงการขับเคลื่อนการบูรณการการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน สพม.กท.2 
3 โครงการเสริมสรางและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษายกกําลงัสองของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สพป.กทม. 

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหความรักใน
สถาบนัของชาติและการยึดมัน่การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 

สพม.กท.2 

5 โครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสตูรผูกํากับลูกเสือตานภัย 
ยาเสพติด 

สพป.กทม. 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม สพป.กทม. 
7 กิจกรรมนักเรียน กทม.ยุคใหมสดใสไรพุง สํานักการศึกษา 
8 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการ

ปฏิบัต ิ
ศธจ.กทม. 

9 โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน (สวนภูมิภาค)  ศธจ.กทม. 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

ที่ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ 

ว21/2560 
สพม.กท.1 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สพม.กท.1 

3. โครงการศักยภาพขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในการบริหารจัดการองคกร 

สพม.กท.1 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หลักสูตรระบบรักษาคาม
ปลอดภัยดานสารสนเทศ 

สพม.กท.1 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ (CEFR) สําหรับครูและพัฒนาสูตรภาษาอังกฤษ
ตางประเทศที่ 2 

สพม.กท.2 

6. 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิค และ
วิธีการจัดกาจัดการเรียนการสอนที่เนนสมรรถนะทางคณิตศาสตร (Mathemetical 
Competencies) แบบออนไลน (Online) 

สพม.กท.2 

7. โครงการพฒันาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา “สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 เมืองหลวงการศึกษา ยกกําลัง 2” 

สพม.กท.2 

8 โครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจําป 2564 สพม.กท.2 และสถานศึกษา
ในสังกัด สพม.กท.2 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กทม./ สพม.กท.2 
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูครูมืออาชีพ  สพป.กทม. 
11 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครู และบคุลากรทางการศึกษา ลูกจางประจปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 
สพป.กทม. /สพม.กท.1 / 

สพม.กท.2 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (ตอ) 

ท่ี โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
12 กิจกรรมพัฒนาครูสูการเปนครูมหานคร สํานักการศึกษา กทม. 
13 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด ศธจ.กทม. 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   

ที่ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สพม.กท.2 
2. โครงการทุนเอราวัณ สํานักการศึกษา กทม. 
3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดบัพื้นที ่ ศธจ.กทม. 
4. โครงการกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. 2564 ศธจ.กทม. 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สพม.กท.1 
2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและสนิทรัพยแบบมีสวนรวม สพม.กท.1 สพม.กท.1 
3 โครงการแนวทางการบริหารงบประมาณ สพม.กท.1 
4 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลสูคุณภาพของผูเรียนมี

ศักยภาพเปนพลโลก  
สพม.กท.2 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานการเงนิและพสัดโุรงเรียนสูมืออาชีพ” 
ประจําปงบประมาณ 2564 

สพป.กทม./ สพม.กท.2 

6 โครงการสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการดานนโยบายและแผน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สพม.กท.2 

7 โครงการจัดทํานโยบายคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สพม.กท.2 
8 โครงการตรวจสอบภายในศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2564 สพม.กท.2 
9 โครงการเสริมสรางสมรรถนะขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของหนวยงาน

ในทุกระดับใหมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยใชหลักการการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สพป.กทม./ สพม.กท.2 

10 โรงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ สพม.กท.2 
11 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สพม.กท.2 /  

สํานักการศึกษา กทม. 
12 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารและจดัการศึกษาของ สพป.กทม. สพป.กทม. 
13 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเจาหนาทีธุ่รการและเจาหนาที่ผูดูแลระบบขอมูล

สารสนเทศ (DMC) 
สพป.กทม. 

14 โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  

สพป.กทม. 

15 โครงการจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ สพป.กทม. 
16 โครงการเผยแพรความรูรอบระเบียบกฎหมายทางอิเล็กทรอนกิสใหแกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.กทม.  
สพป.กทม. 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (ตอ) 

ที่ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
17 โครงการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.กทม./ สพม.กท.1/ 

สพม.กท.2, กศน.กทม. 
สถาบันอาชีวศึกษา/พ.ศ./สช. 

18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา สํานักการศึกษา กทม. 
19 โครงการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด ศธจ.กทม. 
20 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตามนโยบาย ศธจ.กทม. 
21 โครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย

ผานกลไกของ กศจ. 
ศธจ.กทม. 
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2565 จะพิจารณาจากการดําเนินโครงการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละ  

1.1 ผลการดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนด       

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ 
การดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมได 
ดําเนินการ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความ
ปรองดองสมานฉันท 
1. โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพญ็ประโยชน (สวนภูมิภาค)  -  - 
กลยุทธที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนและการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2. โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  -   
กลยุทธที่ 1.5 สงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนรักษาระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพงึประสงค ภูมิใจ 
ในชาติ มีความรับผดิชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตรพระราชา 
3. โครงการสงเสริมระเบียบวนิยัลูกเสือ เนตรนารี ระดับจงัหวัด 
ประจําป 2564 

 -  - 

4. โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด ไทย 
(99 ป ยุวกาชาดไทย) 

-  -  

5. โครงการยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน ป 2564 -  -  
6. โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  

 -  - 

7. โครงการการพัฒนาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  -  - 
8. โครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 -  - 

9. โครงการฝกอบรมแกนนําสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (กิจกรรมที่ 2) 

-  -  

10. โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

-  -  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลติและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพ และโอกาส   
ของพ้ืนที ่
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมพฒันาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจศึกษา
ดานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ 
11. โครงการสงเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 -  - 
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1.1 ผลการดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนด (ตอ)  

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ 
การดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมได 
ดําเนินการ 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
12. โครงการวันเด็ก  -  - 
13. โครงการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

-  -  

14. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  -  - 
15.โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายฯ  -  - 
กลยุทธที่ 3.4 พฒันาผูเรียนใหมีทักษะการอาน การเขียน การคิดคํานวณ มีทักษะในการคิดแกปญหา มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค สามารถแขงขันในระดับสากล 
16. โครงการ Innovagtion for Thai education (IFTE)  -  - 
17. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 -  - 

18. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัดโดยผานกลไกลของ กศจ. 

 -  - 

กลยุทธที่ 3.7 สงเสริม สนบัสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
19. โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

-  -  

20. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ประจําป 2564 

-  -  

21. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ -  -  
22. โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ ประจําป 2564 -  -  
23. โครงการยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  - 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางโอกาสแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเทาเทียม 
กลยุทธที่ 4.5 พฒันาฐานขอมูลดานการศึกษา ฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาในพืน้ที่ มมีาตรฐานเชื่อมโยงและ
เขาถึงขอมูลได 
24. โครงการศึกษาและจัดเก็บขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ประจําป 2564 

 -  - 

25. โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานการศึกษา SDG4  

-  -  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางสํานึกรักษสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ 5.3 สรางจิตสาํนึกรักษสิ่งแวดลอม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ
ในการดําเนินชีวิต 
26. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-  -  
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1.2 การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของโครงการ   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาเพื่อความเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความ
ปรองดองสมานฉันท 
1. โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน (สวนภูมิภาค) 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
สั ง กั ดกระทรวง ศึ กษาธิ การ ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 1,000 คน 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
สั ง กั ดกระทรวง ศึ กษาธิ กา ร ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน จํานวน 1,000 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

กลยุทธที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนและการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2. โครงการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

จัดการอบรมซักซอมความเขาใจการ
ดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุขและการรายงานผลใน
ระบบ CATAS และระบบ NISPAในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมการอบรม 
จํานวน 339 คน 

ผูเขารวมการอบรม จํานวน 339 คน คิด
เปนรอยละ 100 

กลยุทธที่ 1.5 สงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนรักษาระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพงึประสงค ภูมิใจในชาติ 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตรพระราชา 
3. โครงการสงเสริมระเบียบวินัย
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
ประจําป 2564 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีและ
เจาหนาที่เขารวมกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี 
จํานวน 270 คน 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีและ
เจาหนาที่เขารวมกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีเขารวม
กิจกรรม จํานวน 270 คน  
คิดเปนรอยละ 100 

4. โครงการสงเสริมการจัดงาน
วันคลายวันสถาปนายุวกาชาด 
ไทย (99 ป ยุวกาชาดไทย) 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 30,000 บาท 

5. โครงการยุวกาชาดดีเดนโล
พระราชทาน ป 2564 ไมมีโครงการ 

ไมไดจัดทําโครงการ 
เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 2,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1.5 สงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนรักษาระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพงึประสงค ภูมิใจในชาติ 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตรพระราชา (ตอ) 
6. โครงการสรางและสงเสริม
ความเปนพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทดานการศึกษาสู
การปฏิบัติ  

 
 
 
 

 

6.1 พลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาท ไมมีโครงการ 

ไมไดจัดทําโครงการ 
เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 349,690 บาท 

6.2 โครงการการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงและการ
ประเมินโรงเรียนที่ขอรับการ
ประเมินเปนสถานศึกษา
พอเพียง ในระดับจังหวัด
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

๑. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากร นักเรียน 
นักศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชตามภารกิจในชีวิตประจําวัน 
2. บุคลากรทางการศึกษา นั กเ รียน 
นักศึกษานํากระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และวิถีปฏิบัติ จนเปนวิถีมีจิตสํานึกและ
อุปนิสัยพอเพียง (Sufficiency Mindset 
and Behavior) 
3. บุคลากรทางการศึกษา นั กเ รียน 
นักศึกษา ดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาไปได
อยางสมดุลพรอมรับตอการเปลี่ยน แปลง
สถานการณของสังคม 

1. หนวยงาน สถานศึกษามี คูมือ กรอบ 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ตามภารกิจในชีวิตประจําวนั 
2. สถานศึกษาได รับการประเมินเปน
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการตาม
หลั กป รัชญาของ เศรษฐกิจพอเพี ย ง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 
3. บุคลากรทางการ นักเรียน นกัศึกษา 
สามารถดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาได
อยางสมดุลมั่นคง และยั่งยืนพรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณของสังคม 

7. โครงการการพัฒนาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

คณะกรรมการการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร 
เจ าหน าที่ ศู นย เสมา รักษ  สํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรที่เก่ียวของ จํานวน 40 คน 

คณะกรรมการการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร 
เจ าหน าที่ ศู นย เสมา รักษ  สํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรที่เก่ียวของ จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

8. โครงการ/กิจกรรมดานการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

1. บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ ๘๐ มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตมีจิตสํานึกและ

คานิยมการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต 

๒. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ นงานของ

สํ า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด

กรุงเทพมหานคร รอยละ ๘๐ 

บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาทีด่วยความ

ซื่อสัตยสุจริต รวมกันพัฒนาองคกรให

เปนองคกรแหงความสุจริต คิดเปนรอย

ละ 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1.5 สงเสริม สนับสนนุใหผูเรียนรักษาระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพงึประสงค ภูมิใจในชาติ 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตามศาสตรพระราชา (ตอ) 
9. โครงการฝกอบรมแกนนํา
ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ
นั ก เ รี ย น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
(กิจกรรมที่ 2) 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 279,600 บาท 

1 0 .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 31,000 บาท 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลผลิต ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมพฒันาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อการตัดสินใจศึกษา
ดานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ 
11 .  โครงการส ง เส ริม เวที
ประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบ
แ ล ะ แ น ว ท า ง  ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เชื่อมโยงการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา 
จํานวน 3 คร้ัง 

สถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เชื่อมโยงการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา 
จํานวน 3 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
12. โครงการวันเด็กแหงชาติ  
 

เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม จํานวน   
ไมนอยกวา 400 คน 

เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 
400 คน คิดเปนรอยละ 100 

1 3 .  โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า
เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ใ น สํ า น ัก ง า น ศ ึก ษ า ธ ิก า ร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
จํานวน 35 คน เขารวมโครงการพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจั งหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไมไดดาํเนินการ 
เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 45,400 บาท 

14. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึ กษาจั งหวั ดก รุ ง เทพฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มี แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร (แผนสี่ป) 
2. มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป) ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. สํานักงานศึกษาการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีผลการดําเนนิงานตาม
แผน คิดเปนรอยละ 100 

15. โครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร 

 1. ระบบสาระสนเทศเพื่อรองรับการ
ตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 

1. ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่มีความครบถวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 
 

2. แผนการตรวจติดตามประเมินผลและ
นิเทศการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการแบบ
บูรณาการ 

2. มีแผนการการตรวจติดตามประเมินผล 
และนิเทศการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบบ
บูรณาการ 

3. แผนการนิเทศติดตามการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

3. มีแผนการนิเทศติดตาม การยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

4. รายงานการตรวจติดตามประเมินผล
และนิเทศการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
แบบบูรณาการ 

4. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการดําเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 3.4 พฒันาผูเรียนใหมีทักษะการอาน การเขียน การคิดคํานวณ มีทักษะในการคิดแกปญหา มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค สามารถแขงขันในระดับสากล 
16. โครงการ Innovagtion 
for Thai education (IFTE) 

1. มี ศูนย กลางข อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา และการบูรณาการดานการ
เรียนรูระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดในระดับภาคและระดับจังหวัด 

1. มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มี
ความครอบคลุม ชัดเจนเปนปจจุบัน 

2. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู
และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/
แนวทางการพฒันาการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการ Coach แบบ GPOPAC-Net 
Model 

2. 1 รูปแบบ 

3. มีเอกสารรูปแบบกระบวนการวิจัยการ
จัดการเรียนรูในระดับจังหวัด ตามแนวทาง
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
บริหารการจัดการศึกษา เพื่อเสนอผูบริหาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพรแก
หนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชไปใช 

3. รายงานการวิจยั 1 เลม 

4. นํากระบวนการ Coaching มาใชในการ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหนักเรียนมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑ
เพิ่มข้ึน 

4. รอยละของนักเรียนมีคะแนนผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ข้ัน
พื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มข้ึน 

5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาใหมีการพัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู  เพื่อ
สงเสริม แกไขและพัฒนา ใหนักเรียนมี 
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑ 
เพิ่มข้ึน ตามบริบทของสถานศึกษา 

5. รอยละของนักเรียนมีคะแนนผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
แตละวิชา ผานเกณฑเพิ่มข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 3.4 พฒันาผูเรียนใหมีทักษะการอาน การเขียน การคิดคํานวณ มีทักษะในการคิดแกปญหา มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค สามารถแขงขันในระดับสากล 
17. โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

๑. ผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
ไดรับการพัฒนาสงเสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการสมวัย อยางนอยรอยละ ๘0 
ของกลุมเปาหมาย 
๒. สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไดรับการ
นิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษา
ป ฐม วั ย ให มี คุ ณภ า พ  ต อ ย อด เป น
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี  (Best 
Practices) ในการพัฒนา เด็กปฐมวัย 
อยางนอยรอยละ ๘0 ของกลุมเปาหมาย 
๓. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในกรุงเทพมหานคร มีนวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่อยางนอย 
๑ แนวทาง ของกลุมเปาหมาย 

ครูใหความสนใจเขารวมอบรมและได
ไดรับการพัฒนาการจัดทําตัวชี้วัดและสื่อ
การสอนในยุคดิจิทัลทุกคนครูสมัครเขา
อบรมเกินกวาเปาหมายที่กําหนด 1,596 
คน จากคาเปาหมาย 1,200 คน  
คิดเปนรอยละ 133 

18. โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
ผานกลไก กศจ. 

สํ านักงาน ศึกษาธิ การจั งหวัดมีแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู ใหมี คุณภาพเทาเทียมและ
ทั่วถึงตามบริบทของกรุงเทพมหานคร
กําหนดข้ึนอย างมีส วนร วมผานการ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 

สํ า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัด
การศึกษาและปฏิบัติงานภายในองคคณะ 
3 องคคณะ ไดแก อนุกรรมการดานการ
บริหารงานบุคคล อนุกรรมการเก่ียวกับ
การพัฒนาการศึกษา และอนุกรรมการ
ดานการบริหารเชิงยุทธศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพบุคลากรสามารถพัฒนางาน
ประจําของตนเองได  รวมทั้ งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาวิชาชีพของตนเองได 

19. โครงการฝกอบรมเจาหนาที่
และผูบังคับบัญชา ยุวกาชาด
หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรม 
ยุวกาชาด 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจํานวน 40,000 บาท 

20 . โ คร งกา รนิ เทศกา รจั ด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ประจําป 2564 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจํานวน 10,000 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 3.7 สงเสริม สนบัสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
21. โครงการโรงเรียนดีวิ ถี
ลูกเสือ ไมมีโครงการ 

ไมไดจัดทําโครงการ 
เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 10,370 บาท 

22. โครงการคัดเลือกหมูยุว
ก า ช าดต น แบ บ  ป ระจํ า ป  
2564 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 7,000 บาท 

23. โครงการยกยองผูมีผลงาน
ดีเดนตอการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

ผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 3 ประเภทประเภทละ 1 รางวัล
ไดแก  ประเภทผู บริหารสถานศึกษา 
ประเภทครูผูสอน และประเภทผูใหการ
สนับสนุน 

ผูไดรับพิจารณาคัดเลือกเปนผูมีผลงาน
ดีเดน จํานวน 3 รางวัล ดังนี้ 
ประเภทผูบริหาร 1 คน 
ประเภทครูผูสอน 1 คน 
ประเภทผูสนับสนุน 1 คน 
จํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางโอกาสแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ เสมอภาคและเทาเทียม 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 4.5 พัฒนาฐานขอมลูดานการศึกษา ฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาในพืน้ที่ มมีาตรฐานเชื่อมโยงและ
เขาถึงขอมูลได 
24. โครงการศึกษาและจัดเก็บ
ขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ประจําป 
2564 

บุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ
สงเสริมการจัดเก็บขอมูลดานลูกเสือ ยุว-
กาชาด และกิจการนักเรียน ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของคาเปาหมาย 
 

บุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการฯ 
ไดรอยละ 0  ของคาเปาหมายเนื่องจากมี
การเปลี่ยน แปลงการดําเนินงานมาเปน
การประชาสัมพันธการจัดทําบัตรใหมโดย
มีบุคลากรแจงขอรองในจํานวน 45 คน 

25. โครงการจัดทําฐานขอมูล
และระบบติดตามประเมินผลระดับ 
พื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเปาหมาย
ของสหประชาชาติวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่ งยืนดานการศึกษา 
SDG4  

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 60,000 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางสํานึกรักษส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 5.3 สรางจิตสาํนึกรักษสิ่งแวดลอม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ
ในการดําเนินชีวิต 
26. โครงการอนุรักษพนัธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ไมมีโครงการ 
ไมไดจัดทําโครงการ 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 
คืนเงินจาํนวน 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 
2. สรุปผลการดําเนินงาน 
 การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากตารางขางตน สรุปไดวา 
 1. มีการดําเนินโครงการไดแลวเสร็จตามเปาหมายรายกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแตละโครงการ  
จํานวน 26 โครงการ  
 2. มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณของโครงการ จํานวน              
14 โครงการ คิดเปนรอยละ 54 
 
3. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในภาพรวม ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 เปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ก า รพัฒนาการศึกษาจ ังหว ัดกรุงเทพมหานคร          
พ.ศ. 2563 – 2565 และเปนไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรของชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ       
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พบวามีปญหาและอุปสรรคสําคัญ คือ เกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สงผลการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ชะลอการดําเนินงาน ไมเปนตามกําหนดเวลา ไมสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการ สงผลกระทบตอ
การเบิกจายเงินงบประมาณ สําหรับในปงบประมาณตอไป หากสถานการณโรคระบาดยังไมดีข้ึน ควรปรับ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีลดรวมตัวของบุคคล โดยใชเทคโนโลยีมาชวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือ
เอ้ืออํานวยความสะดวก และมีความปลอดภัยจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
 

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


