
 



 
ค าน า 

 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
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กรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด 

  ส าหรับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้ ส าเร็จด้วยดีจากความ
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ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร   

  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” 
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ส่วนที่  1 

สภาพการจดัการศึกษา    
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า  การศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ            
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2556 – 2559)  แผนการศึกษาแห่งชาติ                    
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563) ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  บริหารงานในรูปขององค์คณะบุคคล  เน้นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  โดยจัดบริการอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรม  เอ้ือต่อการด าเนินการ
จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      2 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 
 

นายปัญญา  แก้วกียรู 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 

                               
 

          รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร   รองศาสตราจารย์บญัชา  ชลาภริมย์          รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  แจ่มพงษ ์  
                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ผู้ทรงคุณวุฒิ               

 

                        

             นายวิโรจน์  วรรณวงศ์สอน          นายวิเชน  โพชนุกูล                นายเกษม  ศุภรานนท์            
         ผู้ทรงคุณวุฒิ               ผู้ทรงคุณวุฒิ            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

                    
 

   นายประเสริฐ  สีจง           พลเอกเสริมศักดิ์  วิเศษไชยศรี               นางปราณี  สุคันธเสว ี    นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ 
          ผู้แทนองค์กรชุมชน                 ผู้แทนองค์กรเอกชน            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                              

                                  
 

     นางพัชราภรณ์  ทัศนสุวรรณ      นายอ านวย  พุทธมี                นายวสินทร์  อุทาสิน                นายสมยศ  ศิริบรรณ                  
   ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ     ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ           ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและคร ู  กรรมการและเลขานุการ 

        ครู                                บริหารการศึกษา       
 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      3 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 
  

นางแสงระวี  วาจาวุทธ 
ประธาน อ.ก.ค.ศ. 

 

             
 

           นายอดินันท์  ปากบารา     นางสาวธิดา  ช่ืนเลิศสกลุ              นายเมธี  อนุดิตย์ 
                 ผู้ทรงคุณวุฒิ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ด้านการบริหารงานบุคคล                           ด้านกฎหมาย                                   ด้านการเงินการคลัง 

 
 

                        
 

                                             นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธ ิ       นางสาวจรวยพร  แจ้งกระจ่าง 
             ผู้แทน ก.ค.ศ.                     ผู้แทนคุรุสภา                 ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 
 

                                           
 

     นางสาวสุทิศา  เตียวเจรญิโสภา       นายบัณฑิต  พัดเย็น              นายสมยศ  ศิริบรรณ 
          ผู้แทนข้าราชการคร ู                ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษา          อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

ว่าง 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      4 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 
 

นายสมยศ  ศิริบรรณ 
ประธาน  ก.ต.ป.น 

 
 

                 
 

         นางสาวเหมวรรณ  แตงอ่อน         นายมนัส  อารีพงษ์                  นางสาวบุญทอง  บุญทว ี
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ          

 
 

                
 

              นายสุรชยั  ทองทวี         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย            นางลมัยพร  แหล่งหล้า            
                กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ       กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ                       กรรมการผู้บริหาร               
                                                                                                            การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ   

 

          
 

        นายจินดา  ตันตราจณิ                                  นายชลธี  กุลประดิษฐ ์

          กรรมการผู้บริหาร                                          กรรมการและเลขานุการ 

                        การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
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สภาพทั่วไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น  6 กลุ่ม  1 หน่วย  1  ศูนย์  ดังนี้ 

1.  กลุ่มอ านวยการ 
2.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.  กลุ่มนโยบายและแผน 
5.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. หนว่ยตรวจสอบภายใน 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศ                  

เพื่อการศึกษา 
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การบริหารงานด้านวิชาการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ  อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้มีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการไปยังสถานศึกษาโดยมีกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล  จ านวน  3  กลุ่ม  ศูนย์วิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จ านวน  11  ศูนย์  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและเครือข่ายการพัฒนาวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพครูและ
นักเรียนโดยพิจารณาจากความพร้อมและความสามารถ  ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้ง
ศูนย์  นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์วิชาการ  ประกอบด้วยผู้บริหารและครู  โดยที่ตั้งศูนย์วิชาการ  มีดังนี้ 
 

  1.  ศูนย์วิชาการภาษาไทย    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ 
  2.  ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์    โรงเรียนราชวินิต 
  3.  ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์    โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
  4.  ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
  5.  ศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ    โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
  6.  ศูนย์วิชาการสุขศึกษา และพลศึกษา   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
  7.  ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี   โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
  8.  ศูนย์วิชาการศิลปะ     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
  9.  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
          10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย     โรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯ 
          11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ     โรงเรียนพญาไท 

 
ข้อมูลด้านการศึกษา 

ตารางท่ี  1  จ านวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
               สถานศึกษาของรัฐ  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การแบ่งขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.  (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2558) 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน     1 - 120    คน 1 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  121 - 200    คน 1 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  201 - 300    คน 7 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  301 - 499    คน 7 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน  500 - 1,499  คน 19 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน 1 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 2500 - คนข้ึนไป 1 

รวม 37 

หมายเหตุ : ไม่รวมจ านวนนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 
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ตารางท่ี  2  การศึกษาทางเลือก 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยองค์กรเอกชน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555    
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชื่อศูนย์การเรียน จอห์น  ไวแอท  มอนเตสชอรี 
 ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่ 2/1 ซอยพหลโยธิน 24 แยก4-3-4 
    แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 ผู้จัดการศึกษาเอกชน นางมัณฑนา  อิรานี 
 รูปแบบ   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
  ปัจจุบันมีผูเ้รียนทั้งหมดจ านวน 6  ผู้เรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27  พฤษภาคม  2558) 

  จ าแนกเป็น 
ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี  1 2 3 5 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 1 1 2 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 1 1 2 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 1 - 1 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 - - - 

รวม 5 5 10 
ปัจจุบันมีผูเ้รียนจบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  1  คน 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน 
เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชื่อศูนย์การเรียน  ตัรบียะตุ้ลอิสลาม 
 ที่ตัง้ศูนย์การเรียน เลขที่ 455 ซอยอ่อนนุช 17  
    แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
  รูปแบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
  จ านวนผู้เรียนไม่เกิน  85 คน  ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมดจ านวน  117  ผู้เรียน  
  (ข้อมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา สพป.กทม.) 
  จ าแนกเป็น 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 23 19 42 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 19 18 37 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 14 11 25 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 5 3 8 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 2 3 5 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 - - - 

รวม 63 54 117 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน  พ.ศ.  2554 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชื่อศูนย์การเรียน  พัฒนาปัญญา 

ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่ 15/11  ถนนเสรีไทย  ซอยเสรีไทย 6  
    แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
 ผู้จัดการศึกษา  นางสาวนูรอานูรอ  เกษศิริ 
 รูปแบบ   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ระดับการศึกษา   ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
   ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งหมดจ านวน 34  ผู้เรียน 
 
  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2558  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.กทม. ) 
     จ าแนกเป็น 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 10 5 15 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 11 3 14 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 1 - 1 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 - 2 2 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 1 1 2 

รวม 23 11 34 
ปัจจุบันมีผูส้ าเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  1  คน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.  2547 ปัจจุบัน              
มีครอบครัวขออนุญาต ผู้เรียนจ านวน  108  คน 

  (ข้อมูล ณ วันท่ี  10 มิถุนายน 2558  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม.) 
  จ าแนกเป็น 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 
อนุบาล  1 4 4 8 
อนุบาล  2 6 3 9 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 4 3 7 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 6 9 15 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 17 12 29 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 7 8 15 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 5 13 18 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 2 5 7 

รวม 51 57 108 
ปัจจุบันผูส้ าเรจ็การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  8 คน 
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ตารางท่ี  3  จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา      
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน) 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

นักการ/ 
แม่บ้าน/รปภ. 

รวมท้ังสิ้น 

66 1,131 69 408 105 207 1,986 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 จากระบบ EMIS 

 
 
 

ตารางท่ี  4  จ านวนนักเรียน  และห้องเรียน  ปีการศึกษา  2558  จ าแนกตามระดับการศึกษา     

นักเรียนในสังกัดทั้งหมด  จ านวน  29,099 คน ห้องเรียน  จ านวน  1,001 ห้อง 

ชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง 

อนุบาล 3 ขวบ       1,546  คน       61  ห้อง 

อนุบาล 1       1,974  คน       75  ห้อง 

อนุบาล 2       2,039  คน       75  ห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1       3,467  คน     126  ห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 2       3,495  คน     126  ห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 3       3,540  คน     122  ห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 4       3,621  คน     121  ห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 5      3,690  คน     120  ห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 6       3,768  คน     124  ห้อง 

มัยธยมศึกษาปีท่ี 1          619  คน       15  ห้อง 

มัยธยมศึกษาปีท่ี 2          527  คน       14  ห้อง 

มัยธยมศึกษาปีท่ี 3          492  คน       13  ห้อง 

มัยธยมศึกษาปีท่ี 4            96  คน         3  ห้อง 

มัยธยมศึกษาปีท่ี 5          108  คน         3  ห้อง 

มัยธยมศึกษาปีท่ี 6          114  คน         3  ห้อง 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 : DMC 2015) 
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ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี  5  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2557 (สพป.กทม) 
 
ที ่

 
โรงเรียน 

จ านวน 
นักเรียน 

ด้านภาษา 
35 คะแนน 

ด้านค านวณ 
35 คะแนน 

ด้านเหตุผล 
35 คะแนน 

รวมคะแนน 
105 คะแนน 

1 โฆสติสโมสร 67 16.94 11.75 18.37 47.06 
2 ดาราคาม 68 18.26 12.82 17.91 49.00 
3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ฯ 35 20.31 12.87 21.07 54.25 
4 ทุ่งมหาเมฆ 144 20.40 15.35 20.26 56.01 
5 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรต ิ 40 22.08 17.90 21.38 61.35 
6 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 87 18.22 14.15 16.99 49.36 
7 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 75 18.52 12.36 18.63 49.51 
8 ประถมทวีธาภเิศก 55 18.80 16.02 17.67 52.49 
9 ประถมนนทร ี 38 19.08 14.00 18.66 51.74 

10 พญาไท 184 21.63 18.40 22.45 62.47 
11 พระต าหนักสวนกุหลาบ 71 21.94 16.49 21.65 60.08 
12 พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 179 21.59 18.40 21.32 61.31 
13 พิบูลอุปถัมภ ์ 111 18.62 16.56 19.17 54.35 
14 มหาวีรานุวัตร 36 20.47 12.97 19.47 52.92 
15 ราชวินิต 481 21.08 18.33 20.39 59.79 
16 ราชวินิตประถมบางแค 126 21.54 16.25 21.12 58.91 
17 วัดเจ้ามลู 31 19.13 15.29 18.13 52.55 
18 วัดชนะสงคราม 19 17.89 11.37 14.79 44.05 
19 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 20 17.85 14.35 16.65 48.85 
20 วัดช่างเหล็ก 20 20.50 14.95 18.35 53.80 
21 วัดด่าน 19 16.74 12.47 20.89 50.11 
22 วัดนาคปรก 20 19.60 15.80 18.90 54.30 
23 วัดประยรุวงศาวาส 99 21.18 15.28 19.98 56.44 
24 วัดพลับพลาชัย 98 17.38 15.02 18.19 50.59 
25 วัดมหาบุศย ์ 57 17.68 13.35 17.37 48.40 
26 วัดเวตวันธรรมาวาส 50 24.14 16.82 21.80 62.76 
27 วัดสังข์กระจาย ฯ 10 18.30 15.80 16.90 51.00 
28 วัดโสมนัส 26 21.38 16.92 19.31 57.62 
29 วัดหงส์รตันาราม 27 19.26 15.11 17.70 52.07 
30 วัดหนัง 56 20.73 15.68 20.16 56.57 
31 วัดอมรินทราราม 158 22.24 19.04 21.74 63.03 
32 วัดอุทัยธาราม 17 20.82 18.94 20.47 60.24 
33 สายน้ าทิพย ์ 186 19.40 14.88 18.65 52.92 
34 อนุบาลพิบูลเวศม ์ 145 22.84 20.75 22.82 66.41 
35 อนุบาลวัดนางนอง 117 22.27 17.57 20.85 60.70 
36 อนุบาลวัดปรินายก 56 20.57 13.96 18.43 52.96 
37 อนุบาลสามเสนฯ 134 24.82 29.34 22.96 68.12 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้น  ป.6  ปีการศึกษา  2557 (สพป.กทม.) 

ที ่ โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2554 50.04 52.22 38.37 52.40 40.82 58.87 46.75 55.38 49.36 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2555 45.68 44.22 36.99 35.77 37.46 54.84 52.27 53.85 45.14 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2556 45.02 38.31 33.82 41.95 37.40 61.69 47.14 53.16 44.81 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2557 44.88 50.67 36.02 38.06 42.13 52.20 45.61 56.32 45.74 
1 อนุบาลสามเสนฯ 55.44 66.95 61.12 61.36 60.77 69.88 62.08 68.09 63.21 
2 พญาไท 54.72 65.23 62.89 55.44 55.14 66.02 62.65 68.21 61.29 
3 วัดพลับพลาชัย 53.91 62.98 65.64 62.62 55.27 60.60 60.41 66.47 60.99 
4 วัดอมรินทราราม 54.64 65.26 51.17 57.37 54.82 62.71 59.11 68.13 59.15 
5 อนุบาลวัดปรินายก 53.02 66.67 54.55 52.98 52.95 62.48 59.11 66.38 58.52 
6 อนุบาลพิบูลเวศม ์ 52.70 62.68 57.88 55.60 52.12 62.26 57.61 65.60 58.31 
7 ราชวินิต 51.58 61.75 61.08 55.79 52.71 63.76 54.25 63.07 58.00 
8 วัดประยรุวงศาวาส 48.59 58.67 52.26 50.65 51.98 59.54 55.24 63.97 55.11 
9 พระต าหนักสวนกุหลาบ 50.00 60.48 48.47 50.44 45.71 61.40 54.75 63.25 54.31 

10 อนุบาลวัดนางนอง 50.29 58.61 52.77 50.26 48.50 56.70 52.12 60.41 53.71 
11 ราชวินิตประถมบางแค 51.09 59.67 43.08 53.49 47.02 58.38 53.84 62.76 53.67 
12 ประถมทวีธาภเิศก 52.25 57.14 45.94 48.47 47.49 58.72 54.58 64.11 53.59 
13 บ้านหนองบอนฯ 50.37 58.03 32.11 54.61 49.86 59.21 51.05 65.74 52.62 
14 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 49.28 58.07 43.93 42.96 45.81 60.67 55.71 63.41 52.48 
15 สายน้ าทิพย ์ 47.32 55.83 45.45 40.04 46.91 62.30 54.70 63.82 52.05 
16 ทุ่งมหาเมฆ 50.71 58.07 42.52 42.59 48.38 58.99 51.99 62.41 51.96 
17 ดาราคาม 48.29 55.33 41.49 51.38 48.80 58.67 49.57 59.13 51.58 
18 วัดมหาบุศยฯ์ 50.46 53.38 38.33 54.36 47.72 57.54 51.79 57.74 51.42 
19 โฆสติสโมสร 50.02 59.27 36.35 39.69 47.45 57.58 55.52 64.38 51.28 
20 วัดช่างเหล็ก 48.15 53.78 34.17 60.19 45.83 54.96 52.22 59.26 51.07 
21 วัดด่าน 43.74 58.43 50.11 40.87 44.91 54.78 52.39 62.96 51.02 
22 วัดนาคปรก 43.85 56.62 43.08 44.62 50.65 56.92 48.46 62.77 50.87 
23 วัดเจ้ามลู 47.59 52.72 39.23 39.87 46.50 60.00 54.36 64.82 50.64 
24 วัดหนัง 46.61 56.00 32.78 50.14 42.69 64.50 50.00 61.56 50.54 
25 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ 46.31 58.96 39.64 40.00 43.47 59.53 51.56 61.56 50.13 
26 ไทยรัฐวิทยา75ฯเฉลิมพระเกยีรติ 47.08 51.94 37.66 52.70 42.33 58.16 48.73 59.56 49.77 
27 วัดโสมนัส 46.23 53.77 40.96 40.58 45.23 57.23 46.54 60.92 48.93 
28 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 44.18 47.76 47.43 45.88 42.29 58.59 47.06 55.29 48.56 
29 วัดเวตวันธรรมาวาส 50.64 52.57 37.02 40.24 45.05 55.71 47.02 58.52 48.35 
30 ประถมนนทร ี 49.59 56.24 32.93 36.55 41.28 59.10 48.79 61.10 48.20 
31 พิบูลอปุถัมภ ์ 46.20 51.41 38.11 38.14 41.89 55.39 48.79 56.55 47.06 
32 บางบัวฯ 47.32 51.06 35.75 40.08 42.68 54.34 46.71 55.87 46.73 
33 วัดสังข์กระจาย 44.76 53.14 32.62 37.86 40.76 52.95 51.90 58.86 46.61 
34 วัดหงส์รตันาราม 48.61 48.96 32.50 36.09 40.85 59.83 46.30 55.30 46.06 
35 วัดชนะสงคราม 43.70 51.78 28.24 34.81 42.48 56.89 49.26 55.41 45.32 
36 มหาวีรานุวัตร 47.50 53.50 31.63 33.88 42.05 54.20 45.25 51.90 44.99 
37 วัดอุทัยธาราม 40.55 51.45 27.61 37.50 38.48 55.27 44.77 58.00 44.20 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนชั้น  ม.3  ปีการศึกษา  2557 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที ่ โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 
1  ราชวินิต 34.61 46.12 27.65 29.4 38.73 60.1 44.66 42.19 40.43 
2 บางบัว ฯ 33.78 42.05 25.32 25.92 32.47 55.68 39.76 41.51 37.06 
3 พระต าหนักสวนกุหลาบ 36.41 49.07 27.5 29.11 42.5 60.98 47.68 50.36 42.95 
4 พิบูลอุปถัมภ ์ 33.32 43.99 24.87 27.79 36.05 60.99 45.19 43.77 39.5 
5 ไทยรัฐวิทยา75ฯเฉลิม

พระเกียรต ิ
34.22 44.51 25.15 26.48 35.41 60.58 44.27 44.81 39.43 

ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2557 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 59.32 43.14 45.42 40.70 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2556 44.25 39.37 30.35 25.45 37.95 58.30 43.65 44.46 40.47 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2555 54.48 47.12 28.71 26.95 35.37 56.67 43.31 47.39 42.50 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2554 48.11 42.73 30.49 32.08 32.19 50.87 43.50 47.29 40.91 

 

 
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนชั้น  ม.6  ปีการศึกษา  2557 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที ่ โรงเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ย 
1  ราชวินิต 45.58 34.88 22.28 18.40 29.20 51.35 31.52 46.72 34.87 
2 พิบูลอุปถัมภ ์ 43.08 34.48 19.96 16.56 28.73 50.89 33.80 45.30 34.10 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2557 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
ค่าเฉลี่ยประเทศ  ปี  2556 49.26 33.02 25.35 20.48 30.48 62.03 29.00 49.98 37.45 
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ตารางท่ี 6    ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘  ของ สพป.กทม. 

 
 
 

ชั้น 

 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนแยกตามระดบัคะแนน 
การอ่าน การเขยีน 

 
ทั้งชั้น 

ปกต ิ บก
พร่อง

.. 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอ 
ใช ้

ควร
ปรับ
ปรุง 

ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

อ่าน
ไม่

ออก/  
อ่าน
ไม่

คล่อง 

ดีเย่ียม ดีมาก ด ี พอใช ้ ควร
ปรับ
ปรุง 

ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

เขียน
ไม่ได้/  
เขียน
ไม่

คล่อง 

ป.๑ 3,383 3,309 74 835 315 441 629 334 213 542 710 304 405 597 313 285 695 

ป.๒ 3,373 

 

3,275 98 1,667 479 459 388 123 67 92 1,370 517 459 453 197 107 172 

ป.๓ 3,471 3,342 129 1,933 511 458 293 76 47 24 1,427 554 557 464 179 116 45 

ป.๔ 3,563 3,435 128 2,165 474 437 226 71 21 41 1,593 579 502 452 160 59 90 

ป.๕ 3,595 3,440 155 1,986 514 488 368 48 20 16 1,489 544 622 510 141 71 63 

ป.๖ 3,706 3,551 155 1,973 658 483 321 82 19 15 1,438 649 686 482 190 45 61 

รวม 21,091 20,352 739 10,559 2,951 2,766 2,225 734 387 730 8,027 3,147 3,231 2,958 1,180 683 1,126 
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ตารางท่ี 7      ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘  ของ สพป.กทม. 

 
 
 

ชั้น 

 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนแยกตามระดับคะแนน 
การอ่าน การเขียน 

 
ทั้งชั้น 

 
ปกต ิ

บก
พร่อง

.. 

ดีเยี่ยม ดี
มาก 

ดี พอใช้ ควร
ปรับ
ปรุง 

ปรับ 
ปรุงเร่ง 
ด่วน 

อ่าน
ไม่

ออก/  
อ่าน
ไม่

คล่อง 

ดีเยี่ยม ดี
มาก 

ดี พอใช้ ควร
ปรับ 
ปรุง 

ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

เขียน
ไม่ได้

/  
เขียน
ไม่

คล่อง 

ป.๑ 3,379 3,305 74 866 440 475 522 380 227 395 655 420 489 532 375 310 524 

ป.๒ 3,401 3,296 105 1,576 567 510 312 141 97 93 1,196 590 555 452 220 114 169 

ป.๓ 3,449 3,315 134 1,751 576 497 316 83 58 34 1,284 599 586 520 184 100 42 

ป.๔ 3,557 3,424 133 2,045 509 472 239 96 15 48 1,449 620 618 437 176 49 75 

ป.๕ 3,623 3,457 166 1,727 646 634 363 56 13 18 1,119 708 759 580 166 69 56 

ป.๖ 3,687 3,522 165 1,874 621 544 382 63 17 21 1,345 782 596 491 195 46 67 

รวม 21,096 20,319 777 9,839 3,359 3,132 2,134 819 427 609 7,048 3,719 3,603 3,012 1,316 688 933 
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ตารางท่ี 8   ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ ๓  เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ของ สพป.กทม. 

 
 
 

ชั้น 

 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนแยกตามระดับคะแนน 
การอ่าน การเขียน 

 
ทั้งชั้น 

 
ปกต ิ

บก
พร่อง

.. 

ดีเยี่ยม ดี
มาก 

ดี พอใช้ ควร
ปรับ
ปรุง 

ปรับ 
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

อ่าน
ไม่

ออก/  
อ่าน
ไม่

คล่อง 

ดีเยี่ยม ดี
มาก 

ดี พอ 
ใช ้

ควร
ปรับ
ปรุง 

ปรับ
ปรุง
เร่ง 
ด่วน 

เขียน
ไม่ได้

/  
เขียน
ไม่

คล่อง 

ป.๑ 3,379 3,289 90 1,558 444 367 339 226 154 201 1,148 474 421 382 273 183 408 

ป.๒ 3,399 3,286 113 2,208 498 253 136 97 47 47 1,573 676 425 275 154 85 98 

ป.๓ 3,449 3,296 153 2,240 517 284 159 50 29 17 1,259 703 549 403 211 110 61 

ป.๔ 3,557 3,402 155 1,589 813 594 254 101 25 25 1,196 831 697 401 170 65 41 

ป.๕ 3,647 3,490 157 1,242 819 839 370 164 37 18 1,296 709 764 452 177 46 45 

ป.๖ 3,676 3,502 174 1,773 759 640 235 71 15 8 1,076 615 802 685 219 66 38 

รวม 21,107 20,265 842 10,610 3,850 2,977 1,493 709 307 316 7,548 4,008 3,658 2,598 1,204 555 691 
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ตารางท่ี 9    เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน  ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ – ๓ ของ สพป.กทม. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน การอ่าน (คะแนนร้อยละ)  
 
 

ครั้งที่  
 

นร.
ทั้งหมด 

นร. 
บก 

พร่อง 

นร.ปกต ิ ยอด 
เยี่ยม 

ดีมาก ดี 
 

พอใช้ ปรับปรุง ปรับ 
ปรุง 

เร่งด่วน 

อ่านไม่
ออก/
อ่านไม่
คล่อง 

 
ป.1 

3,383 74 3,309 835 315 441 629 334 213 542 1 
3,379 74 3,305 866 440 475 522 380 227 395 2 
3,379 90 3,289 1,558 444 367 339 226 154 201 3 

 
ป.2 

3,373 98 3,275 1,667 479 459 388 123 67 92 1 
3,401 105 3,296 1,576 567 510 312 141 97 93 2 
3,399 113 3,286 2,208 498 253 136 97 47 47 3 

 
ป.3 

3,471 129 3,342 1,933 511 458 293 76 47 24 1 
3,449 134 3,315 1,751 576 497 316 83 58 34 2 
3,449 153 3,296 2,240 517 284 159 50 29 17 3 

 
ป.4 

3,563 128 3,435 2,165 474 437 226 71 21 41 1 
3,557 133 3,424 2,045 509 472 239 96 15 48 2 
3,557 155 3,402 1,589 813 594 254 101 25 25 3 

 
ป.5 

3,595 155 3,440 1,986 514 488 368 48 20 16 1 
3,623 166 3,457 1,727 646 634 363 56 13 18 2 
3,647 157 3,490 1,242 819 839 370 164 37 18 3 

 
ป.6 

3,706 155 3,551 1,973 658 483 321 82 19 15 1 
3,687 165 3,522 1,874 621 544 382 63 17 21 2 
3,676 174 3,502 1,773 759 640 235 71 15 8 3 

 
รวม 

 21,091 739 20,352 10,559 2,951 2,766 2,225 734 387 730 1 
 21,096 777 20,319 9,839 3,359 3,132 2,134 819 427 609 2 
21,107 842 20,265 10,610 3,850 2,977 1,493 709 307 316 3 
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ตารางท่ี 10    เปรียบเทียบผลการประเมินการเขียน  ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ - ๓ ของ สพป.กทม. 

 
 
 
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน การเขียน (คะแนนร้อยละ)  
 

ครั้งที่  
 

นร.
ทัง้หมด 

นร. 
บก 

พร่อง 

นร.
ปกติ 

ยอด 
เยี่ยม 

ดีมาก ดี 
 

พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

เขียน
ไม่ได้/

เขียนไม่
คล่อง 

 
ป.1 

3,383 74 3,309 710 304 405 597 313 285 695 1 
3,379 74 3,305 655 420 489 532 375 310 524 2 
3,379 90 3,289 1,148 474 421 382 273 183 408 3 

 
ป.2 

3,373 98 3,275 1,370 517 459 453 197 107 172 1 
3,401 105 3,296 1,196 590 555 452 220 114 169 2 
3,399 113 3,286 1,573 676 425 275 154 85 98 3 

 
ป.3 

3,471 129 3,342 1,427 554 557 464 179 116 45 1 
3,449 134 3,315 1,284 599 586 520 184 100 42 2 
3,449 153 3,296 1,259 703 549 403 211 110 61 3 

 
ป.4 

3,563 128 3,435 1,593 579 502 452 160 59 90 1 
3,557 133 3,424 1,449 620 618 437 176 49 75 2 
3,557 155 3,402 1,196 831 697 401 170 65 41 3 

 
ป.5 

3,595 155 3,440 1,489 544 622 510 141 71 63 1 
3,623 166 3,457 1,119 708 759 580 166 69 56 2 
3,647 157 3,490 1,296 709 764 452 177 46 45 3 

 
ป.6 

3,706 155 3,551 1,438 649 686 482 190 45 61 1 
3,687 165 3,522 1,345 782 596 491 195 46 67 2 
3,676 174 3,502 1,076 615 802 685 219 66 38 3 

 
รวม 

21,091 739 20,352 8,027 3,147 3,231 2,958 1,180 683 1,126 1 
21,096 777 20,319 7,048 3,719 3,603 3,012 1,316 688 933 2 
21,107 842 20,265 7,548 4,008 3,658 2,598 1,204 555 691 3 
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ตารางท่ี 11       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 และ 2557  
                      สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
                      ในโรงเรียนที่มี ความพร้อมสูง 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อโรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจากการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลตา่ง+/- 

1 วัดพลับพลาชัย 49.14 65.64 +16.50 

2 พระต าหนักสวนกุหลาบ 44.38 48.47 +4.09 

3 วัดชนะสงคราม 29.67 28.24 -1.43 

4 วัดโสมนัส 36.58 40.96 +4.38 

5 ราชวินิต 54.89 61.08 +6.19 

6 อนุบาลวัดปรินายก 42.08 54.55 +12.47 

7 อนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกนิแบ่งอุปถัมภ์) 51.17 61.12 +9.95 

8 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) 35.82 39.64 +3.82 

9 สายน้ าทิพย ์ 41.08 45.45 +4.37 

10 ประถมนนทร ี 27.75 32.93 +5.18 

11 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรต ิ 31.75 37.66 +5.91 

12 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสณี) 42.46 43.93 +1.47 

13 พิบูลอุปถัมภ ์ 39.62 38.11 +1.51 

14 วัดอมรินทราราม 40.98 51.17 +10.19 

15 วัดประยรุวงศาวาส 43.39 52.26 +8.87 

16 โฆษิตสโมสร 33.85 36.35 +2.50 

17 วัดหงส์รตันาราม 31.69 32.50 +0.81 

18 อนุบาลวัดนางนอง 42.66 52.77 +10.11 

19 วัดนาคปรก 43.08 36.15 +6.93 

รวม 40.11 45.21 +5.10 
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ตารางท่ี 12   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 และ 2557  
                 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

                     ในโรงเรียนที่มี ความพร้อมสูง 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อโรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลตา่ง+/- 
1 พระต าหนักสวนกุหลาบ 29.89 27.50 -2.39 
2 ราชวินิต 32.00 27.65 -4.35 
3 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรต ิ 27.00 25.15 -1.85 
4 พิบูลอุปถัมภ ์ 28.44 24.87 -3.57 

รวม 29.33 26.29 -3.04 
 

ตารางท่ี 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 และ 2557  
            สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
            ในโรงเรียนที่มี ความพร้อมปานกลาง 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อโรงเรียนท่ีมีความพร้อมปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลตา่ง+/- 

1 มหาวีรานุวัตร 31.33 31.63 +.30 

2 วัดชัยชนะสงคราม 39.56 47.43 +7.87 
3 วัดเวตวันธรรมาวาส 34.26 37.02 +2.76 
4 พญาไท 46.29 62.89 +16.60 
5 อนุบาลพิบูลเวศม ์ 43.65 57.88 +14.23 
6 ทุ่งมหาเมฆ 34.48 42.52 +8.04 
7 วัดด่าน 36.16 50.11 +13.95 
8 ตาราคาม 34.52 41.49 +6.97 
9 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 30.68 35.75 +5.07 

10 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 33.82 32.11 -1.71 
11 วัดมหาบุศย ์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 35.00 38.33 +3.33 
12 วัดอุทัยธาราม 30.10 27.61 -2.47 
13 ประถมทวีธาภเิศก 36.90 45.94 +9.04 
14 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 27.81 32.62 +4.81 
15 ราชวินิตประถมบางแค 33.60 43.08 +9.48 
16 วัดเจ้ามลู 34.51 39.23 +4.72 
17 วัดหนัง 35.45 32.78 -2.67 
18 วัดช่างเหล็ก 32.80 34.17 +1.37 

รวม 35.05 40.70 +5.65 
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ตารางท่ี 14    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556และ 2557 
              สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                    ในโรงเรียนที่มี ความพร้อมปานกลาง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจากการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

                         ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ผลตา่ง+/- 

1 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) 29.31 25.32 -3.99 

รวม 29.31 25.32 -3.99 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายรัฐบาล 

  นายกรั ฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์   จันทร์ โอชา)  แถลงนโยบายของคณะรั ฐมนตรี                            
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

  ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่ จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวน
มาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ              
เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง                          
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุข                      
แก่ประชาชนในที่สุด 
  ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
   3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม                
ของแรงงานอาเซียน 
   3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
  ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
   4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา                 
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม                
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น              
ที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา               
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ                  
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน            
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปกากรศึกษาและการเรียนรู้กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน            
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
   4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร                 
ทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ                
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
   4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านักที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิด
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

  ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
   5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
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  ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่
จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล                    
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
   6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558                       
ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืน                          
มาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และ                     
มีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้น              
การบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

  ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น 
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย    
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ                 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิง
รุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
   10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 
ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558  โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐกิจศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                 
โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่                       
30 สิงหาคม 2558 

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ          
เ พ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ                                 
ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 

ทัศนคติในการท างาน 

  เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกัน                    
ยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง                
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคง ยั่ งยืน
ในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และลูกหลานของเรา 
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้น เพราะมีงาน
เร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่ อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้ งหมด                             
ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน 

แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ 

  ส่วนราชการตั้ งแต่ระดับพ้ืนที่  จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษา
วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ทราบถึง
ผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด 
จึงต้องการความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการท างานให้รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมี
แผนการด าเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

  1) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 
  2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 
  3) งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 
                (1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ 
                          (2) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
  1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
  2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อเรียนช้ากว่า” 
  3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

  กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระ
ราชด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัสทั้ง 
3 ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

  การขับ เคลื่ อนการด า เนินงานขององค์กรหลัก และหน่ วยงานทางกา รศึกษาสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

  1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป 
  2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
  3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
  4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
  5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างาน                    
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
  6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
  7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
  8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
  10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

  1. การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ 
                       1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
      1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก 
งานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
      1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงาน
หลักและทันต่อสถานการณ์  เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน                  
ในแต่ละสาขาวิชา 
      1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น 
  2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
      ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
ที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม                   
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
  3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
      3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 
โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
      ๓.๒ โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การสนับสนุน 
ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด
ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 
      3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วน                  
ที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่                    
ขยายผลต่อไปได ้
      3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ 
  4. งบประมาณ 
      4.1 งบลงทุน 
            1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิด            
การกระจายงบประมาณในพื้นที ่
      4.2 งบกลาง 
   1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น 
   2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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      4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้                    
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี การ
แต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ                                        
ของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง 
      4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการ  
บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
      5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน 
   2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยัง                 
หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
   3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ 
      5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
   1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน 
   2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง                    
ความเข้าใจกับประชาชน 
  6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
      กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน                    
ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปูองกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้ างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้น                         
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
      1) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
      2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
      3) ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
      4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับขั้นอย่างรวดเร็ว 
  7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
      การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดก ารศึกษา                       
ให้ครบวงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และ 
การรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
  8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
      8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 
      8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
      8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 
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  9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
      9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย                
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
      9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
  10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
        ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้
และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  11. ให้ มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง                             
มีประสิทธิภาพ 

       11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ทางไกล (Distance Learning Thailand) โดย     
บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
         11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเ พ่ือสร้าง                      
ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 
  12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
        ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี             
ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
  13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
        13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
        13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ 
        13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา                   
ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคาม
ของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
  14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
        14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอน                
ของคร ู
        14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
  15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
        ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงาน
ของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะชีวิต 
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  16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
  17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
        ให้จัดระบบการท าระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบ
ดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหา
ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

  1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต 
      1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน                        
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
      1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์การโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
   1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
   2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก้ไข 
   3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 
      1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว 

  2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
      2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
      2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัดใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

  3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
      3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน 
      3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ
ปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
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  4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
      ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
      4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด า เนินการ ตามเหตุผล
และความจ าเป็นของหน่วยงาน 
      4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบ
วงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง 
      4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
      1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า 
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 
      2) ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
  2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
      1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
      2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง                 
หรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ 
  3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
      1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม                           
เพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 
      2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรง เรียนจัดขึ้น         
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข 
      3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 
  4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
      โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน                     
โรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
  5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV)
และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (LIT) 
  6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
      ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลาง
เพ่ือช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือการศึกษาของประเทศไทย
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน                
มีความรู้และทักษะที่แข้งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิต               
ในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
   ๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ  และกระบวนการ                
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้ เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ      
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะ  การอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การท างาน  

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย  มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้  

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู  เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร  สถานศึกษามีความสามารถ               
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหาร สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                  
แก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง  และ                        
มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐ านที่มีคุณภาพ                      
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  ที่สามารถจัดการเรียนการสอน                
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา                
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วม คิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถ   
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ                   
กลุ่มบุคคล องค์กร เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม  ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและ  ก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ                     
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และ โรงเรียนขนาดเล็ก             
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุลและนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม                     

การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
 

กลยุทธ์ 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ  
                     โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ผลผลิต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
  1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
  2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
  5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

  โดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๑.๑.๒ นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๖ ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  ๓  และ                                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก
เขียนได้ ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ได้รับ                   
การส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริต                  
ในอนาคต 

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ 
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 
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๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ

และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ 

การท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ

เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ           

ที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 
๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษา                  

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 

บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และ การศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๑.๑ ครูได้รับการพฒันาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง 

และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
๒.๑.๔ ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ

ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
๒.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น

ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
๒.๓ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 

ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 ๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
๓.๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์                  

ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล      
โดยส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนา
เป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชู เกียรติโรงเรียนที่ นักเรียน             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ    
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม                     
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด า เนินการจัดท าแผน                    
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) 
เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ  
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
2. ระบบการจัดการศึกษามีอิสระในสถานศึกษา 
3. ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล (การโยกย้าย) 
4. คณะกรรมการระดับเขต ระดับโรงเรียน มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
5. ผู้น ามีความเข้มแข็งท้ังด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ 
6. กระจายอ านาจการใช้งบประมาณสู่สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
7. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการ 
8. มีการนิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบ 
9. มีความพร้อมทางด้านสถานที่ 
10. วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
11. มีระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
12. โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
      ประจ าปี ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจน  
      มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองและระบบทีมงานรับผิดชอบชัดเจน 
13. มีรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบกลุ่มโรงเรียนและ                   
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณและ  
      การบริหารทั่วไป 
14. ทุกโรงเรียนในสังกัด (37โรงเรียน) ได้ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 100% 
      เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา ในคุณภาพการศึกษา 
15. มีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนน าร่องในการท ากิจกรรมโครงการ 
      พิเศษต่าง ๆ 
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โอกาส 

1. มีองค์กรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษากระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ชุมชน สังคม แหล่งเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
3. มีแหล่งทรัพยากรเอ้ือต่อการจัดการศึกษาจากภาคเอกชนต่างๆ เช่น วัด มูลนิธิ บริษัทให้การสนับสนุน 
4. เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษา ที่อ านวยความสะดวกในการพัฒนาตนเอง 
5. มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน 
6. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 
7. ระดมทรัพยากรได้จากชุมชน 
8. เป็นองค์กรที่อยู่ในแหล่งที่มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
จุดอ่อน 

1. การขาดแคลนบุคลากร (ครูผู้สอน) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นปัญหา อุปสรรคทางการจัดการเรียนการสอน 
2. บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์การสอน (ครูใหม่) 
3. ความหลากหลายของสถานะทางครอบครัว 
4. มีเด็กกลุ่มเสี่ยงในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการย้ายบ่อย 
6. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ไม่เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง และมีประสบการณ์ในการท างานน้อย 
7. กระบวนการคืนอัตราก าลังที่ให้สถานที่ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนเท่าที่ควร 
8. งบประมาณใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคมากเกินไป 
9. การย้ายของผู้บริหารและครูบ่อย จนท าให้การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
10. ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50                  
      ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
11. อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนต่อพ้ืนที่สถานศึกษาไม่เหมาะสม 
 
อุปสรรค 

1. การคมนาคม การจราจรติดขัด 
2. มลภาวะเป็นพิษ เสียง อากาศ 
3. การเคลื่อนย้ายถิ่น และสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
4. มีแหล่งอบายมุขอยู่ใกล้โรงเรียน 
5. นโยบายการจัดการศึกษา ไม่ต่อเนื่อง 
6. ระบบราชการ (ข้อจ ากัดกฎ ระเบียบของราชการ) ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
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การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล                 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ภารกิจ                   
ความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ จึงก าหนด 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์  กลยุทธ์  จดุเน้น ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
              
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนทุกคน 
    มีคุณภาพและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม   
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา             

ที่เหมาะสมตามวัย โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น การปฏิบัติจริง ตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
   2.  ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสมอ
ภาค ตามหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ทั้งด้าน พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  พลศึกษา  และมีความสามารถ              
ในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สื่อสารในชีวิตประจ าวันและโลกของการท างาน 
   3.  ผู้เรียนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 
   4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีวัฒนธรรม             
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ      
การจัดการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งเครือข่ายบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งวิทยาการอ่ืน ทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมจัดการศึกษา  
                  6.  มีระบบความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเชื่อมโยงองค์ความรู้ และการสร้าง                  
องค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในรูปพันธมิตร รูปทวิภาคี หรือรูปแบบอื่น ๆ 
   7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม                   
การกระจายอ านาจ ตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบริการที่ดี สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส     
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
จุดเน้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้น าจุดเน้นการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เป็นจุดเน้นการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และก าหนดจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 

 
ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 

 ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๑.๑.๒ นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๖ ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  ๓  และ                        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก
เขียนได้ ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ได้รับ                   
การส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริต                  
ในอนาคต    

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้       
   ๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีทักษะการแก้ปัญหาและ                     

อยู่อย่างพอเพียง 
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ                

การท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่ง เสริม สนับสนุนและพัฒนา                 
เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ                         
ที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 

๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน              
การเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ             
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และ การศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ                
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 
ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง 
และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

๒.๑.๔ ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
๒.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น

ครมูืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
๒.๓ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
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ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 ๓ .๑ ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา สถานศึกษา  บร ิหารจ ัดการโดยมุ ่ง เน ้น                   
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

๓.๑.๑ โรงเรียนที่ ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์              
ทาง   การเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โดยส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนา
เป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และบริการ
ด้วยความประทับใจ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชู เกียรติโรงเรียนที่นักเรียน                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๒ ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  ส่วนที่ 4 จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงก าหนดจุดเน้น                      
สู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 

  1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์  
  2. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม  
  3. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร  
  4. บริหารจัดการด้วย ICT   
  5. บริการดีประทับใจ   
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จุดเน้น /แนวทาง /กิจกรรม/ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับนโยบาย 
    สพฐ. กระทรวง 

1. นักเรียนมีสรรถนะส าคญั                
    สู่มาตรฐานสากล 
 

1. เสริมสร้างความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และ
ด้านการใช้เหตผุล (Reasoning Ability) สู่
การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ 
(National Test) 

1. วิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ                    
    ด้านภาษา ด้านค านวณ และการใช้เหตุผล 

2. พัฒนาเทคนิคการวดั และประเมินผล 

3. สรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนนักวัดและ               
    ประเมินผลฯ แห่งประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้านความสามารถ
ทางภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้
เหตุผล เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ข้อ 2, 4 ข้อ 2, 25 
 
 
 
 

 2. เร่งรดัการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้  
 

1. เร่งรดัคณุภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และ  
    ส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงนักเรยีนทุก  
     กลุ่มเปูาหมายและเร่งปัญหาการอา่นของนักเรียน 

2. เสรมิสรา้งความสามารถ ทักษะ และการประยุกต์ใช้  
    ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน  
    เนน้ Collaborative Problem Solving 

3. เสรมิสร้างความสามารถและทักษะกระบวนการ  
     ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจดักิจกรรมที่มี  
    ประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มสาระ เผยแพร่ให้ครู  
    น าไปปรับการเรียนการสอน 

5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา   
    ศาสนา และวัฒนธรรมให้นักเรยีนตระหนักและ 

    เข้าใจรากเหง้าความเป็นชาตไิทยความเป็น  
    ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 

    ประมุข และวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย 

6. พัฒนาเทคนิคการวดัและประเมินผลทั้งระบบที่  
    เน้นการสร้างข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ และ การ  
    ประเมินผ่านระบบออนไลน ์

 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ
2,3,4,9 

ข้อ 2,25 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับนโยบาย 
    สพฐ. กระทรวง 
 3. เร่งรัดความสามารถและทักษะ  

    ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1. ปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ 
    เน้นทักษะการสื่อสาร 

2. ส่งเสริมสถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 

    ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่เหมาะสม 

3. ใช้สื่อและโปรแกรม ICT เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ  
    ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและ 

    ผู้เรียน 

4. จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข็มแข็งกลไก 

    การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับ 

    สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันผลิตคร/ู  
    หน่วยงานท่ีมี ความเชี่ยวชาญ 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
    กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง จ านวน 19 

  โรงเรียน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

- โรงเรียนท่ีมีความพร้อมปานกลาง 

  จ านวน 18 โรงเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ  
   3 - 5 
2. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะ  
  การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

  ที่ก าหนด  
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80  
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง                  
  ร้อยละ 50 

3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มี 
   คุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 

- ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียน            
  ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 

 

ข้อ  
1, 2, 3 

ข้อ 

2,7,25,26 

 4. เร่งรดัสถานศึกษาใหม้ีความทัดเทียม
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

1. เสริมสร้างนักเรียนให้มลีักษณะผู้น าแห่งอาเซียน 

2. พัฒนาด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การใช้ 

   เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรยีนรู้ให้ม ี

   คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3. ขยายศูนย์อาเซียนและโรงเรยีนศูนย์เครือข่าย 

    อาเซียนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศนูย์กลางการศึกษา 

    ในภูมิภาค 

-นักเรียนทุกคนท่ีไดร้ับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซยีน  
- ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรยีนท่ี
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 

- จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพิม่ขึ้น 

ข้อ  
1, 2, 3 

ข้อ 

2,7,25,26 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับนโยบาย 
    สพฐ. กระทรวง 
 5. ปรับหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. ทบทวนหลักสตูรในเรื่องเปูาหมาย โครงสร้างเวลา  
    เรียน สาระการเรยีนรู ้ที่จ าเป็นใน ศตวรรษที่ 21 

2. ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

3. ปรับวิธีการวดัและประเมินผลการเรยีนให้  
    เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และ 

    ระดับนานาชาต ิ

มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับ  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมนิผล  
  การเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ 

  ห้องเรียน ระดับชาติ และระดับ  
  นานาชาติ 
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ 

  (ส่วนใหญ่เป็นครูและศึกษานเิทศก์)   
  ทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการประเมิน 

ข้อ 1, 3 ข้อ 2, 25 

2. นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม 

    รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์  
     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภมูิใจ   
    ในความเป็นไทย ห่างไกล              
    ยาเสพติดมีคุณลักษณะและ  
    ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 

เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การน าคา่นิยม
หลักคนไทย 12 ประการสู่การพฒันา
ผู้เรยีนในรูปแบบต่าง ๆ 

 

1. ก าหนดจดุเน้นค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ   
   ให้สอดคล้องกับช่วงวัยแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ 
   ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

2. สรา้งความตระหนักและเสรมิสร้างค่านิยมหลัก 

    คนไทย 12 ประการ ผา่นสื่อทีห่ลากหลาย 

3. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคณุธรรมให้เข้มแข็งและ 

   ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4. ส่งเสริมการจัดกจิกรรม/คา่ยนกัเรียนในรูปแบบ 

    ต่าง ๆ เช่น ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  
    กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปช่ัน จัดฝึกอบรม ปปช.  
    สพฐ. น้อย ค่ายประวัติศาสตร์ ค่ายดนตรี/ศลิปะ   
    กิจกรรมสภานักเรยีน ชุมนุมตา่ง ๆ  
5. พัฒนาครูและบุคลากร  ให้สามารถจัดกิจกรรม/  
    ค่าย เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักเขา้สู่ห้องเรียนใหไ้ด ้

    อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย  
(รอก าหนดเกณฑ์) 
 

ข้อ  
1, 2, 6 

ข้อ 

3, 20, 24, 
25 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับนโยบาย 

    สพฐ. กระทรวง 

3. นักเรียนทีม่ีความต้องการ
พิเศษไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 

พัฒนาและส่งเสรมิเด็กทีม่ีความตอ้งการ
พิเศษให้สามารถพัฒนาไดเ้ต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ (เด็กพิการ, เด็กท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ า) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา ทุก
รูปแบบเพื่อให้คนพิการมโีอกาสเข้าถึงการศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย 

สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เต็มศักยภาพ 

4. เร่งรดัการยกระดับนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ า 

5. ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพ 

2. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

ข้อ 

1, 2, 3 

ข้อ 

2, 4, 25 
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับนโยบาย 
    สพฐ. กระทรวง 

1. ครไูด้รับการพัฒนาความรู้และ 
สมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และ
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1.1 พัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
อังกฤษ และภาษาไทย ให้มีความรู้ตามกลุ่มสาระ 
(ครูผูส้อน 4 กลุ่มสาระ x 37 โรงเรียน) 
1.2 พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถนิเทศช่วยเหลือ
ครูให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ครูกลุม่เปูาหมาย มีองค์ความรู้ตาม
เนื้อหาท่ีก าหนดในระดับดีขึ้นไป 

1.2 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผดิชอบ 4 กลุ่ม
สาระ สามารถนิเทศ และช่วยเหลอืครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

ข้อ 
3,4,10 

ข้อ 
1,2,4,25 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

2. สนับสนุนงบประมาณใหส้ านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาตนเองตาม ID Plan 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID 

Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ            
2 ครั้ง 

ข้อ 
3,4,10 

ข้อ 
1,2,4,25 

2. พัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษา
กลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รบัการ
พัฒนาเร่งด่วน 
 
 
 

1. พัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าไดร้ับการ
พัฒนา 

2. พัฒนาการบรหิารวิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 (ส าหรับโรงเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง) 

1. สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Profesional 

Learning Community) 
2. พัฒนาผู้บรหิารโรงเรยีนมาตรฐานสากลโรงเรียน
ในฝัน  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา                     
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากลุ่ม           
10% ล่าง  ได้รับการพัฒนา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง  (โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารวิชาการ ใน
ศตวรรษที่ 21  ในระดับดีขึ้นไป 

ข้อ 4 ข้อ 2,4,25 
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    สพฐ. กระทรวง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอยา่งเหมาะสม 
 
 
 
4. องค์กรและคณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและ
การจัดสรรครูตระหนักและ 

ด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง ให้ครู
และผูบ้ริหารสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่/ย้ายไปบรรจุมีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน
และมีความสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาใหเ้กิดความศรัทธาในวชิาชีพ 
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรคผ์ลงานแบบมืออาชีพ 
 
1. องค์กรและคณะบุคคลไดร้ับการ
พัฒนาเพื่อสร้างความตระหนัก จติส านึก 
ความรับผิดชอบและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนชุมชนและสังคม
โดยมรีะยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน 

พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ ์
 
 
 
 
 
1. พัฒนาองค์คณะบุคคลใหส้ามารถปฏิบัติงานได้
ตามภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
2. พัฒนาระบบก ากับ ติดตามการบริหารบุคคล 

ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา   
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

ข้อ 3,4 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4 

ข้อ 23 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 23,25 
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
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    สพฐ. กระทรวง 

1. สถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมและการ
รับผิดชอบต่อการด าเนินงาน  
(Participation and Accountability) 
 

ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบใน
ทุกระดับและเน้นการมสี่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มแข็งและเป็นกลัยาณมติร 

 

1.1 เร่งรัดใหห้น่วยงานทุกระดบัด าเนินการตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่าง
เคร่งครดั 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไดไ้ม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และ
งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

ข้อ 
1,5,6,7,8,11 

ข้อ 2, 25 
 
 
 
 
 
 

  1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรปูแบบท่ี
หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และสนบัสนุนการ
เข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
เสมอภาค  และเป็นธรรม 

1.3 ขจดัปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ วิธีการ 
แนวปฏิบัติ ประกาศกฎกระทรวงที่ไม่สอดคล้องกับ
การกระจายอ านาจให้เกดิความคล่องตัวและ
สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบได้อย่างแท้จริงเป็นต้น 

1.4 สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล
สารสนเทศทุกระดับตามมติิการกระจายอ านาจ 4 
ด้าน (วิชาการ บริหารบคุคล  งบประมาณ และ
บริหารทั่วไป) 

 

สถานศึกษาทุกแห่ง (7 โรง)  ในโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อ 
1,5,6,7,8,11 

ข้อ 2, 25 
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2. สถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

1. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
2. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามี
ระบบประกันคณุภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 
 
 
 
3. ส่งเสริมใหม้ีการแทรกแซง ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโดยส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเข้มแข็งเพื่อให้
สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. 
 
4. ส่งเสริมใหส้ านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่
นักเรียนท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง 

 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศกัยภาพการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
 
2.1 ก ากับ ตดิตามให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 

2.2 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 
จัดท าแผนพัฒนารายโรงร่วมกับผูป้กครองชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ ส าหรับโรงเรยีนที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก 
 
 
 
คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา และ 

ที่มีผลงานดเีด่นใหไ้ด้รบัการเชิดชูเกยีรต ิ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการ
ประเมินมาตรฐานเขตระดับดีมาก 
 
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 
 
 
สถานศึกษาทุกแห่ง และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีผลงานที่เป็นเลิศ 

ข้อ 5, 1  
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บทท่ี 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดผลผลิตตามเปูาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                   
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเปูาหมาย การจัดการศึกษาเพ่ือให้ภารกิจสามารถตอบสนอง
สภาพปัญหาเฉพาะและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1 งบบริหารส านักงาน    
      งบประจ า   จ านวน  4,000,000. บาท 
  2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  4,794,590. บาท 
   รวม    จ านวน  8,794,590. บาท 
 
โครงการ/กิจกรรม  
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ านวน 20 โครงการ 19 กิจกรรม ดังนี้ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ กลยุทธ์ 

สพป. 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 50,000 1 นิเทศ ติดตามฯ 
2 เพ่ิมพูนศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
80,000 1 นิเทศ ติดตามฯ 

3 การพัฒนาศูนย์วิชาการ สพป.กทม. 550,000 1 นิเทศ ติดตามฯ 
4 การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

ด้วยเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ 
40,000 1 นิเทศ ติดตามฯ 

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน แบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS)  

200,000 1 นิเทศ ติดตามฯ 

6 คัดเลือกนักเรียนร่วมประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558 

260,000 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7 กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “สพป.กทม. เกมส์” ครั้งที่ 5   
ปีการศึกษา 2558 

250,000 1 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) 

35,000 3 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

9 อบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด 120,000 1 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลยุทธ์ 
สพป. 

กลุ่มที่ 
รับผิดชอบ 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนไทยสุขภาพดี 30,000 1 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

11 ประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาความเข้มสภานักเรียน 
 

40,000 2 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

12 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2559    (ใช้งบ สพฐ. 20,000.บาท) 

- 2 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

13 เชื่อมรอยต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
ระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือแก้ปัญหา 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

140,000 1,3 นิเทศ ติดตามฯ 

14 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบ 
อ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) 

100,000 1,3 นิเทศ ติดตามฯ 

15 การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
ของครูในสังกัด สพป.กทม. 

100,600 3 ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศฯ 

16 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

91,010 3 ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศฯ 

17 อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

200,000 3 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

18 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร 
ผู้น ายุวกาชาด 

120,000 3 ส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

19 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยต้นสังกัด 

100,000 4 นิเทศ ติดตามฯ 

20 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.) 

63,800 4 นิเทศ ติดตามฯ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน  มี 19  กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการ  
ปี พ.ศ. 2559 

150,000 4 บริหารงาน
บุคคล 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

120,000 4 บริหารงาน
บุคคล 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า สพป.กทม. 

200,000 4 บริหารงาน
บุคคล 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการและรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2559 

30,000 4 อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 

34,000 4 อ านวยการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลยุทธ์ 

สพป. 
กลุ่มที่ 

รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 420,000 4 อ านวยการ 
กิจกรรมที่ 7 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2559 300,000 4 อ านวยการ 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กร

แห่งความเป็นเลิศ 
100,000 4 อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและการเขียน 
หนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

30,000 4 อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 10 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามนโยบาย 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือความเป็น 
ธรรมในสังคม 

200,000 
 

4 อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

200,000 4 นโยบายและ 
แผน 

กิจกรรมที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลด้วยโปรแกรม Data Management 
Center 2016 และระบบฐานข้อมูลโรงเรียน 

20,000 4 นโยบายและ 
แผน 

กิจกรรมที่ 13 ติดตาม นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตามแผนปฏิบัติ 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

20,000 4 นโยบายและ
แผน 

กิจกรรมที่ 14 เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

50,000 4 นโยบายและ
แผน 

กิจกรรมที่ 15 พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด 
สพป.กทม. 

70,000 4 การเงินและ 
สินทรัพย์ 

กิจกรรมที่ 16 การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารองค์กร สพป.กทม. 

100,180 4 ศูนย์สารสนเทศ 

กิจกรรมที่ 17 การพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้าง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 

130,000 4 อ านวยการ 

กิจกรรมที่ 18 ครูดีศรีประถมกรุงเทพ  20,000 4 บุคคล 
กิจกรรมที่ 19 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพและ 

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
30,000 4 บุคคล 

รวม 4,794,590  
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ส่วนที่ 4 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
ความเชื่อมโยงกับสถานศึกษา 

  สถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมชองรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษาให้สอดคล้อง           
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่ กพร. ก าหนด 
 
แนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

  เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ได้เป็นไปในทิศทางการน ากลยุทธ์                
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงก าหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ดังนี้ 
  1. การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละ
โครงการ แต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่                       
การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2559  เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดปี 
  3. การจัดท ารายงานประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จะต้องจัดท า
รายงานประจ าปีของตน เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด                       
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ ภายใน 15 วัน) 
*********** 

ชื่อโครงการ.............................................................................. .................................................................................. 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่.......    .............................................................................. ................................................ 

สนองกลยุทธ์ สพป.กทม. ข้อที่........     .................................................................. ................................................. 

จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ สพป.กทม.    เพ่ิมผลสัมฤทธิ์           ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม 
        ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร    บริหารจัดการด้วย ICT 
         บริการดีประทับใจ 

ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่............................................................... 

วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................ .................................................................. .......................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
...................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................................................... ................................................ 

งบประมาณที่ได้รับ จาก สพป.กทม.  จ านวน........................... บาท 
         ใช้จ่ายจริง..........................บาท คงเหลือ......................บาท 

ผลการด าเนินงาน /เป้าหมายตามตัวชี้วัด  แยกตามกิจกรรม (หากมีหลายกิจกรรม) 

 ............................................................................................................................ ......................................... 
........................................................................................................................................................ ............................ 
............................................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................. ....................... 
..................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
...................................................................................... ....................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 .................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. .................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    ผู้รับรองผลการด าเนินงาน 
 
 

(................................................)              (..............................................) 
ต าแหน่ง..................................................          ต าแหน่ง   .................................................. 
วันที่........................................................   วันที่........................................................ 

 
 
 

ทั้งนี้    ได้แนบเอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการมาพร้อมหนังสือนี้ 
 ประกอบด้วย  1........................................................................................................  
   2.......................................................................................... .............. 
   3........................................................................................................  
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ กลยุทธ์ 
1 การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1.โรงเรียนน าร่อง จ านวน 3 โรงเรียน 

2. โรงเรียนคู่ขนาน จ านวน 34 โรงเรียน 
 

1.โรงเรียนน าร่อง จ านวน 3 โรงเรียน 
มีกระบวนการบริหารจัดการตามแนวทางลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ อย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. โรงเรียนคู่ขนาน จ านวน 34 โรงเรียน 
มีความรูม้ีความเข้าใจน าไปสู่การขยายผลเกิดประโยชน์ 
และเกดิความพึงพอใจต่อผู้เกีย่วข้อง 

50,000 1 

2 เพิ่มพูนศักยภาพครูผูส้อนคณติศาสตรเ์พื่อพัฒนา
ผู้เรยีนใหม้ีความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

ครูผูส้อนคณติศาสตรร์ะดบัประถมศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 75 คน 

ร้อยละ 80 ของครผูู้สอนคณิตศาสตรต์ามกลุ่มเปาูหมายมี
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ดา้นทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 

80,000 1 

3 การพัฒนาศูนย์วิชาการ สพป.กทม. 1.บุคลากรของศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ 
2.ศูนย์วิชาการ 11 ศูนย ์
3.ครูและนักเรียนโรงเรยีนในสังกดั 

1.บุคลากรของศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ ไดร้ับการพัฒนา 
ศักยภาพทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2.ศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ ไดร้ับการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน ครู ชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืน 
3.ครูและนักเรียนโรงเรยีนในสังกดั ไดร้ับกาดรพัฒนา 
ศักยภาพทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

550,000 1 

4 การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลอย่างม ี
คุณภาพ 

ครู จ านวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถสรา้งเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัต ิ

ร้อยละ 100 ของครูผูเ้ข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถสร้างเครื่องมือประเมนิภาคปฏิบตัิ 

40,000 1 
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5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลกระบวนการเรยีน            

การสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน 

1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบ 
การสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการนเิทศโดยสังเกตการสอน
แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา               
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา           
ที่ผ่านมา 
5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด             
สพป. กทม. ผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับ ดี – ดีเยี่ยม 

200,000 1 

6 คัดเลือกนักเรียนร่วมประกวดและแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
ปีการศึกษา 2558 

นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมประกวดและ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับภาคกลาง 
และภาคตะวันออก 

ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ี
การศึกษาเข้าร่วมประกวดและแขง่ขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ครั้งท่ี 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

260,000 1 

7 กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “สพป.กทม. เกมส์” 
ครั้งท่ี 5 ปีการศึกษา 2558 

นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.กทม. 1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด สพป.กทม. มีความ 
นิยมเล่นกีฬา รู้จักการออกก าลังกายดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได ้
2.ร้อยละ 90 ของผู้มสี่วนร่วม มกีิจกรรมร่วมกันและ 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
3.ร้อยละ 90 ของนักเรียนไดร้ับการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์กล้าแสดงออกในเวทและเวลาที่เหมาะสม 

250,000 1 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) 

หัวหน้างานลูกเสือ ยุวกาชาด/ครผูู้รับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
จ านวน 70 คน 

1.โรงเรียนในสังกดัส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหาร 
งานลูกเสือ ยุวกาชาดและสามารถวางแผนจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด 

35,000 3 
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9 อบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพตดิ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสถานศึกษา 

จ านวน 120 คน 
1.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เขา้รับการฝึกอบรม  
คิดเป็น ร้อยละ 100 
2.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ไดร้ับความรูค้วามเข้าใจ 
ประสบการณ์การจดักิจกรรมยุวกาชาด และผ่านการ
ฝึกอบรมครบ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

120,000 1 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนไทยสุขภาพด ี โรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน  
 

1.โรงเรียนทีผ่่านการประเมินสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
นักเรียนไทยสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 100 
2.โรงเรียนทีผ่่านการประเมินสามารถขอรับการประเมิน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คิดเป็นร้อยละ 100 

30,000 1 

11 ประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง 
สภานักเรียน 

1.สภานักเรียน/คณะกรรมการนักเรียน 
จ านวน 37 โรงเรยีน 
2.โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
จ านวน 1 โรงเรียน 

1.โรงเรียนทุกโรงเรียน มีองค์กรนกัเรียนไม่น้อยกว่า 
80% มีกฎกติกาตามหลักธรรมาภิบาล 
2.โรงเรียนทุกโรงเรียน มีองค์กรนกัเรียนไม่น้อยกว่า 
80% มีแผนงาน/โครงการการด าเนินงาน 
3.นักเรยีนทุกคน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
4.องค์กรนักเรียนทุกองค์กรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา 

40,000 2 

12 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการรับ 
นักเรียน ปีการศึกษา 2559   

1.จัดท าแนวปฏิบัติเกีย่วกับการรบันักเรียน แผนการ
รับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2559 
2.จัดท าประกาศเกณฑเ์ด็กเข้าเรียน 

1.ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2.อัตราการออกกลางคันลดลง 
3.ผู้จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยบุคคล  
โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรยีน มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

งบ สพฐ. 2 
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13 เชื่อมรอยต่อการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 
ระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อแก้ 
ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด ้

1.นักเรยีนช้ันอนุบาลปีที่ 2 และชัน้ ป.1 
ในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน ได้รับการเตรียม 
ความพร้อมด้านภาษาและมีความสามารถอ่านออก
เขียนได ้
2. ครผูู้สอนช้ันอนุบาลปีที่ 2 และครูผูส้อน
ภาษาไทยช้ัน ป.1 ท้ัง 37 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา 
ให้มีความสามารถจดัประสบการณ์การเรียน               
การสอนภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
3. พัฒนาสื่อ/นวตักรรมต้นแบบ การเตรียม 
ความพร้อมด้านภาษาในระดับปฐมวัน 
และการสอนการอ่านออก เขียนได้  
ในระดับชั้นประถมศึกษา 

1.ผลการประเมินความพร้อมด้านภาษาของนักเรียน          
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 สูงขึ้น 
2.ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกเขียนได้ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงข้ึน 
3.ครผูู้สอนช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 และครผูู้สอนภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท้ัง 37 โรงเรียน มีความรู้
ความสามารถในการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาและการอ่านออกเขียนได ้
4.สื่อ/นวัตกรรม การเตรียมความพร้อมด้านภาษาใน
ระดับปฐมวัยและการสอนอ่านออกเขียนได้ในระดับ
ประถมศึกษา  

140,000 1,3 

14 การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ที่เป็นสากล (CEFR) 

1.ครภูาษาอังกฤษ ในสังกัด 37 โรงเรียน 
2. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1.จ านวนครูที่ไดร้ับการพัฒนาตามกิจกรรมที่ก าหนด 
2.จ านวนนักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000 1,3 
 
 

15 การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
การสอนของครูในสังกัด สพป.กทม. 

1.ครผูู้สอนในสังกัด จ านวน 130 คน 
 

ครูผูส้อนที่ร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ร้อยละ 100 

100,600 3 

16 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบรว่มพัฒนา 
วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ครูผูส้อนและผู้บรหิารโรงเรยีน ในสังกัด 
จ านวน 140 คน  

ครูผูส้อนและผู้บรหิารโรงเรยีนที่รว่มกิจกรรมผ่านเกณฑ์ 
การประเมินร้อยละ 100 

91,010 3 

17 อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลกัสูตร ผู้ก ากับ 
ลูกเสือสามญัขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

บุคลากรทางการลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรู้เบือ้งต้น 
(B.T.C.)  จ านวน 80 คน 

1.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 100 
2.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไดร้บัความรู้ ทักษะลูกเสือ 
ประสบการณ์การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั และผ่านการ 
ฝึกอบรม คดิเป็นร้อยละ 100 

200,000 3 

18 อบรมเจ้าหนา้ที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
หลักสตูร ผู้น ายุวกาชาด 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 80 คน บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์การจดักิจกรรมยุวกาชาดและผ่านการ 
ฝึกอบรา คิดเป็นร้อยละ 100 

120,000 3 
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19 ติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

1.สถานศึกษาในสังกัด 37 โรงเรยีน 
2.สรุปผลรายงานการพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.สถานศึกษาร้อยละ 100 ไดร้ับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
2.สถานศึกษาร้อยละ 100 มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในที่เข้มแข็ง 
3.มีเอกสารสรุปผลรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เผยแพร่ จ านวน 200 เล่ม 

100,000 4 

20 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.) 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาในสถานศึกษา 
2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มขี้อมูลสารสนเทศ
จากการตดิตาม ตรวจสอบฯ 
3.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มเีอกสารรายงาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ 
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  
 

63,800 4 

ที ่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการส านักงาน  มี 19 กิจกรรม    
กิจกรรมที่ 1 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  
ที่เกษียณอายรุาชการ ปี พ.ศ. 2559 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า  จ านวน 90 คน 

1.ร้อยละ100 ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง ท่ีเกษียณอายรุาชการและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานและกิจกรรม 
2.ร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีขวญัก าลังใจและ
มีความภาคภูมิใจในอาชีพ 

150,000 4 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ครูบรรจุใหม่ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยในสถานศึกษา  
จ านวน 100 คน 

1.ครูบรรจุใหม่เข้ารบัการอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 
2.ครูบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์กร หน่วยงาน 
กฎ ระเบยีบ วินัยและงานในความรบผิดชอบ สามารถผ่าน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ 
ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

120,000 4 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ กลยุทธ ์
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษา 

และลูกจ้างประจ า สพป.กทม. 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
จ านวน 54 คน 

ร้อยละ100ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ า เข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ 
 

200,000 4 
 
 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการจัดท าค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการและรายงานผลตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

ข้าราชการครูในสังกัด และบคุลากรทางการศึกษา 
ใน สพป.กทม. จ านวน  88 คน 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการและการรายงานผลตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

30,000 4 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

ข้าราชการครูในสังกัด และบคุลากรใน 
สพป.กทม. จ านวน 88 คน 

ระดับความส าเร็จของผูเ้ข้ารับการอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจและรายงานผลตามระบบควบคุมภายในทันตาม
ก าหนด 

34,000 4 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง สพป.กทม. จ านวน 61 คน 

1.ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการและ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
2.ระดับความส าเร็จตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
3.ระดับความส าเร็จของผู้ให้และผูร้ับบริการมีความ               
พึงพอใจ 

420,000 4 

กิจกรรมที่ 7 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2559 ข้าราชการครู บุคลาการทางการศกึษา 
และลูกจ้าง จ านวน 1,600 คน 

1.ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู 
2.ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ทีเ่ข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมงานวันครู 
มีความพึงพอใจต่อการจัดงานและการจัดกิจกรรม 

300,000 4 

กิจกรรมที่ 8 การสื่อสารเพื่อประชาสมัพันธ์ทั้งระบบ 1.ติดตั้งเครื่องขยายเสยีงท่ีห้องประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ชุด 
2. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกดั 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานครทุกคน ได้รับข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัยและ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
2.บุคลากรร้อยละ 80 รับรู้ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย 
3.สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการทันต่อเหตุการณ์ปัจจบุันทุกวัน 

100,000 4 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ กลยุทธ ์

กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการ 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ในสังกัด จ านวน 88 คน 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู บคุลากรทางการศึกษา                   
และลูกจ้าง ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

30,000 4 

กิจกรรมที่ 10 การประชุมผู้บรหิารสถานศึกษา  
ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรม 
ในสังคม 

1.ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.กทม. 
จ านวน 23 คน 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 37 โรงเรียน 

ระดับความส าเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

200,000 4 

กิจกรรมที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผน 
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1.ผู้บริหารส านักงาน ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน ศึกษานิเทศก์ และ 
ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน 50 คน 
2.จัดประชุม  จ านวน 3 วัน 

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 
2.ระดับความส าเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
3.มีแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

200,000 4 

กิจกรรมที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัท าข้อมูล 
นักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม 
Data Management Center 2016 
และระบบฐานข้อมลูโรงเรียน 

ครู เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 85 คน 

ระดับความส าเร็จของผูเ้ข้ารับการอบรม มีความรู้และ 
ทักษะในการใช้โปรแกรม DMC 2016 และระบบฐาน 
ข้อมูลโรงเรียน และสามารถจดัท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ส่งข้อมูลได้ทันตามก าหนดเวลา  

20,000 4 

กิจกรรมที่ 13 ติดตามนโยบาย กลุยุทธ์ จุดเน้น  
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าป ี
งบประมาณ 2559 

โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน 
(สุ่มจากกลุม่โรงเรียน กลุ่มละ 4 โรงเรียน) 

ระดับความส าเร็จการปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

20,000 4 

กิจกรรมที่ 14 เสรมิสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน 150 คน 

ร้อยละ 80 ของผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย ์

50,000 4 

กิจกรรมที่ 15 พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ในสังกัด สพป.กทม. 

1.รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.เจ้าหน้าท่ีพัสดโุรงเรยีน 
3.ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย์ และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง   

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดหาพสัดุ และบรหิารจัดการพัสดุ และ
สามารถลดปญัหา ข้อบกพร่องและด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

70,000 4 
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กิจกรรมที่ 16 การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 
สพป.กทม. 

ครูผูส้อน ผู้บรหิารโรงเรยีน และบคุลากรทางการ 
ศึกษา ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน 130 คน 

ระดับความส าเร็จ ผลการประเมินสมรรถนะ ครผูู้สอนและ
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

100,180 4 

กิจกรรมที่ 17 การพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการคร ู
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่ัว ในโอกาสเฉลิม                
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง    
ในสังกัด สพป.กทม.  จ านวน 88 คน 

1.ร้อยละ 100 ของข้าราชการคร ูบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง เข้าร่วมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ 
กิจกรรม 
3.ระดับความส าเร็จข้าราชการคร ูบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ที่เป็นต้นแบบคณุธรรม จริยธรรม  

130,000 4 

กิจกรรมที่ 18 ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ได้รับ
การคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ที่สมัครคดัเลือก 

20,000 4 

กิจกรรมที่ 19 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสรมิศักยภาพ
และความกา้วหน้าทางวิชาการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 40 คน 

1.ระดับความส าเร็จของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
2.ร้อยละ 100 ของข้าราชการครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในอาชีพ 

30,000 4 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 นายสุรชัย  ทองทวี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 นางณภัทรภัค  ธัญญวณิชกุล   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 นายบัณฑิต  พัดเย็น    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต ประธานกลุ่มทวาราวดี  
 นางราตรี  ศรีไพรวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ ประธานกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 นางลมัยพร  แหล่งหล้า   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม  ประธานกลุ่มกรุงธนบุรี 

คณะท างาน 
   1. นางณภัทรภัค  ธัญญวณิชกุล           ประธาน 
       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   2.  ว่าที่ร้อยโท ชวลิต  วชิาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย      คณะท างาน 
   3.  นายสมบูรณ์  เสาวคนธ ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ    คณะท างาน 
   4.  นางจันทนา  ทองศรีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส      คณะท างาน 
   5.  นายไพโรจน์  ฟักคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์       คณะท างาน 
   6.  นางสุพรรัตน์  สัตตธนชยัภัทร    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง       คณะท างาน 
   7.  นางสาวปราณี  ศรมีชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนดาราคาม       คณะท างาน 
   8.  นางสุดารัตน์  พลแพงพา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดด่าน       คณะท างาน 
   9.  นางสาวเมธิกานต์ เพชรดล ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ       คณะท างาน 
 10.  นายชลธี  กุลประดิษฐ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประประเมินผล     คณะท างาน 
 11.  นางวิภา  ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
 12.  นายสยาม  ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
 13.  นางอุษา  พุ่มศรีภานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
 14.  นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
 15.  นายวิมาน  กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
 16.  นางศุภศิตา  รสโหมด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        คณะท างาน 
 17. นางอารมณ์  บทมาตย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
 18. นางสาววภิาวดี  เหล็มเตะ๊ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
 19. นางรุ่งรัตน์  สงปาน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 
 20. นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
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 21. นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       คณะท างาน 
 22. นางสาวจารุ  วงษ์เซ็น    นักวิชาการศึกษาช านาญการ       คณะท างาน 
 23. นางสาวนงเยาว์  สังข์มาลา    นักวิชาการศึกษาช านาญการ       คณะท างาน 
 24. นางสาวศรทิพย์  เทศมาลา    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน 
 25. นางวิภารัตน์  เศวตไกรสร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน 
 26. นางสาวชมกมล  หาพันนา    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ       คณะท างาน 
 27. นางสาวจุฑาทิพย์  ภู่ระหงษ์    นักวิชาการพัสดุช านาญการ       คณะท างาน 
 28. นางสาววาสนา  มูเนาวาเราะห์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน      คณะท างาน 
 29. นายเอกชัย  ล าเหลือ     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ สนง.ลูกเสือเขตพ้ืนที่ฯ   คณะท างาน 
 30. นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์       นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   คณะท างาน/เลขานุการ
                                             ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ               
 31. นางนวรัตน์  อินทรวิเชียร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32. นางสาวนรินทร  แขกกาฬ   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 33. นางสาวสุธาทิพย์  สุขสุหรัด   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 34 . นายวิโรจน์  สวุรรณสุขสันติ   พนักงานธุรการ ส.4    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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