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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
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ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
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ขั้นพ้ืนฐานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหมานคร เขต 2 
          มกราคม  2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน  1 
 - ความเป็นมา  2 
 - อำนาจหน้าที่  3 
 - สภาพทั่วไป  4 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 
 - วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 21 
 - เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ 22 
 - นโยบายและจุดเน้น 30 
 - เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 33 
 - การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 34 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 35 
 - การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36 
 - การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 60 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 4  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 68 
 - วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 69 
 - เป้าประสงค์ /กลยุทธ์ 70 
 - นโยบายและจุดเน้น 78 
 - เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 83  
 - การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 83 

   
 



 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
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ความเปน็มา 

ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อบริหาร  

และจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

ของทางราชการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ  

ของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม     

พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง การกำหนดเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา และที่ตั ้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต ซึ่งกำหนดให้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่เขตบางรัก วัฒนา 

สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว 

บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว  

มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง และให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่ที่ เขตห้วยขวาง 
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อำนาจหนา้ที ่

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีอำนาจหน้าที ่ดำเน ินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง  
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง          

ส่วนทอ้งถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน     
ด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั ่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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สภาพทัว่ไป 

แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียนในสงักัด 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 1126 ถนนลาดพร้าว 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  มีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาครอบคลุม
พ้ืนที่การปกครอง 27 เขต และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัด ปทุมธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัด สมุทรปราการ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
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โครงสรา้งการบรหิารสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา                          

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์              
กลุ่มพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

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

สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          
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ผูบ้รหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นายอนนัตศ์กัดิ ์ ภูพลผนั 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

นายอำนาจ  อปัษร 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

นางสาวนนันกรฐ ์ ทพิยส์ูงเนนิ 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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รายชือ่ผูอ้ำนวยการกลุม่ / หนว่ย 
 

 

 

 

• นางสาวปราณี  มงกุฎทอง

• ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มอ านวยการ

• นางสาวมาเรียม  ซอหมัด

• ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา

• นางยุพดี  ดีอินทร์

• ผู้อ านวยการหน่วย
หน่วยตรวจสอบภายใน

• นางอัญชลี  เจริญสุข

• ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน

• นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข

• ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

• นายสมชาย  จิราพิพัฒนชัย

• ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล

• นายณัฐพงศ์  สินค้า

• ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี

• นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง

• ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

• นางเกษแก้ว  ชื่นรุ่ง

• ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

• นางสมจิตร  สืบอินทร์

• ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์
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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประธานกรรมการนายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน

• ผู้ทรงคุณวุฒินางสาวจินตนา  ศรีสารคาม

• ผู้ทรงคุณวุฒินางบุสบง  พรหมจันทร์

• ผู้ทรงคุณวุฒินายประสงค์  สุบรรณพงษ์

• ผู้ทรงคุณวุฒินายนิพนธ์  แจ่มแจ้ง

• ผู้ทรงคุณวุฒินายอัคพงศ์  สุขมาตย์

• ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐนางสุมนา  ธิกุลวงษ์

• ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายปิ่น  สุวรรณะ

• กรรมการและเลขานุการนางสาวมาเรียม  ซอหมัด
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เครอืขา่ยการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบสหวทิยาเขต 

 
 

ที ่
รายชื่อสหวิทยา

เขต 
รายชื่อสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

1 นวมินทร ์ 1. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 2. สตรีวิทยา 2 
3. เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 4. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
5. นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 6. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
7. สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 8. ลาดปลาเค้าพิทยาคม
  

2 วชิรบูรพา 1. เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 2. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
3. พรตพิทยพยัต 4. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 
5. มัธยมวัดหนองจอก 6. รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
7. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 8. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
9. เตรียมอดุมศึกษา สุวินทวงศ ์

3 ภาคีนพวัฒน ์ 1. สุรศักดิ์มนตร ี 2. วัดสุทธิวราราม 
3. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 4. สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 
5. สตรีศรีสรุิโยทัย 6. นนทรีวิทยา
7. เจ้าพระยาวิทยาคม 8. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
9. พุทธจักรวิทยา 

4 เบญจวิโรฒ 1. บางกะปิ 2. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
3. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 4. เทพลีลา 
5. มัธยมวัดบึงทองหลาง 6. สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ ์
7. จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 8. เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที
  

5 รัชวิภา 1. ฤทธิยะวรรณาลัย 2. หอวัง 
3. สารวิทยา 4. ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
5. ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 6. สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
7. รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 8. ราชวินิตบางเขน 
9. ดอนเมืองจาตุรจินดา

6 นวสิรินครินทร ์ 1. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ 2. สิริรัตนาธร 
3. วชิรธรรมสาธติ 4. สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
5. ราชดำร ิ 6. ศรีพฤฒา 

7. พระโขนงพิทยาลัย 8. มัธยมวัดธาตุทอง 
9. ปทุมคงคา 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา

ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการ            
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

 

ขอ้มูลดา้นปรมิาณ 

 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลจำนวนสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา และนกัเรยีน 
 

ที ่ รายการ จำนวน 

1 จำนวนสถานศกึษาในสังกัด จำแนกตามขนาด 

ขนาดเล็ก (1-499 คน)  2 โรงเรียน 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน)  8 โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 18 โรงเรียน 
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 24 โรงเรียน 

รวม 52 โรงเรียน 
2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 49 คน 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา               180 คน 
คร ู             5,156 คน 
พนักงานราชการ 57 คน 
ครูอัตราจ้าง                 49 คน 

รวม            5,491 คน 
3 จำนวนนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 62,197 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 58,490 คน 

รวม           120,687 คน 
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ตารางที ่2 แสดงขอ้มูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

ที่มา: ระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

ขนาดเล็ก 
1-499 คน 

1. พุทธจักรวิทยา 2. เจ้าพระยาวิทยาคม 

ขนาดกลาง 
500 - 

1,499 คน 

1. เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 2. จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 

3. สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ ์ 4. ดอนเมืองจาตุรจินดา 

5. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 6. ปทุมคงคา 

7. มัธยมวัดธาตุทอง 8. เตรียมอดุมศึกษาสุวินทวงศ์ 

ขนาดใหญ ่
1,500 - 

2,499 คน 

1. พระโขนงพิทยาคม 2. ศรีพฤฒา 

3. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 4. นนทรีวิทยา 

5. มัธยมวัดบึงทองหลาง 6. ราชวินิตบางเขน 

7. สตรีศรีสรุิโยทัย 8. สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

9. สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 10. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภมู ิ

11. เทพลีลา 12. รัตนโกสินทรส์มโภชลาดกระบัง 

13. ราชดำร ิ 14. สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

15. รัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน 16. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

17. สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ์ 18. ลาดปลาเค้าพิทยาคม 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2,500 คน 

ขึ้นไป 
 

1. ฤทธิยะวรรณาลัย 2 2. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

3. มัธยมวัดหนองจอก 4. เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 

5. นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 6. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

7. ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8. สิริรัตนาธร 

9. วัดสุทธิวราราม 10. พรตพิทยพยัต 

11. สุรศักดิ์มนตร ี 12. สารวิทยา 

13. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

15. วชิรธรรมสาธติ 16. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

17. บางกะปิ 18. เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

19. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 20. หอวัง 

21. ฤทธิยะวรรณาลัย 22. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงเสนี) 

23. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 24. สตรีวิทยา 2  
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ตารางที ่3 แสดงขอ้มูลจำนวนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา จำแนกตามวทิยฐานะ 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
 

ตารางที ่4 แสดงขอ้มูลจำนวนบคุลากรทางการศึกษาทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
 

 
 

ที ่ ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ (คน) 

ร้อยละ เชี่ยวชาญ ชำนาญ
การพิเศษ 

ชำนาญ
การ 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 5 44 - - 49 0.89 

2 รอง ผอ.สถานศึกษา - 60 111 9 180 3.28 

3 คร ู 4 620 1,392 3,140 5,156   93.90 

4 พนักงานราชการ - - - 57 57 1.04 

5 ครูอัตราจ้าง - - - 49 49 0.89 

รวมท้ังสิ้น 9 724 1,503 3,255 5,491 100 

ที ่ บุคลากรจำแนกตามกลุ่ม 
บุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง รวม 

1 ผอ.สพม.กท 2 1 - - 1 

2 รอง ผอ.สพม.กท 2 3 - - 3 

3 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - 2 

4 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 - - 2 

5 กลุ่มอำนวยการ 3 3 2 8 

6 กลุ่มนโยบายและแผน 5 - - 5 

7 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ - 1 - 1 

8 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 4 3 2 9 

9 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 5 4 1 10 

10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 - 1 2 

11 กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 14 - - 14 

12 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 3 2 - 5 

13 พนักงานขับรถ/แม่บ้าน - 2 3 5 

รวมท้ังสิ้น 43 15 9 67 
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ตารางที ่5 แสดงขอ้มูลจำนวนนกัเรยีน และจำนวนหอ้งเรยีน จำแนกตามระดบัชัน้ 
ปกีารศึกษา 2564 เปรยีบเทยีบกบัปกีารศึกษา 2565 

ที่มา : ข้อมูลระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน 

จากตารางที่ 5 ข้อมูลจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลดลงจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,367 คน เช่นเดียวกับจำนวนห้องเรียนที่ลดลง จำนวน 6 ห้องเรียน  

ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 875 คน 

และจำนวนห้องเรียนที่เพิ่มขึ้น จำนวน 27 ห้องเรียน  

ตารางที ่6 แสดงขอ้มูลจำนวนผูเ้รยีนการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่ ประเภทการจัดการศึกษา 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น รวม 

(คน) ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
1 ครอบครัวผู้เรยีน จำนวน 77 ครอบครัว  68 30 - - - 98 
การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน 
2 ศูนย์การเรียน จำนวน 22 ศูนย์ 458 601 365 169 385 1,978 

รวมท้ังสิ้น 526 631 365 169 385 2,076 

ที่มา : กลุม่ส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เพ่ิม/ลด 
จำนวนห้องเรียน 

เพ่ิม/ลด 
ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 21,011 20,058 -953 559 565 6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 21,641 20,791 -850 563 562 -1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 21,912 21,348 -564 577 566 -11 

รวม ม.ต้น 64,564 62,197 -2,367 1,699 1,693 -6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 19,898 20,132 234 535 548 13 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 19,319 19,365 46 530 537 7 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 18,398 18,993 595 526 533 7 

รวม ม.ปลาย 57,615 58,490 875 1,591 1,618 27 

รวมท้ังสิ้น 122,179 120,687 -1,492 3,290 3,311 21 
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ตารางที ่7 แสดงขอ้มูลจำนวนนกัเรยีนทีจ่บชัน้ ม.3 ปกีารศึกษา 2564 ไดร้บัการศึกษาตอ่ชัน้ ม.4 

 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 
นักเรียน 
ชั้น ม.3   
ทั้งหมด 

นักเรียน  
ที่จบ     

ชั้น ม.3 

นักเรียน    
ที่ไม่จบ      
ชั้น ม.3 

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ศึกษาต่อ ม.ปลาย    
หรือเทียบเท่า 

นักเรียนที่
จบชัน้ ม.3      
ไม่ศึกษาต่อ สายสามัญ สายอาชีพ เทียบเท่า รวม 

ม.3 21,863 19,985 1,878 17,796 104 2,083 19,983 2 
คิดเป็นร้อยละ 91.41 8.59 81.40 0.48 9.53 91.40 0.01 

 ที่มา : ข้อมูลระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน 

จากตารางที่ 7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 21,863 คน จบการศึกษา 

จำนวน 19,985 คน คิดเป ็นร้อยละ 91.41 ไม่จบการศึกษา จำนวน 1,878 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59  

ได้รับการศึกษาต่อ จำนวน 19,983 คน คิดเป็นร้อยละ 91.40 ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01  

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา 

 

ระดับ  
ชั้น 

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 
นักเรียน 
ชั้น ม.6   
ทั้งหมด 

นักเรียน  
ที่จบ     

ชั้น ม.6 

นักเรียน    
ที่ไม่จบ  
ชั้น ม.6 

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

นักเรียนที ่
จบชัน้ ม.6 
ไม่ศึกษาต่อ ม.ของรัฐ ม.เอกชน เทียบเท่า รวม 

ม.6 18,308 17,078 1,230 12,603 57 4,409 17,069 9 
คิดเป็นร้อยละ 93.28 6.72 68.84 0.31 24.08 93.23 0.05 

 ที่มา : ข้อมูลระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน  

จากตารางที่ 8  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18,308 คน จบการศึกษา 

จำนวน 17,078 คน คิดเป ็นร้อยละ 93.28 ไม่จบการศึกษา จำนวน 1,230 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72  

ได้รับการศึกษาต่อ จำนวน 17,069 คน คิดเป็นร้อยละ 93.23 ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 
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ขอ้มูลดา้นคณุภาพ 

 

ผลการบรหิารและการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผลการบริหารและ             
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ เนื่องมาจากองค์กรยึดแนวทางสำคัญในการบริหาร
จัดการ คือหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม     
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ดังผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ตารางที ่9 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน 

ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาออนไลน ์(ITA Online) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

ปีงบประมาณ ผลคะแนน ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน ลำดับที ่
พ.ศ. 2565 99.28 AA ผ่าน 27 
พ.ศ. 2564 97.48 AA ผ่าน 33 
พ.ศ. 2563 95.70 AA ผ่าน 26 
พ.ศ. 2562 91.22 A ผ่าน 32 
พ.ศ. 2561 88.38 A ผ่าน 49 

 

จากตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินเป็นลำดับ
ที่ 27 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 245 เขต ซึ่งการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีการพัฒนาอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 
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ตารางที ่10 ผลการตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตามตวัชีว้ดัแผนปฏบิตัริาชการของสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ตารางที ่11 ผลการตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตามมาตรฐานสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. 2560 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตารางที ่11 (ตอ่) ผลการตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสำนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ตามมาตรฐานสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. 2560 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตารางที ่12 สรปุผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ. 2565 

ที ่ หมวดงบประมาณ 
งบประมาณ        

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 
คงเหลือ 
ร้อยละ 

1 งบดำเนินงาน  48,567,475.98   47,812,699.33   98.45   754,776.65   1.55  
2 งบบุคลากร  

(ค่าตอบแทน พนง.ราชการ) 
 10,372,383.47   9,155,392.78   88.27   1,216,990.69   11.73  

3 งบลงทุน  68,711,662.93   68,370,219.04   99.50   341,443.89   0.50  
4 งบเงินอุดหนุน  486,598,743.00   486,255,825.00   99.93   342,918.00   0.07  
5 งบรายจ่ายอื่น  1,162,975.00   1,104,665.75   94.99   58,309.25   5.01  

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

 จากตารางที่ 12 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณและการอนุมัติเงินประจำงวดในช่วงเวลา  

ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 

ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการบริหาร 
การจัดการศกึษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้กำหนดทิศทางการบรหิาร    
การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

"เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

  4.  ยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

  6.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา 

  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่ทันสมัย 
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เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
  2. ผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย  
ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาค บริการทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ  
  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 9. กำกับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ที ่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู ้เร ียน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
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รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อความ

ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณภ์ัยพิบัติและภัยคุกคาม  
 - ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 - ร้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีแผนการป้องกัน และแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์  

การแสดงออกท่ีไมเ่หมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิด
ทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  

 - ร้อยละของสถานศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 1.2 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะท่ีดี  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 

ในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความอบอุ่น และมีสุขภาวะที่ดี 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษานำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน  
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 2.2 เพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษามีนโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที ่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึก 

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 - จำนวนสถานศึกษาที่มีแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 - ร้อยละของสถานศึกษามีงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 3.1 เพื่อใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
 ตัวชี้วัด  
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล มคีวามทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง (Quality Team SPM.BK2) พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณภาพอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป  

 - ร้อยละของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งระบบ  

 -  ร ้อยละของสำน ักงานเขตที่การศ ึกษาม ีแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัล (Digital Platform)  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

 - ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง 
กับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big Data Technology) 

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นต้นแบบในการ
ขับเคลื ่อนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานรูปแบบใหม่ (New Normal) ให้กับสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับ Cluster หรือ ระดับประเทศ  

 - ระดับคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดของ 
สพฐ., ศธ. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และเกณฑ์การประเมิน ITA อยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป  

 - ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 3.2 เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  

 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพทั้งระบบ  

 - ร้อยละของสถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิติทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษา  

 - ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

 - สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ต่องานอ่ืน ๆ  

 - ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
 - ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 4.1 เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
 ตัวชี้วัด  
 - สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เป็นรายไตรมาส  
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ และรายงานผ่านระบบติดตามและการประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ  

ตามรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ และมีกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา 
 4.2 เพื ่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการ

วิเคราะห์งาน ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และการบริหารทั่วไป รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

 - ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และ  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการจัดการเรียนรู้ที ่ใช้สื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 - ร้อยละของครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศมีผลคะแนนการทดสอบ CEFR เพิ่มอย่างน้อย  

1 ระดับ 
 - ร้อยละของครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ 

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
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4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ที่จัดส่งผลงานทางวิชาการ

และได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 - จำนวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน แสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้และปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ  

 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษา
ศีลธรรม 

 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย นิยมไทย 

สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั ่นคง 
ของประเทศ รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของไทย  

 
 



 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 

 

 

2. ผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร  
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดีขึ้นไป  
 - จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา)  
 - ร้อยละของผู ้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการเรียนรู ้เรื ่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู ้ เร ื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู ้ เร ื ่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA  

 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่่านมา  

 2.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 (3R8C)  
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที ่จ ัดการเรียนการสอนสู่การเร ียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 - ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 - ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
 - จำนวนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 

ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
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 3.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
1. เพื ่อให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียม และได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
- ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
- ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย

ความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวาง

แผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
-ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว

อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้ง
ของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
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นโยบายและจดุเนน้ 

ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2  

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 
 

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ในภาพรวม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ทุกแผนย่อย รวมทั้ง
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 เพื่อให้มีการนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ และให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และนวัตกรรมที่หลากหลาย ตามแนวทาง 
“ศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศ” ดังนี้ 

นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี  

1.1 พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายใต้แนวทาง  
“การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”  

1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อความ
ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม  

1.3 ส ่งเสร ิมให ้สถานศึกษามีแผนการป้องก ันและแก ้ป ัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์   
การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิด
ทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  

1.4 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซิ้ำ
และในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
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2. ด้านโอกาส  

สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตามความถนัด   
ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน  

2.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.5 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.7 พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเร ียนรู ้ ส ื ่อ เทคโนโลยี ส ิ ่งอ านวยความสะดวก  
ทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส  

3. ด้านคุณภาพ  

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู ้ มีทักษะการเรียนรู ้ และทักษะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นพลเมืองที่ดี รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  
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3.3 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และการเตรี ยมความพร้อม 
ด้านหลักสูตร ฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา รวมทั้งส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  

3.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

3.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเร ียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้มีประสิทธิภาพ  

 

4. ด้านประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

4.1 เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของส  าน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา  
และสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศและเกิดความยั่งยืน  

4.2 น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศมาใช้  
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ  

4.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ ที่น าไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology)  

4.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ทันสมัย  
สู่การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

4.5 ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ มีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 

1. สร้างความตระหนัก ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ ประเมิน 
สถานการณ์ความเสี่ยงและเสริมสร้างแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยทั ้งทางด้านร่างกาย  
และจิตใจ โดยเฉพาะความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

2. เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้แก่ผู ้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้มีประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตามความถนัด  
ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน  

5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้การขับเคลื ่อน “ศูนย์กลางการศึกษาที ่มีคุณภาพ  
ของประเทศ” (Quality Education Center) 

 

เปา้หมายการพฒันาคณุภาพการศึกษา  
1. คุณภาพผู้เรียน  

ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสุขภาวะกายและจิตที่ดี  

2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

3. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีการสร้างบรรยากาศ
และแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย รวมทั้งมีห้องเรียนคุณภาพ และมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  

4. คุณภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา  

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสหวิทยาเขต ระดับชุมชน ระดับประทศ และระดับ 
นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5. คุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์  
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การขบัเคลือ่นดา้นนโยบายและจดุเนน้สูก่ารปฏบิตั ิ

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พื้นที ่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนตามแนวทาง “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และ “ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ” 
(Quality Education Center)  

2. ให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเป็นฐาน อย่างมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 
 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  
และงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ และส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินกิจกรรม เพ่ือให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

 

1. โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อปลูกฝังความรักในสถาบันหลัก  
ของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมือง
ที่รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจ  
ในความเป็นไทย 
 2. เพื่อพัฒนาครูผู ้สอนให้มีศักยภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียน  
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต 
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้       
มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาเพ่ือนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
 4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะตามแนว PISA และการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง  
 5. เพื ่อส ่งเสริมให้โรงเร ียนจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 7. เพื ่อส่งเสริมโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 8. เพื่อนิเทศการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการนิเทศและส่งเสริมระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติของนักเรียน 
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ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการนิเทศติดตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาระบบนิเทศภายใน รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ 

 1. ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาระบบนิเทศภายใน รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ ทั ้ง 52 
โรงเรียน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการพัฒนาระบบนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ On-site ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 

        2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแนวทาง
การปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียน รูปแบบ On-site 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning 
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กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปรายงาน ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ข้อมูลสารสนเทศสรุปผลรายงานประเมินผลการนิเทศติดตาม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ือนำไปพัฒนาวางแผนการนิเทศติดตาม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียน  
ในสังกัด พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ 11 ศูนย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์
การศึกษาพิเศษเรียนรวม เพ่ือวางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูทุกคนในสังกัด 
 2. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการประกวดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม เพื่อคัดเลือกครูที่เป็น best practice ของโรงเรียน
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 6 ประกวดการออกแบบ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสื่อนวัตกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาเรียนรวม 

 1. ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียน มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพศวิถีและทักษะชีวิต  
 2. ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาสมรรถนะนักเรียน  
ตามแนว PISA โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

กิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม ZOOM 

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน และนิเทศออนไลน์ รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ค่อยทั่วถึง 
 2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดการอุปกรณ์การเรียน
ออนไลน์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 
 3. ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสสุดท้าย ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนทุกช่องทางผ่าน สื่อ Social Network 
 2. โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภายนอกสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียน
ออนไลน์ของนักเรียน 
 3. จัดซื้อโดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง และขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 4. ควรจัดสรรงบประมาณให้ไตรมาสที่ 1 เพื่อมีการวางแผนในการพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. โครงการ : ส่งเสริมคุณภาพและสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติ ทั้งด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน 
 2. ผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เเละศูนย์การเรียน ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
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กิจกรรมที่ 2 การสรรหานักเรียนรับทุนการศึกษา 
 1. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ กับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะที่ 2 รุ ่น 6 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ ำ  
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 
 2. นักเร ียนที ่ ได ้ร ับการสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถเรียนต่อได ้จนจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดโครงการ
อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับแกนนำ หลักสูตร “จิตวิทยาการปรึกษา
เบื้องต้น และการส่งเสริมระบบสุขภาพจิตในโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นนักเรียนแกนนำ YC หรือสภานักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่เป็นแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) หรือสภานักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียน 
อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ที่เป็นรูปธรรม 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ ทักษะ และมีความสามารถด้านการให้การปรึกษา
เบื้องต้น พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพ่ือนที่มีเรื่องไม่สบายใจ หรือประสบกับปัญหา 
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กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน
ทั้งสิ้น 16 โรงเรียน ที่ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2565 
 2. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ขนาดกลาง และโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม ประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในการเข้าไปแข่งขันประกวดการคัดเลือกระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก) ประจำปี 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากบุคลากร  
มีจำนวนน้อยและต้องรับผิดชอบหลายภารกิจในเวลาเดียวกัน 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ปรับการดำเนินกิจกรรมในโครงการบางกิจกรรมให้มีความซับซ้อนและทับซ้อนกันน้อยลง  
รวมถึงลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น 
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3. โครงการ : พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2565 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการนำไปใช้ของครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ของครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหาคร เขต 2 ให้เป็นครูมืออาชีพ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการพัฒนา 

 ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะทางาน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ื 2 ในวันที่ 

25 พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมการพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ปี 2565 

 1. ครูผู้ช่วยได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 2 รุ่น 

ร่ ุนที ่ 1 ระหว่างวันที ่ 19-21 พฤษภาคม 2565 จำนวน 224 คน และร่ ุนที ่ 2 ระหว่างวันที ่ 26-28 

พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้ 224 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 448 คน  

2. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กระบวนการเรียน

การสอน สามารถนำไปปรับใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สามารถนำไปพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สร้างวินัยทางการเงิน การวางแผนการเงิน  

การออม ได้อย่างมคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 เกิดความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของเนื ้องาน เนื ่องจากขาดการประสานงานระหว่าง 
ผู้ดำเนินงานโครงการและวิทยากร 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการสื่อสาร สนทนา และให้ข้อมูลทุกฝ่ายให้มากขึ้น 
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(ภาพกิจกรรม) 

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2565  

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 

 



 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 45 

 

 

4. โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวทาง วิธีการทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 2. เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถนำความรู ้ และ
ประสบการณ ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. เพื ่อให้โรงเรียนในสังกัดได้บริหารงบประมาณ และทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

       1. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 8 ราย  

         2. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละงาน 

และได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

 1. จัดประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ เรื ่องการขอรับเงินในระบบบำเหน็จบำนาญ  
ของกรมบัญชีกลาง D-PENSION ประจำปี 2565 จำนวนข้าราชการ 160 ราย ลูกจ้างประจำจำนวน 25 ราย 
รวมเป็น 185 ราย 
 2. ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ได้รับเงินบำนาญในเวลาที่กำหนด 
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5. โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที ่และ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อปรับปรุงเครื่อง server ให้รองรับความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้มีความพร้อมในการ
ใช้งานตลอดเวลา 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดประชุมคณะทางานส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เพื่อปรึกษาหารือ 
ในการพัฒนาการบริหารงานในด้านส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2   
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาดำเนินการพัฒนาและติดตั ้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
เพ่ือให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินงานได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ ที่มีความพร้อม 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการทางาน 
 

6. โครงการ : พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อจ ัดทำข้อมูลการย ้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) 
 3. เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 ในภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสถานศึกษาเพื ่อการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะสูงข้ึน 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัด
ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 7 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 137 คน 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลการยา้ย
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดระยะเวลา  
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลั่นกรอง 
คุณสมบัติและผลการประเมินผลงาน ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ 
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2565) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดอ้ย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565 และเพ่ิมเติม 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลการย้าย 
พ ิจารณาและดำเน ินการย ้าย ไปดำรงตำแหน ่งใน
สถานศึกษาใหม่ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้องตาม
หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการท ี ่  ก.ค.ศ.  และสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 2. ผู ้บริหารสถานศึกษามีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่  ส ่งให ้ผลเก ิดประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 
 1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กร ุ ง เทพมหานคร เขต 2 ดำเน ินการจ ัดประชุม  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลอัตรากำลัง
ครูของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลรายงานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนและการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา 
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กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี ่ยอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา     

 1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กร ุ ง เทพมหานคร เขต 2 ดำเน ินการจ ัดประชุม 
ทำข้อมูลการย้าย และดำเนินการย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ในสถานศึกษาใหม่ได้อย ่างเป ็นธรรม และถูกต ้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ / และพิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และพิจารณาเกลี่ยอัตราพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลการประเมินผลงานที่เกิดจากจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว 21 

 1. คณะกรรมการกลั ่นกรองคุณสมบัติและ 
ผลการประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์  
ว 21 จำนวน 61 คน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ม ีความก ้ าวหน ้ า ในการประกอบอาช ีพ ได ้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ  

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย จัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
จึงต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเป็นจำนวนมาก  

2. ผ้ ูขอมีและเลื ่อนวิทยฐานะ จัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการปรับแก้  
จึงทำให้การดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลการประเมินผลงานเกิดความล่าช้า 
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7. โครงการ : ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารจัดการที่ดี คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป 
 3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  
รับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 4. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

ผลการดำเนินงาน 
 1. สามารถสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้งบประมาณของทางราชการให้เกิด
ประโยชน์ต่อชาติให้แก่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน 
 2. มีการดำเนินตรวจปกติ และตรวจสอบพิเศษสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 โรงเรียน  
 3. ร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 4. ลดการทุจริตและปรามการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

ปัญหาและอุปสรรค 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับกำหนดการเข้า

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน เช่น บางโรงมีการปิดเรียน
เพ่ือสอน online บางโรงมีการสลับชั้นมาเรียนในแต่ละวัน เป็นต้น  
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8. โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื ่อน
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. เพื่อให้การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและกลยุทธ์สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 
 4. เพื่อให้การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. เพื ่อให้การเปิดห้องเร ียนพิเศษของโรงเร ียนในสังก ัด เป็นไปอย่างเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานปี พ.ศ. 2559 
 6. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ แนวทางในการจัดทำ
และสามารถแก้ไขปัญหาการรายงานข้อมูลรายบุคคลในระบบ (Data Management Center : DMC) 
 7. เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานผล ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ เป็นกรอบ 
และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 52 โรงเรียนและบุคลากรทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จำนวน 245 เขต/โรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน/ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ในสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 จำนวน 57 คน 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2565-2567 เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และสามารถใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดประชุมบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรายงานผลการดำเนินงาน  
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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กิจกรรมที่ 3 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน โดยคณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์การจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 คน  
 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ได้ร ับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดระยะเวลา 
 

 

กิจกรรมที่ 4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 20 คน  
 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กิจกรรมที่ 5 การประเมินความพร้อมและการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษ 

ของสถานศึกษาในสังกัด 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
ที่มีความพร้อมและประสงค์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษเพื่อรับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1 
และ ม.4 โดยมีสถานศึกษาจำนวน 3 แห่ง ที่มีความประสงค์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยดำเนินการ 
ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  

2. คณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 ได้เห็นชอบและอนุญาตให้ทั้ง 3 โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาได้ 
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กิจกรรมที ่ 6 การสร้างความรู ้ ความเข้าใจแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเร ียนรายบุคคล Data 
Management Center (DMC) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
กำกับ ติดตาม ประสานงาน กับบุคลากรของสถานศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) ผ่านทางช่องทาง Line meeting ของกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 52 โรงเรียน สามารถยืนยัน
ข้อมูลได้ทันตามเวลาที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 7 การนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน/ความาก้าวหน้า ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้แก่บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 35 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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9. โครงการ : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน  
ให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามตัวชี้วัดของ สพฐ.
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล ITA  
 2. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
การบริการ ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้
เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งระบบครบทั้ง 4 ด้าน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เขตพื้นที่การศึกษา มีความน่าเชื่อถือจากภายในและภายนอกองค์กร ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่าย  

ในการพัฒนางานตามความถนัด และความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา 

 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 คน และ

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน 

 2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานตามความถนัดและความต้องการ ซึ่งสามารถ

พัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมขึ้น 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในองค์กร ITA 
ออนไลน์ 
 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับค่าคะแนน

การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในองค์กร (ITA ออนไลน์) ซึ ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง 

การทางานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร 
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กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและเปลี่ยนรู้ การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในองค์กร ITA ออนไลน์ มาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 
 บุคลากรได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนรู้ การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในองค์กร ITA ออนไลน์ มาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 การประเมินได้รับค่าคะแนนที่สูง และตรง
ตามเกณฑ์การประเมิน 
 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ทุกระดับ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานทั้งระบบ 

 บุคลากรร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำความรู้

และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามเกณฑ์การประเมิน PMQA 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน PMQA ซึ ่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การทางานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ปัญหาและอุปสรรค 

บางกิจกรรมอาจจะอบรมหรือพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

10. โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ครูและผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางานของสภา

นักเรียน และส่งเสริมการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างถูกต้องและต่อเนื ่องด้วยความเข้มแข็ง  
และยั่งยืน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติ 
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียน 

ร้อยละ 90 ของสภานักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย คิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

 โรงเรียนให้ความร่วมมือในการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
และโรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีงบสนับสนุนการดำเนินงานสภานักเรียน 
ในทุกมิติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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(ภาพกิจกรรม) 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน  

สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหนานคร เขต 2 ดังนี้ 

1. โครงการ : อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับแกนนำหลักสูตร 
“จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น และการส่งเสริมระบบสุขภาพจิตในโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 

วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที ่เป็นแกนนำนักเรียนเพื ่อนที ่ปรึกษา (YC : Youth 

Counselor) หรือสภานักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียน 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเทคนิคจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น และการส่งเสริมระบบ

สุขภาพจิตในโรงเรียนให้แก่นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมอบรม 
3. เพื ่อสร้างเครือข่ายนักเร ียนเพื ่อนที ่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับแกนนำ 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
4. เพื ่อส่งเสริมนักเรียนเพื ่อนที ่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับแกนนำ หรือสภา

นักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียนที่มีใจรัก ปรารถนาดี และมีความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนที่มี
เรื่องไม่สบายใจ หรือประสบปัญหา ได้ฝึกฝน และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถด้าน
การให้การปรึกษาเบื้องต้น เสริมสร้างจิตอาสาสำหรับเป็นผู้ช่วยครูแนะแนว 

5. เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ที่เป็นรูปธรรม และเข้าถึง
นักเรียนวัยรุ่นอย่างเป็นระบบ 

ผลการดำเนินงาน 
 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ ทักษะ และมีความสามารถด้านการให้
การปรึกษาเบื้องต้น พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพ่ือนที่มีเรื่องไม่สบายใจ หรือประสบกับปัญหา 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานควรจัดอบรมเพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในกิจกรรม YC ให้กับครูที่เป็นแกนนำ YC หรือครูผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องให้กับโรงเรียน 
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(ภาพกิจกรรม) 

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับแกนนำหลักสูตร  

“จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น และการส่งเสริมระบบสุขภาพจิตในโรงเรียน”  

ประจำปีการศึกษา 2565 
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2. โครงการ : เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา 2565 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และสร้าง

ภูมคุ้มกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด  
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

      3. โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็ง นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี และเป็นพลเมืองดีของชาติ
บ้านเมือง และพัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือทุกปี 
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3. โครงการ : ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต: รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด 

วัตถุประสงค ์
1. นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ การพัฒนาทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง มีภูมิคุ้มกัน

ห่างไกลจากยาเสพติด  
2. นักเรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจ

ตนเองและเห็นใจผู้อื่น 
      3. นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดการพูดและการทางานมีความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจ 
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มและเห็นคุณค่าตนเอง นำไปสู่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 

ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อ่ืนมากขึ้นกว่าเดิม และมีการแสดงออกถึงพฤติกรรม
เชิงสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ
ค่ายทักษะชีวิตให้เพ่ิมมากขึ้นกว่านี้ และควรจัดสรรงบประมาณมาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เร็ว
มากขึ้นกว่านี้ เพ่ือให้การบริหารและการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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4. โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับ และสามารถเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 3. เพื ่อให้มีระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงบริการ  
ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 

52 โรงเรียน ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสม  
ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับวางแผน และส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

5. โครงการ : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที ่เป็นสนามสอบในศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. โรงเร ียนที ่ เป ็นสนามสอบในศูนย ์สอบสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาม ัธยมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 
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(ภาพกิจกรรม) 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 



 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 66 

 

(ภาพกิจกรรม) 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
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(ภาพกิจกรรม) 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 4 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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วิสัยทัศน์ 

"เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

  4.  ยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

  6.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา 

  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่ทนัสมัย 
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เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
  2. ผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย  
ทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาค บริการทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ  
  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 9. กำกับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ที ่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู ้เร ียน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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รายละเอียดประกอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละของสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อความ

ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณภ์ัยพิบัติและภัยคุกคาม  
 - ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 - ร้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีแผนการป้องกัน และแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์  

การแสดงออกท่ีไมเ่หมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิด
ทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  

 - ร้อยละของสถานศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 1.2 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะท่ีดี  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 

ในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความอบอุ่น และมีสุขภาวะที่ดี 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษานำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน  
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 2.2 เพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษามีนโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที ่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึก 

ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 - จำนวนสถานศึกษาที่มีแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 - ร้อยละของสถานศึกษามีงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 3.1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
 ตัวชี้วัด  
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล มคีวามทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง (Quality Team SPM.BK2) พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณภาพอยู่ในระดับดมีากขึ้นไป  

 - ร้อยละของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งระบบ  

 -  ร ้อยละของสำน ักงานเขตที่การศ ึกษาม ีแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัล (Digital Platform)  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

 - ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง 
กับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big Data Technology) 

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นต้นแบบในการ
ขับเคลื ่อนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานรูปแบบใหม่ (New Normal) ให้กับสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับ Cluster หรือ ระดับประเทศ  

 - ระดับคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดของ 
สพฐ., ศธ. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และเกณฑ์การประเมิน ITA อยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป  

 - ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 3.2 เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  

 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพทั้งระบบ  

 - ร้อยละของสถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิติทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษา  

 - ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห ์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

 - สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพื่อการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ต่องานอ่ืน ๆ  

 - ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
 - ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 4.1 เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
 ตัวชี้วัด  
 - สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เป็นรายไตรมาส  
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ และรายงานผ่านระบบติดตามและการประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ  

ตามรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ และมีกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา 
 4.2 เพื ่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัย เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการ

วิเคราะห์งาน ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และการบริหารทั่วไป รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

 - ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และ  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการจัดการเรียนรู้ที ่ใช้สื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 - ร้อยละของครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศมีผลคะแนนการทดสอบ CEFR เพิ่มอย่างน้อย  

1 ระดับ 
 - ร้อยละของครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ 

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
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4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ที่จัดส่งผลงานทางวิชาการ

และได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 - จำนวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน แสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมอืง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้และปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ  

 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษา
ศีลธรรม 

 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย นิยมไทย 

สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั ่นคง 
ของประเทศ รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของไทย  
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2. ผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร  
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดีขึ้นไป  
 - จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา)  
 - ร้อยละของผู ้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการเรียนรู ้เรื ่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู ้ เร ื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู ้ เร ื ่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวการประเมิน PISA  

 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาทีผ่่านมา  

 2.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 (3R8C)  
 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที ่จ ัดการเรียนการสอนสู่การเร ียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 - ร้อยละของสถานศึกษาทีส่ามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 - ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
 - จำนวนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
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 3.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
 ตัวชี้วัด  
 - ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
1. เพื ่อให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียม และได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
- ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
- ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวย

ความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวาง

แผนการรับนักเรียนและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
-ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว

อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้ง
ของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
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นโยบายและจดุเนน้ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 
 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้อง  
ต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี รวมทั้ง  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที ่มี
เป้าหมายการพัฒนา ในหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห ่งอนาคต แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจ ุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” อย่างต่อเนื่อง และ  
ต่อยอดการศึกษาสร้างสรรค์เป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” จึงกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 เพ่ือให้
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวม ตามแนวทาง “ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพศึกษา 
บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” ดังนี้ 

นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นพื ้นที ่ปลอดภัย อบอุ่น  
มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความรู้ ทักษะ ในการป้องกัน ดูแล ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จากโรคภัย ภัยพิบัติ อุบัติ ภัย  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
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1.2 พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา รวมถึงการใช้ Big data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) 

1.3 ส ่งเสร ิมให ้สถานศึกษามีแผนการป้องก ัน และแก ้ป ัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์   
การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิด
ทางเพศ และยาเสพติดโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์         
ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2. ด้านโอกาส 

สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน โดยการพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอน 
ผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

2.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข พัฒนาระบบป้องกัน เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือ
เด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา  
โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.5 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
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2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู ้ สื ่อ เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวกทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส 

3. ด้านคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง รู ้และปฏิบัติ ตามสิทธิ 
และหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นพื้นฐาน  
ของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอ  
ความเป็นไทยสู่สากล 

3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามแนวคิดพหุปัญญา ด้วยจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผล
เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 
ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 

3.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

3.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเร ียนการสอน 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) เป็นรายบุคคล 
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4. ด้านประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา    

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา      
เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

4.2 นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบข้อมูลสารสนเทศ 
มาใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการศึกษา (Digital Processing) การเชื ่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล 
(Sharing Data) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการ  
กับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่ 
เพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
รองรับภาวะวิกฤตและเหตุจำเป็นในอนาคต 

4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ (Big Data Technology) ที ่นำไปสู ่การวิเคราะห์ เพื ่อวางแผนการจัดการเรียนรู้  
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.4 ส่งเสริม พัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ มีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

4.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ทันสมัย  
สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดถือระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และความเสมอภาคระหว่างบุคคล เพื่อประโยชน์  
ในการพัฒนาการศกึษาเป็นสำคัญ 
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จุดเน้น 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ค้นหา ติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กกลุ่มเสี่ยง    
กลุ่มเปราะบาง เด็กพิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ด้วยรูปแบบ  
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดพหุปัญญา มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

4. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ ควบคู่กับการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร  
ที่เน้นทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

5. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ค่านิยมไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อเป็นพื้นฐานของสังคมไทย  
และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยสู่สากล 

6. เร ่งปล ูกฝ ังท ัศนคติ พฤติกรรม องค์ความร ู ้  และทักษะการใช ้ส ื ่อส ังคมออนไลน์  
อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

7. ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง และพัฒนาระบบนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล เพื ่อนำผลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ 

8. ยกระดับการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการวางแผน
และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

9. เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจ ใช้พื ้นที ่เป็นฐาน  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องกับการทำงานแบบรัฐบาลดิจิทัล 
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เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1. คุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสุขภาวะกายและจิตที่ดี 

2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

3. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
และข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  มีการสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย รวมทั้งมีห้องเรียนคุณภาพ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

4. คุณภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสหวิทยาเขต ระดับชุมชน ระดับประทศ และระดับ
นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. คุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์  

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พื้นที ่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนตามแนวทาง “สพฐ. วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” และ “ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพศึกษา 
บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 

2. ให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเป็นฐาน อย่างมีคุณภาพ 

 
 



 

คณะผู้จดัทำ 

ที่ปรึกษา 

1.  นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร เขต2 

2. นายอำนาจ  อัปษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต 2 

3. นายอุดม  อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต 2 

4. นางสาวนันนกรฐ์  ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

1. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย 

2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทุกท่าน 

 

คณะทำงาน 

1. นางสาวนันนกรฐ์  ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

3. นางอัญชลี  เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

4. นางสาวนันทนา  ภพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

5. นางสาววิชชุตา  ธนพูนไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

6. นางสาวศรัญญา  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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