
 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ได้วิเครำะห์นโยบำยรัฐบำล                 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวิเครำะห์ภำรกิจ                   
ควำมต้องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) เพ่ือก ำหนด
ทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยต่ำง ๆ จึงก ำหนด 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ  
                
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้เรียนทุกคน 
    มีคุณภำพและมีควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม   
    และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเน้นกำรมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำร ทั้งด้ ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญำ             
ที่เหมำะสมตำมวัย โดยกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น กำรปฏิบัติจริง ตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
   2.  ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และเสมอ
ภำค ตำมหลักองค์ 4 แห่งกำรศึกษำ ทั้งด้ำน พุทธิศึกษำ จริยศึกษำ หัตถศึกษำ  พลศึกษำ และมีควำมสำมำรถ              
ในกำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันและโลกของกำรท ำงำน 
   3.  ผู้เรียนที่เป็นเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำให้มีคุณภำพตำมศักยภำพ 
   4.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และมีวัฒนธรรม             
กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   5.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ      
กำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ ทั้งเครือข่ำยบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กร หน่วยงำน ทั้งภำครัฐและเอกชน  โดยใช้ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และแหล่งวิทยำกำรอ่ืน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศมำร่วมจัดกำรศึกษำ  
                  6.  มีระบบควำมร่วมมือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท้ังในรูปพันธมิตร รูปทวิภำคี หรือรูปแบบอื่น ๆ 
   7.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บูรณำกำรกำรท ำงำนเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม                   
กำรกระจำยอ ำนำจ ตำมหลักธรรมำภิบำล มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรบริกำรที่ดี สู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ 
  1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  2. กำรเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำส     
ในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
  3. กำรพัฒนำคุณภำพครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 
จุดเน้น 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ได้น ำจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559  เป็นจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร และก ำหนดจุดเน้นสู่ควำมเป็นเลิศ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 

 ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ 

และสติปัญญำที่สมดุล เหมำะสมกับวัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
๑.๑ .๒  นั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษำปีที่  ๖  ชั้ นมั ธ ยมศึ กษำปีที่  ๓  และ                        

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลัก เพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓ 

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ อ่ำนออกเขียน
ได้ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนกำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม 

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ได้รับ                   
กำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพ ด้วยกำรแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอำชีพต่ำง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ สถำน
ประกอบกำรใน/นอกพ้ืนที่ ) และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  ทักษะที่ เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริต                 
ในอนำคต    

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะ
กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
เหมำะสมตำมช่วงวัย 

๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษำ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้      
   ๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่                    

อย่ำงพอเพียง 
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและ                

กำรท ำงำน และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย 
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๑.๓ นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่ ง เสริม สนับสนุนและพัฒนำ                 
เต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

๑.๓.๑ เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบ                         
ที่หลำกหลำย ตำมหลักวิชำ 

๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน              
กำรเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

๑.๓.๓ นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ             
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ 

๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  สถำนประกอบกำร 
บุคคล องค์กรวิชำชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และ กำรศึกษำทำงเลือก ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำร
คุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยำ ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

 
ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒.๑ ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

๒.๑.๑ ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบต่ำง 
และกำรวัดประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

๒.๑.๒ ครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

๒.๑.๓ ครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำมควำมพร้อม     ของโรงเรียน 

๒.๑.๔ ครูสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุก
ภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

๒.๑.๕ ครูจัดกำรเรียนกำรสอน ให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
๒.1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู               

กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
๒.๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและ

เกิดประสิทธิผล 
๒.๓ คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วำงแผนและสรรหำครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน และสังคม 
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ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 ๓ .๑ ส ำนั ก งำนเขต พ้ืนที่ กำรศึ กษำ สถำนศึกษำ  บริ หำรจั ดกำร โดยมุ่ ง เน้ น                   
กำรกระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 

๓.๑.๑ โรงเรียนที่ ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์              
ทำง กำรเรียนของนักเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำมและประเมินผล    
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสำนงำนหลัก ให้โรงเรียนท ำแผนพัฒนำ
เป็นรำยโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และบริกำร
ด้วยควำมประทับใจ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๓.๑.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม
ตรวจสอบ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๑.๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง 

๓.๒ ส่งเสริมทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรระดม
ทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
  ส่วนที่ 4 จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ  

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จึงก ำหนดจุดเน้นสู่ควำมเป็นเลิศ 
ดังนี้ 

  1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์  
  2. ใช้ภำษำไทยมำตรฐำนได้อย่ำงเหมำะสม  
  3. ใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำร  
  4. บริหำรจัดกำรด้วย ICT   
  5. บริกำรดีประทับใจ   
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