สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
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(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางการ
ศึกษา

4

5

6

รอยละของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครที่ผานอบรม ได
นํ าความรูที่ไดรับไปพัฒนาความ
กาวหน าในวิชาชีพครู
(สํานักงานการเจาหน าที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครและ
หรือผูเกี่ยวของดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ
(สํานักงานการเจาหน าที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การแกไขปัญหาการขาดแคลน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครในกลุมสาระ
การเรียนรูที่สําคัญ
(สํานักงานการเจาหน าที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยบันทึกขอมูลในระบบสาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สนเทศ โดยบันทึกขอมูลปฐมภูมิประวัติการรับ
:: สํานักงานการเจาหน าที่
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขต และสังกัดสํานักพัฒนาสังคม
ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่มีทงั ้ หมด
ถูกตอง เป็ นปัจจุบัน สามารถอางอิงไดตาม
เอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ทัง้ หมด
(3.1). ทุนเอราวัณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โครงการทุนเอราวัณ คัดเลือก
เป็ นนิสิต นักศึกษา ปี การศึกษา 2562 โดยมีผูได
รับทุนการศึกษา จํานวนทงั ้ สน
ิ้  87 ราย จําแนก
ตามการเลือกสถาบันการศึกษา ดังนี้ 1.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 ราย
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย 3.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 5 ราย 4.
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 7 ราย 5.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 5 ราย 6.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานว
น 8 ราย 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 5
ราย 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน
8 ราย 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน
5 ราย 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จํานวน 7 ราย 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 3 ราย
งบประมาณที่ใชไป จํานวนทงั ้ สน
ิ้  16,600,000.บาท - เบิกจายทุนสําหรับนักศึกษา ปี ที่ 1 จํานวน
87 ทุน งบประมาณ 8,700,000.- บาท - เบิกจาย
ทุนสําหรับนักศึกษา ปี ที่ 2 จํานวน 79 ทุน งบ
ประมาณ 7,900,000.- บาท

กร
ุงเ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). โครงการเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน ความกาวหน าของงาน :100.00%
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครัง้ ที่ 36
19/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว และดําเนินการเบิกจายคาใช
:: สํานักงานเลขานุการ
จายในโครงการเรียบรอยแลว

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความครบถวนสมบูรณของขอมูล
และสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล

55.00
(เหรียญทอง)

ห

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขัน

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กการศึกษา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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8

70.00
(รอยละ)

85.480
(รอยละ)

(กองคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสองภาษา มีผล
์ างการเรียนต้งั แตระดับ 2.
สัมฤทธิืท
5 ขึ้นไป (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(7.1). การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดสรร 8/3/2562 : 11. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครได
งบประมาณ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับภาคเรียนที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
1/2562 ใหแก 4 สํานักงานเขตตามหนังสือสํานัก
:: กองคลัง
การคลังดวนที่สุด ที่ 308/590 ลงวันที่ 29
มกราคม 2562 และสํานักการศึกษามีหนังสือแจง
การอนุมัติ จัดสรรงบประมาณฯ รายการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับภาคเรียนที่
1/2562 ใหแก 4 สํานักงานเขต ทราบและถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือสํานักการศึกษาดวนที่สุด ที่
กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 12. ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบ
ประมาณรายจายดานการศึกษา 3 โครงการ
สําหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ใหแก 50 สํานักงาน
เขต ตามหนังสือสํานักการคลังดวนที่สุด ที่ กท
1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และ
สํานักการศึกษาเวียนแจง บัญชีจัดสรรงบประมา
ณฯ สําหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให 50 สํานักงาน
เขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักการ
ศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ 2562 13. สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครมีหนังสือใหสํานักการศึกษาเบิก
จายงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ใหแก 4 สํานักงานเขตที่ไมเพียงพอสําหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสืองบประ
มาณ กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0905/00096 ลง
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 14. สํานักการศึกษามี
หนังสือสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐ
บาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสํานัก
การศึกษาดวนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ 2562 และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบรอยแลว
ตามหนังสือสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ดวนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ 2562 15. สํานักการศึกษามีหนังสือ
แจงการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.
2562 พรอมจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ
บาล รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สําหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2562 ใหแก 4 สํานักงานเขตทราบ
และถือปฏิบัติ ตามหนังสือสํานักการศึกษาดวนที่
สุด ที่ กท 0803/1806/1809 ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ 2562
(8.1). โรงเรียนสองภาษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

1/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ผลการดําเนินงานพบวา
นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถใชภาษา
อังกฤษและภาษาจีนในการส่ อ
ื สารเรียนรูสาระ
การเรียนรูอ่ น
ื และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดตาม
ระดับชน
ั ้  มีความมน
ั ่ ใจและมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

100.000
(รอยละ)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทว
ั ่ ไป
ดานการศึกษาครบถวนและทนตาม
เวลาที่กําหนด

ม

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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4.000
(เครือขาย)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(9.1). คาใชจายในการพัฒนาการสอนภาษาจีนใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามบันทึก
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของ 18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
กรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(9.2). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(9.3). แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(9.4). โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
กรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย

11/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยผล
การประเมินโครงการ ดานปริมาณไดทํากิจกรรม
ครบทงั ้  ๒ กิจกรรม และตรงตามเป าหมาย
กิจกรรมที่ ๑ เดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ระหวาง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนาน ๒๕๖๒
ประกอบดวย รองปลัดกรุงเทพมหานคร ๑ คน ผู
บริหารสํานักการศึกษา ๑ คน ศึกษานิเทศก ๒
คน ผูบริหารโรงเรียน ๒ คน เจาหน าที่สํานักงาน
การตางประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ๑
คน ครู ๑ คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๙ คน
เป็ นนักเรียนชาย ๖ คน และนักเรียนหญิง ๑๓
คน สวนในกิจกรรมที่ ๒ คณะเยาวชนและเจา
หน าที่เมืองฟูกุโอกะ เดินทางมาระหวางวันที่ ๓๑
กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการไปแลก
เปลี่ยนฯ ครัง้ ไดทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการและเกิดประโยชน ดังนี้ ประโยชนที่ได
รับ ๑. เยาวชนไดแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ไดเรียนรูในเรื่องความกาวหน าดานเทคโนโลยี
ดานสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุน ๒. เยาวชนไดเรียนรูวัฒนธรรม การดํารงชี
วิต ของครอบครัวอุปถัมภ ๓. เยาวชนไดพัฒนา
ตนเอง ไดมองโลกทัศนที่กวางข้ น
ึ จากการเปิ ด
โลกกวาง รับประสบการณตรงเห็นความแปลก
ใหมของประเทศอ่ น
ื  ๔. เยาวชนมีประสบการณ
ในดานการเดินทางไปตางประเทศและการใชชีวิต
ตางเมือง ๕. เยาวชนไดฝึกการใชภาษาจาก
ประสบการณจริงทงั ้ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน
๖. นํ าไปปรับใชกับชีวิตประจําวันของเรา เชน
การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหน าที่ ๗.
เยาวชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรมของทงั ้ สองประเทศ ๘. เยาวชนได
เรียนรูเกี่ยวกับความมีวินัย ในเรื่องของความสะ
อาด การใชรถใชถนน ๙. สรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ๑๐.สรางความสัมพันธ
ระหวางญี่ปุนกับไทยใหแนบแนนยิ่งข้ น
ึ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยุวทูต
กรุงเทพมหานคร รุนที่ ๒๘ จํานวน ๑๒ คน เจา
หน าที่ ๗ คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ)
หัวหน าคณะ คณะศึกษานิเทศก ๒ คน ผูบริหาร
สถานศึกษา ๑ คน ครู ๒ คน และลาม ๑ คน รวม
จํานวน ๑๙ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลป
วัฒนธรรมเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุน จํานวน ๘
วัน ๗ คืน ในระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒ นักเรียนไดรับการเสริมสรางคานิยมพ้ น
ื
ฐานและลักษณะนิสัยดานการอนุรักษสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ การอยูรวมกัน การ
ปรับตัวเขากับสังคม สถานการณตางๆ และการ
ศึกษาเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของ
ประเทศญี่ปุน

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

3.00
(เครือขาย)

าน

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ห

จํานวนเครือขายความรวมมือในการ
จัดการศึกษาและวัฒนธรรม

ม

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

กร
ุงเ

(9.5). เครือขายความรวมมือทศภาคี “ศูนยขาว ความกาวหน าของงาน :100.00%
นักเรียนกรุงเทพมหานคร – อาเซียน”
2/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
และผลิตส่ อ
ื วีดิทัศนสารคดีเชิงสรางสรรคใน
ประเด็นดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐ
กิจ และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูเพื่อนสมาชิก
อาเซียน ตลอดจนประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานครและประเทศไทย สูการรับรูของ
ประชาคมอาเซียน ในเสนทางที่ 2 “การศึกษา
มหามิตรมหานครในศตวรรษที่ 21” ณ
สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน
6 วัน 5 คืน ระหวางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะ
เดินทาง ประกอบดวย นักเรียนผูไดรับคัดเลือก
เป็ น “ยุวทูตทศภาคี” จํานวน 63 คน ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
จํานวน 18 คน และขาราชการและเจาหน าที่
จํานวน 9 คน รวมผูเขารวมกิจกรรม 90 คน จัด
แสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานนวัตกรรมแหง
สัมพันธที่ยงั ่ ยืนและหยัง่ รากระหวางเด็กและ
เยาวชนอาเซียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรมทาวนอินทาวน โดยมี นายเกรียงยศ สุด
ลาภา รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวย
การโรงเรียน นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ขาราชการและ
เจาหน าที่ รวมทงั ้ สน
ิ้  500 คน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/9

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

รอยละของนักเรียนที่สามารถส่ อ
ื สาร
ภาษาตางประเทศไดผานเกณฑตาม
ที่โรงเรียนกําหนด

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

1/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(10.2). สอนภาษามลายู

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสม
วัย
(หนวยงานศึกษานิเทศก)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

85.00
(รอยละ)

88.940
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(10.3). สอนภาษาอาหรับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

1/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(10.4). สอนภาษาญี่ปุน

11

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(10.1). โครงการสอนภาษาจีน

(11.1). โครงศิลปะภาพวาด

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(11.2). เสริมสรางศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพ
ระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
8/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
บรมราชกุมารี
งานท่ว
ี างไวแลว

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลการดําเนิ น
งาน

90.00
(รอยละ)

86.640
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(12.1). ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ 20
ปี  (Thailand 4.0)
2/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

(12.2). การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน
ั้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
(12.3). โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร (STEM & Robotics)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

(12.4). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว บรรลุตามวัตถุประสงงคของ
โครงการคือ ครูและนักเรียนไดรับความรูเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการออกแบบนวัตกรรม
เบื้องตน นักเรียนมีความรูความสามารถในการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ และนําทักษะ STEM ตอย
อดสรางนวัตกรรม โดยเขียนโปรแกรมควบคุม
การทํางานของหุนยนตได โรงเรียนมีชมรมหุน
ยนต นอกจากนี้ยังสามารถสงตัวแทนนักเรียนไป
แขงขันหุนยนตนานาชาติไดรับรางวัลทงั ้ ประเภท
ทีมและรายบุคคล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

5/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว มีการดําเนินงานดังนี้ ดําเนิน
การสอนเสริมแบบเขมในรายวิชาหลักที่ใชในการ
ทดสอบ O-NET ปี การศึกษา 2561 ใหกับนัก
เรียน ดังนี้ - ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน จํานว
น 431 โรงเรียน และชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุก
คน จํานวน 108 โรงเรียน ใน 4 กลุมสาระการ
เรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียน
รูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ - ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน จํานวน
9 โรงเรียน ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ ดําเนินการสอนเสริมระหวางเดือน
ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ในวัน
หยุดราชการและนอกเวลาราชการในวันทําการ
โดยโรงเรียนจัดทําสรุปผลการประเมินระดับ
คุณภาพรายวิชาของการวิเคราะหผลการทดสอบ
O-NET ปี การศึกษา2560 เพื่อนํามากําหนด
จํานวนชว
ั ่ โมงสอนเสริมรายวิชาตามแผนการ
พัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปี การ
ศึกษา 2561 ซึ่งเน นพัฒนาในสาระการเรียนรู
มาตรฐาน และตัวชว
ี้ ัดที่ตองพัฒนา มีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ 1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) ระดับโรงเรียน ปี การศึกษา 2560 –
2561 พบวา จํานวนโรงเรียนที่มี ผลคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ มี มากกวารอยละ 5 จําแนกตาม
ระดับชน
ั ้  และรายวิชา ดังนี้ ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่
6 วิชาภาษาไทย จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่
ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  425 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ
98.84 วิชาภาษาอังกฤษ จํานวนโรงเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  372 โรงเรียน คิด
เป็ นรอยละ 86.51 วิชาคณิตศาสตร จํานวน
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  184
โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 42.79 วิชาวิทยาศาสตร
จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่ม
ขึ้น 230 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 53.49 ชัน
้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย จํานวน
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  106
โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 98.15 วิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่ม
ขึ้น 31 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 28.70 วิชาคณิต
ศาสตร จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET
เพิ่มข้ น
ึ  103 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 95.37
วิชาวิทยาศาสตร จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่
ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  102 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ
94.44 ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่ม
ขึ้น 2 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 22.22 วิชาภาษา
อังกฤษ จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ONET เพิ่มข้ น
ึ  9 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ 100.00
วิชาคณิตศาสตร จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่
ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  9 โรงเรียน คิดเป็ นรอยละ
100.00 วิชาวิทยาศาสตร จํานวนโรงเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  9 โรงเรียน คิด
เป็ นรอยละ 100.00 วิชาสังคมศึกษา จํานวน
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มข้ น
ึ  8 โรง
เรียน คิดเป็ นรอยละ 88.89 2. เปรียบเทียบผล
์ างการเรียนตงั ้ แตระดับ 3 ขัน
สัมฤทธิท
้ ไปมี
มากกวารอยละ 5 เปรียบเทียบระหวางปีก่ศึกษา
2560 - 2561 ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 1.13 กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 0.
79 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพิ่มข้ น
ึ 
รอยละ 2.23 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประ
เทศ เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 2.88 ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ
5.03 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพิ่มข้ น
ึ 
รอยละ 2.04 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 2.59 กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 3.18 ชัน
้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 8.14 กลุมสาระการเรียนรูคณิต
ศาสตร เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 6.17 กลุมสาระการเรียน
รูวิทยาศาสตร เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 9.52 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ เพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 7.
33 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพิ่มข้ น
ึ รอยละ 4.40

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

คร

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

าน

รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการศึกษาทุกระดับชน
ั ้ ผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 60

ห

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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15

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
17

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

4.00
(ระดับ)

4.000
(ระดับ)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการประมาณ
การจํานวนนักเรียนระดับการศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สํารวจขอมูลของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปิ ดการจัดการ
ศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาขีดความ
สามารถของนักเรียน

134.00
(โรงเรียน)

139.000
(โรงเรียน)

135.00
(โรงเรียน)

139.000
(โรงเรียน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

รอยละของผูเรียนมีชว
ั ่ โมงในการ
เขาเรียนตามโครงสรางเวลาเรียน
ของหลักสูตรสถานศึกษา

95.00
(รอยละ)

99.710
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยประมาณการจํานวน
นักเรียนระดับการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานครบทงั ้  4 ระ
ดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
8/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(17.2). โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ครูและนักเรียนดีเดน
4/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
(18.1). กิจกรรมติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไมโกงและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
พุทธศักราช 2551
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ซึ่งสรุปผลไดดังนี้ โรงเรียนได
ดําเนินกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหนักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 5
ประการของหลักสูตรโตไปไมโกง ไดแก (1)
ความซ่ อ
ื สัตยสุจริต (2) การมีจิตสาธารณะ (3)
ความเป็ นธรรมทางสังคม (4) การกระทําอยางรับ
ผิดชอบ และ (5) การเป็ นอยูอยางพอเพียง อาทิ
กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการสง
เสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คนดีศรีอิสลาม โครงการสราง
จิตสํานึกการใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กิจกรรมของหายไดคืน ฯลฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562
มีนักเรียนที่ไดรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
จํานวน 278,057 คน คิดเป็ นรอยละ 99.71 เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผานมา รอยละ 1.02 และจํานวน
นักเรียนที่ไมไดรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ลดลงจากปีที่ผานมา รอยละ 1.02 (ปี  พ.ศ. 2562
รอยละ 0.29 และปี พ.ศ. 2561 รอยละ 1.31)
สาเหตุที่นักเรียนไมไดรับการปลูกฝัง คือ (1)
นักเรียนขาดเรียนอยางตอเนื่อง (มีเวลาไมถึง
รอยละ 80) (2) บางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ไม
เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนโดยเฉพาะ
นักเรียนระดับปฐมวัย เชน กิจกรรมคลองสวย
นํ้ าใส กิจกรรมนวดแผนไทย และ (3) นักเรียน
เรียนรวม ในจํานวนนักเรียนที่ไดรับการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร “โตไป
ไมโกง” จํานวน 278,057 คน พบวา นักเรียน
ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนสวนใหญอยูในระดับการประเมินดีเยี่ยม
รอยละ 63.73 และในระดับอ่ น
ื ๆ ดังนี้ - ระดับดี
เยี่ยม จํานวน 177,200 คน คิดเป็ นรอยละ 63.
73 - ระดับดี จํานวน 83,736 คน คิดเป็ นรอยละ
30.11 - ระดับพอใช จํานวน 15,539 คน คิดเป็ น
รอยละ 6.08 - ระดับปรับปรุง จํานวน 210 คน
คิดเป็ นรอยละ 0.08 หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหผู
เรียนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาผู
เรียนจะตองคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก (1) รักชาติ
ศาสน กษัตริย (2) ซื่อสัตย สุจริต (3) มีวินัย (4)
ใฝ เรียนรู (5) อยูอยางพอเพียง (6) มุงมน
ั ่ ในการ
ทํางาน (7) รักความเป็ นไทย และ (8) มีจิตสา
ธารณะ ซึ่งนักเรียนสวนใหญผานเกณฑตามที่
หลักสูตรกําหนด

20

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิ
ภาพ
(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

75.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

ท

พ

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม

(14.1). กิจกรรมการประมาณการจํานวน
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับการศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน

(17.1). โครงการเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหแก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผาน
กิจกรรมสรางสรรคในการจัดงานวันเด็ก
1.00
2.000
(โครงการ/กิจกร (โครงการ/กิจกร สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ
รม)
รม)

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
18

โครงการ/กิจกรรม

(13.1). กิจกรรมสํารวจความตองการศึกษาตอใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระดับการศึกษาที่สูงข้ น
ึ ของนักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา 18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ปี ที่ 6
งานท่ว
ี างไวแลว จํานวนนักเรียนชน
ั ้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ศึกษาตอรอยละ 96.54 และจํานวน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นักเรียนชน
ั ้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาตอรอยละ 9
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
0.12

คร

14

เป าหมาย

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาตอใน
ระดับการศึกษาที่สูงข้ น
ึ

ห

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

100.000
(รอยละ)

(19.1). อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุน
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

8/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ตรวจฎีกาเบิกจายจํานวน
889,730 บาท

(20.1). บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศึกษาดวยระบบ SAR Online
27/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตรวจรับงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งวดที่3 งวดสุดทายเป็ นไปดวยความถูกตองตาม
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา
สัญญา เสร็จสน
ิ้ กอนกําหนด
(20.2). พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%

4/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

83.200
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(21.1). การประสานกับสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแหงชาติในการจัดสอบ O-NET
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(21.2). Teach for Thailand

22

23

(สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

๑๗. รอยละของโรงเรียนที่มีผลงาน
ของนักเรียนที่เกิดจาก
การนํ านวัตกรรมหรือส่ อ
ื หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตาม
เกณฑที่กําหนด

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(22.1). คายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

95.00
(รอยละ)

96.800
(รอยละ)

14/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยไดประมวลผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2561 เสร็จสน
ิ้ แลว มีผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ชัน
้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเขาสอบและนํามาคิดสถิติ
จํานวน 31,642 คน จาก 431 โรงเรียน มีผลดัง
นี้ วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 57.71 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 41.11 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย 37.43 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย 40.17 คะแนน 2.
ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนเขาสอบและ
นํ ามาคิดสถิติ จํานวน 9,070 คน จาก 109 โรง
เรียน มีผลดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 54.
42 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 29.
45 คะแนน วิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย 30.
04 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย 36.
10 คะแนน 3. ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
เขาสอบและนํามาคิดสถิติ จํานวน 968 คน จาก
9 โรงเรียน มีผลดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่
ย 43.61 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
27.65 คะแนน วิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย 2
4.16 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย 27.
28 คะแนน วิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 32.74
คะแนน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(22.2). เรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศสําหรับ ความกาวหน าของงาน :100.00%
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: หนวยงานศึกษานิเทศก
(23.1). ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

30/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยจัดพิธีมอบรางวัลแกผูชนะ
การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และโค
รงาน เสร็จเรียบรอยแลว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2
562 ณ หองประชุมศิรินาม สํานักการศึกษา เวลา
8.30 - 12.00 น. โดยมีรางวัลที่ชนะการประกวด
ทัง้ สน
ิ้  จํานวน 104 รางวัล แบงเป็ น 1.
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ไดรับรางวัลทงั ้ สน
ิ้ 
จํานวน 46 ผลงาน ประกอบดวย รางวัลที่ 1
รางวัลละ 3,000.- บาท จํานวน 5 ผลงาน รางวัล
ที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จํานวน 5 ผลงาน
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จํานวน 11
ผลงาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท
จํานวน 25 ผลงาน 2. โครงงาน ไดรับรางวัลทงั ้
สิน
้  จํานวน 58 ผลงาน ประกอบดวย รางวัลที่ 1
รางวัลละ 3,000.-บาท จํานวน 13 ผลงาน รางวัล
ที่ 2 รางวัลละ 2,000.- บาท จํานวน 10 ผลงาน
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 1,000.- บาท จํานวน 9 ผล
งาน และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500.- บาท
จํานวน 26 ผลงาน สรุปงบประมาณที่ใชในโครง
การ ทัง้ สน
ิ้  189,150.- บาท ประกอบดวย 1. เงิน
รางวัลการประกวด เป็ นเงิน 129,500 บาท 2.
คาตอบแทนกรรมการในการตัดสิน เป็ นเงิน
40,000.- บาท 3. คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม 9,900.- บาท 4. คาวัสดุ เป็ นเงิน 9,750.บาท

(กองเทคโนโลยีการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(23.2). ผลิตแอปพลิเคชัน
่ มัลติมีเดียเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการอาน

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ
ประเทศสมาชิกองคกรเพื่อความรวม
มือและพัฒนาเศรษฐกิจ
(Programme for International
Student Assessment :PISA) ของ
นักเรียนในสังกัด กทม. (โดย
กําหนดเป าหมาย คือ 420 คะแนน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: หนวยงานศึกษานิเทศก

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

เป าหมาย

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (O-NET) มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่กําหนด

ห

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

(23.3). สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

(23.4). พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองเทคโนโลยีการศึกษา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีสงมอบงานงวดสุดทายแลว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

14/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยมีโรงเรียนที่สงผลงานของ
นักเรียนตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 422
โรงเรียนจาก โรงเรียนทงั ้ สน
ิ้  437 โรงเรียน คิด
เป็ นรอยละ 96.57 และสํานักการศึกษาไดคัด
เลือกผลงานของนักเรียนเผยแพรทางเว็บไซต
www.bmamedia.in.th แลวจํานวน 200 เรื่อง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

15/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00
(รอยละ)

99.890
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(24.1). พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอัง ความกาวหน าของงาน :100.00%
กฤษ
8/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(24.2). โครงการฝึกอบรมผูบังคับบัญชายุวกา
ชาด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(24.3). โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(24.4). การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ศึกษานิเทศกสูความเป็ นมืออาชีพ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(24.5). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
กอนแตงตงั ้ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาน
ศึกษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(24.6). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
กอนแตงตงั ้ ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

10/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
10/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
13/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
3/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :90.00%
6/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการทําฎีกาเบิก
จายงบประมาณ รุนที่ 2

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(24.7). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพ 3/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
มหานคร
งานท่ว
ี างไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(24.9). ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
6/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :95.00%

พ

(24.8). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร

8/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวางการ
เบิกจายงบประมาณ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

คร

รอยละขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครผาน
การพัฒนาสมรรถนะ

าน

24

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(24.10). ฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ ความกาวหน าของงาน :90.00%
ครูกรุงเทพมหานคร กอนแตงตงั ้ ใหมีหรือเลื่อน
เป็ นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะ
8/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการฝึก
เชี่ยวชาญ
อบรม กิจกรรมที่ 2 ระหวางวันที่ 13 สค - 6 กย

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

(24.11). การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและ
แตงตงั ้ ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

(24.12). สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเป็ นขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%

11/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยประกาศผลการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุและแตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ
มหานคร ตําแหนง ครูผูชวย ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผูผานการสอบ
แขงขันทงั ้ สน
ิ้  2,399 ราย และจัดสงใบสมัคร
พรอมเอกสารที่เกี่ยวของของผูสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครใหกับกลุมงานบรรจุและแตงตงั ้ 
สวนการบริหารอัตรากําลัง ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
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กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาสรร
ถนะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

1.00
(จํานวน)

1.000
(จํานวน)

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

26

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครมีจิตสํานึก
หน าที่พลเมืองโดยผานการประเมิน
ตามเกณฑที่กําหนด

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(25.2). รําลึกพระคุณบูรพาจารย (งานวันครู)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

6/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว และเบิกจายเงินเรียบรอยแลว

(25.3). จัดเลีย
้ งตอนรับคณะเยาวชนภาคใตและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ครอบครัวอุปถัมภ
10/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว และเบิกจายเงินเรียบรอย
:: สํานักงานเลขานุการ
(26.1). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
อาด
10/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด //

ม

ห

(สถาบันพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(25.1). โครงการการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ ความกาวหน าของงาน :95.00%
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพ
มหานคร
6/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมประชุม
คณะกรรมการพิจารณากําหนดแผนพัฒนา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สมรรถนะขาราชการครูฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2
:: สถาบันพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
562 เพื่อพิจารณารางสมรรถนะฯ กอนประกาศ
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
อยางเป็ นทางการ

คร

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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