
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมในคราวประชมุสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 ตุลาคม 
2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 
 

1. นายพรชยั   เทพปัญญา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดวงพร  รุจเิรข   รองประธานกรรมการ 
3. นายวชิาญ   ธรรมสจุรติ  กรรมการ 
4. นายค ารณ   โกมลศุภกจิ กรรมการ 
5. นายภาส   ภาสสทัธา  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูช่้วยเลขานุการ 

 

1. นางเพญ็วรรณ  ขนัทอง   นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 

ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2. นางสาวทพิวรรณ  สทุธ ิ  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาดงูานด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม 
ในพืน้ท่ีเขตต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 มอบนางสาวดวงพร รุจเิรข เป็นประธาน
อนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั ทวี
วฒันา และราษฎรบ์รูณะ 

2. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 มอบนายวชิาญ ธรรมสจุรติ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหม บางเขน มนีบุร ีคลอง
สามวา บางแค และหนองแขม 

3. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 มอบนายค ารณ โกมลศุภกจิ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม ลาดกระบงั หนองจอก ประเวศ และภาษเีจรญิ 

4. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 มอบนายพรชยั เทพปัญญา เป็นประธาน
อนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา พระโขนง 
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สวนหลวง บางนา  
และบางบอน 

5. คณะอนุกรรมการการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 มอบนายภาส  ภาสสทัธา เป็นประธาน
อนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศตัรพูา่ย สมัพนัธวงศ ์ดนิแดง หว้ยขวาง พญาไท ราช
เทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน ทุง่ครุ และคนันายาว 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

1. ติดตามความคืบหน้าเก่ียวกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET  
ของนักเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร  

คณะกรรมการฯ รบัทราบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีน  
จากส านกัการศกึษา โดยสรปุ ดงันี้  
  ปีการศกึษา 2558 กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมอืกบัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ  
(องคก์ารมหาชน) จดัการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) โดยใหน้กัเรยีนทีก่ าลงัศกึษา
อยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในสงักดักรุงเทพมหานครทุก
คนเขา้รบัการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้คอื ภาษาไทย 
สงัคมศกึษา คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ โดยส านกัการศกึษาใหค้วามรว่มมอืเป็นศนูยส์อบ
กรุงเทพมหานคร จดัการทดสอบระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มผีลการ
ด าเนินงานดงันี้  

1.1 นกัเรยีนทีเ่ขา้สอบในปีการศกึษา 2558 ดงันี้ 
- ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 33,259 คน 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 8,427 คน 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 859 คน 

 1.1.1 โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมคีะแนนเฉลีย่รวมจากการทดสอบ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6  
สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 2 วชิา คอืคณิตศาสตร ์และสงัคมศกึษา 
 1.1.2 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่คีวามสามารถสอบไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน มี
จ านวนทัง้สิน้ 131 คน โดยแบ่งเป็นรายวชิา ดงันี้ 

- วชิาคณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ จ านวน 5 คน 
- วชิาคณิตศาสตร ์จ านวน 107 คน 
- วชิาภาษาองักฤษ จ านวน 19 คน 
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1.1.3 โรงเรยีนทีม่ผีลคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 54 โรงเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 1 โรงเรยีน  

1.2 นกัเรยีนทีเ่ขา้สอบในปีการศกึษา 2559 ดงันี้ 
- ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 33,856 คน (430 โรงเรยีน) 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 8,277 คน (108 โรงเรยีน) 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 795 คน (9 โรงเรยีน) 

 1.2.1 โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมคีะแนนเฉลีย่รวมจากการทดสอบในชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 2 วชิา คอื ภาษาไทย และสงัคมศกึษา 

 1.2.2 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่คีวามสามารถสอบไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน มี
จ านวนทัง้สิน้ 94 คน โดยแบ่งเป็นรายวชิา ดงันี้ 

- วชิาคณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ จ านวน 6 คน 
- วชิาคณิตศาสตร ์จ านวน 73 คน 
- วชิาภาษาองักฤษ จ านวน 15 คน 

  1.2.3 โรงเรยีนทีม่ผีลคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศทุกกลุ่ม
สาระ การเรยีนรู ้ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 52 โรงเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 1 โรงเรยีน 

1.3 โรงเรยีนทีม่ผีลคะแนนเฉลีย่ปีการศกึษา 2559 สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีการศกึษา 2558 ดงันี้ 
  1.3.1 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 (โรงเรยีนทีเ่ขา้สอบ 430 โรงเรยีน) 

  มโีรงเรยีนทีไ่ดค้ะแนนสงูขึน้ทัง้ 5 วชิา จ านวน 6 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนคลองรางจาก โรง
เรยีนว ั
ดลาดบวัขาว โรงเรยีนวดัอนิทรวหิาร โรงเรยีนคลองสาม โรงเรยีนสเุหรา่ล านายโส และโรงเรยีนล าบุหรีพ่วง 
    1.3.2 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 (โรงเรยีนทีเ่ขา้สอบ 108 โรงเรยีน) 
  โรงเรยีนทีไ่ดค้ะแนนสงูขึน้ทัง้ 5 วชิา จ านวน 11 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนวดัเศวตฉตัร โรงเรยีน 
วดัคู้บอน โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ โรงเรยีนบ้านนายเหรยีญ โรงเรยีนพูนสนิ โรงเรยีนวดั
นิมมานรดี  
โรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์ โรงเรยีนกิง่เพชร โรงเรยีนวดัปากบงึ  โรงเรยีนวดัปากบ่อ และโรงเรยีนวดัปทุมวนา
ราม 

 ปัญหาและอุปสรรค โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครไมเ่หมอืนโรงเรยีนในสงักดัอื่น ไม่มกีารสอบเขา้  
ตอ้งรบันกัเรยีนไม่วา่จะเป็นเดก็ทัว่ไป เดก็ในชุมชนทีข่าดแคลน เดก็ต่างดา้วหรอืมภีูมลิ าเนาในต่างจงัหวดั 
ดงันัน้ 
ภูมหิลงัของนกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครจงึมคีวามแตกต่างกนั ในความหลากหลายท าให้
การพฒันาระบบการศกึษาของกรุงเทพมหานครตลอดจนมาตรฐานของนกัเรยีนเป็นปัญหาอุปสรรคที่
จ าเป็นตอ้งเผชญิมาโดยตลอด มนีกัเรยีนจ านวนหนึ่งซึง่มปัีญหาในการเขยีนการอ่าน การพฒันามาตรฐาน
ของการศกึษาไม่เพยีงแต่เป็นปัญหาของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร แต่เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ 
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แมว้า่กรุงเทพมหานครพยายามทุ่มเททรพัยากรเพือ่พฒันาโรงเรยีนทุกโรงเรยีนใหม้มีาตรฐานสงูขึน้
ตามล าดบักต็าม  

 

2. ติดตามผลกระทบกรณีการเรียนการสอนของเดก็ต่างด้าวในโรงเรียนสงักดั
กรงุเทพมหานคร  
  คณะกรรมการฯ รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนเดก็ต่างดา้วในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
พรอ้มแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากส านกัการศกึษาโดยสรุป ดงันี้ 

นกัเรยีนทีไ่มม่สีญัชาตไิทย หมายถงึ นกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็ไทยแต่ไมม่หีลกัฐานทะเบยีนราษฎรห์รอื
หลกัฐานในการยนืยนัสญัชาตไิทย นกัเรยีนทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยหรอืชนเผา่ต่างๆ ในประเทศ และนกัเรยีนที่
เป็นเดก็ต่างดา้วจากประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรห์รอืไม่มสีญัชาตไิทย ซึง่กรุงเทพมหานครมี
นโยบายการรบันกัเรยีน โดยสนับสนุนและส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนด าเนินการรบันักเรยีนโดยยดึหลกัความ
เป็นธรรมและความเสมอภาค  
โดยเปิดรบันกัเรยีนทัง้เดก็ไทยและเดก็ทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรห์รอืไม่มสีญัชาตไิทย ใหม้โีอกาสเขา้
ศกึษาอย่างเท่าเทยีม และถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลกัฐานในการรบันักเรยีน 
นักศกึษา  
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 ปัจจุบนัมนีกัเรยีนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย เขา้เรยีนในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 4,497 คน จากนกัเรยีนทัง้หมด 291,116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.54 ของ
นกัเรยีนทัง้หมด กรุงเทพมหานครมโีรงเรยีนในสงักดั จ านวนทัง้สิน้ 437 โรงเรยีน จ าแนกเป็น 

- โรงเรยีนทีม่เีดก็ทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย จ านวน 386 โรงเรยีน 
- โรงเรยีนทีไ่ม่มเีดก็ทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย จ านวน 51 โรงเรยีน 

  เขตทีม่นีกัเรยีนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยมากทีส่ดุ 5 อนัดบั คอื เขตทววีฒันา จ านวน 337 คน เขตบางขนุ
เทยีน จ านวน 328 คน เขตบางกะปิ จ านวน 277 คน เขตทุง่ครุ จ านวน 196 คน และเขตลาดกระบงั จ านวน 
173 คน 
  โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
  อนัดบั 1 โรงเรยีนคลองทววีฒันา เขตทววีฒันา จ านวน 273 คน 
  อนัดบั 2 โรงเรยีนศาลเจา้ เขตบางขนุเทยีน จ านวน 100 คน 
  อนัดบั 3 โรงเรยีนวชิากร เขตดนิแดง จ านวน 78 คน 
  เชือ้ชาต ิ- สญัชาต ิทีม่จี านวนมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 

 อนัดบั 1 พม่า จ านวน 1,765 คน 
 อนัดบั 2 กมัพชูา จ านวน 735 คน 
 อนัดบั 3 ลาว จ านวน 605 คน 

   

3. คณะกรรมการได้ศึกษารวบรวมข้อมลู ความคิดเหน็ ปัญหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการ 
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เพื่อน ามาเป็นองคป์ระกอบในการพฒันาศกัยภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานคร 
สรปุได้ ดงัน้ี 

1. การพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร สามารถ
ด าเนินการและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอ โดยมกีารผลติสือ่การสอนที่
หลากหลาย ทัง้ในรปูหนงัสอืและสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทุกโรงเรยีนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสรา้งสรรค ์ตลอดจนมกีารพฒันาระบบเทคโนโลยใีหท้นัสมยัรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพ แต่สภาพความจรงิยงัไม่อาจใชเ้ครือ่งมอืทีม่อียูใ่หเ้กดิความคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล
ไดอ้ย่างเทา่เทยีมกนัในทัง้ระบบ ยงัมคีวามแตกต่างกนัในการพฒันาการเรยีนการสอนไม่วา่จะเป็นคุณภาพ
ของเครือ่งมอืและครผููส้อน 
  2. สภาพความเป็นจริงทัว่ไปโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร พบวา่ ความหลากหลายทีส่ง่ผล
ต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาคอื ครมูภีาระงานมากจากหน่วยงานภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีน
การสอน รวมถงึการประเมนิผลงาน ซึง่ครสูว่นใหญ่ตอ้งการใหพ้จิารณาจากผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของนกัเรยีน
ทีค่รเูป็นผูส้อนในลกัษณะประเมนิผลงานเชงิประจกัษ์ หรอืประเมนิการพฒันาตนเอง ทัง้นี้เพราะการประเมนิ
จากเอกสารคณะกรรมการไม่เปิดโอกาสใหป้รบัปรุงผลงาน ตอ้งการทราบขอ้ควรปรบัปรุงและพจิารณาใหม่
อกี 1 รอบ ทีเ่ป็นเชน่นี้เพราะครขูาดความรูค้วามเขา้ใจในการท าผลงานตามแบบประเมนิคุณภาพการ
ปฏบิตังิาน (วก. 3) อกีทัง้วทิยากรทีอ่บรมและคณะกรรมการประเมนิผลงานมแีนวทางไม่เหมอืนกนั  

3. รปูแบบการจดัการเรียนการสอน พบวา่ โรงเรยีนเกอืบทัง้หมดใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เชน่ มกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นคณุธรรม/จรยิธรรม จดักจิกรรมการเรยีนรู้
ทกัษะชวีติและกจิกรรมเรยีนรูต้ามความถนดัและความสนใจโดยน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้สง่เสรมิการ
วจิยั สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม กลา่วคอืเน้นการคดิวเิคราะห ์มกีารกระตุน้ใหเ้กดิการแสวงหาความรู้
ดว้ยการบรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เรยีงล าดบัคุณภาพการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ
ภาษาไทย โดยจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาทีส่อง วเิคราะหผ์ลสอบของนกัเรยีนเป็น
รายบุคคล ก าหนดแผนการสอนกลางในทุกวชิาและทกุชัน้เรยีน ทัง้นี้ยงัสรา้งความร่วมมอืระหวา่งองคก์ร 
ชุมชน เอกชน ผูป้กครอง  นอกจากนัน้ยงัพบวา่ ครมูภีาระงานจากหน่วยอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ
สอนจนมผีลกระทบต่อการเรยีนการสอน พบปัญหาโรงเรยีนบางแห่งจ านวนอตัราครไูม่สมดุลกบัจ านวน
นกัเรยีน สง่ผลใหค้รไูม่ครบทุกกลุ่มสาระวชิา  โรงเรยีนเพยีงบางแห่งทีม่รีะบบกวดวชิาเกดิปัญหาเกีย่วกบั
การพฒันาบุคลากรจดัการเรยีนส าหรบัเดก็พเิศษ และการจดัโปรแกรมการศกึษาเพือ่รองรบัเดก็พเิศษ  

4. การพฒันาด้านกายภาพของโรงเรียน พบวา่ โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มี
มาตรการสง่เสรมิและรกัษาความปลอดภยัในโรงเรยีน สภาพหอ้งเรยีน อาคารเรยีน มกีารตรวจสอบสภาพ
ความแขง็แรงต่อเนื่อง สถานทีป่รุงอาหารเหมาะสม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มหีอ้งสุขาเพยีงพอกบั
จ านวนนกัเรยีนและ 
ถูกสขุลกัษณะ กล่าวไดว้า่การพฒันาดา้นกายภาพของโรงเรยีน เป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการพฒันาคุณภาพ
การ 
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ศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ทัง้นี้มคีวามเหน็วา่ความรบัผดิชอบดา้นกายภาพไม่ควรใหส้ านกังานเขต
เขา้มาดแูล ในขณะเดยีวกนัพบวา่ เดก็กอ่นวยัเรยีนมกีารพฒันาทางกายภาพทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรค ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศกึษา คอื โรงอาหารขนาดไมเ่พยีงพอกบัปรมิาณนกัเรยีนขาดงบประมาณเพือ่จดัหา
เครือ่งเล่น สนามเดก็เล่น  
ลานอเนกประสงค ์เครือ่งเลน่ สนามเดก็เล่น สถานทีอ่อกก าลงักาย  

5. รปูแบบการบริหารโรงเรียน พบวา่ ผูอ้ านวยการสถานศกึษา รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา คร ู 
เหน็ดว้ยกบัการจดัรปูแบบโครงสรา้งการบรหิารเป็น 4 ฝ่าย คอื ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ  
ฝ่ายบรหิารงานบุคคล และฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โดยเปิดโอกาสใหค้รูมสี่วนร่วมเสนอความคดิเหน็ตาม
หลกั 
ธรรมาภบิาล และมตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจนในการบรหิารโรงเรยีน ในขณะทีไ่ม่แน่ใจในกรณีทีโ่รงเรยีนขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ใชร้ปูแบบการบรหิารลกัษณะเดยีวกนัทัง้หมด และมเีพยีงบางสว่นเหน็วา่ไม่ควร
น าจ านวนนักเรยีนมาก าหนดจ านวนต าแหน่งรองผูอ้ านวยการ อย่างไรกต็ามโรงเรยีนส่วนใหญ่มตี าแหน่ง 
รองผูอ้ านวยการตามอตัรา  

6. รปูแบบการพฒันาคร ูพบวา่ เป็นองคป์ระกอบทีม่คีา่เฉลีย่น้อยกวา่ทุกดา้น แต่โรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มคีวามพยายามในการพฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรู้
ความสามารถตรงกบัสาขาทีส่อน พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามกา้วหน้าใน
วชิาชพี  
มสีวสัดกิารทีเ่หมาะสม พฒันาจติใจใหค้รมูคีวามสขุกบัการท างานโดยมกีารก าหนดนโยบายการพฒันาครู
อย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม ในขณะทีไ่ม่แน่ใจในการเบกิจ่ายงบประมาณในกรณีครเูขา้อบรมกบัหน่วยงาน
ภายนอก อาจมบีางกรณีทีส่ามารถเบกิจ่ายได ้ 

สว่นสรุปผลความคดิเหน็ ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ความตอ้งการ เพือ่น ามาเป็นองคป์ระกอบใน
การพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ทีจ่ าแนกไว ้6 ดา้นมาทดสอบทางสถติิ
กบัขนาดโรงเรยีน พบวา่ ขนาดโรงเรยีนทีต่่างกนัมคีวามคดิเหน็ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ความตอ้งการ
ทัง้ 6 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิกล่าวคอื โรงเรยีนขนาดเลก็ มคีวามคดิเหน็ ปัญหา
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ความตอ้งการ ทัง้โรงเรยีนขนาดใหญ่ และขนาดกลางทัง้ 6 ดา้น โดยมเีพยีง 1 ดา้น
คอื การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทีโ่รงเรยีนขนาดกลาง และโรงเรยีนขนาดเลก็ มคีวามความคดิเหน็ 
ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ  
ความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 

 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. รปูแบบการบริหารโรงเรียน  

  - การพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ ควรใหโ้รงเรยีนขึน้ตรงต่อส านกัการศกึษา 
กรุงเทพมหานครแห่งเดยีว เพือ่ความสะดวก ส านกัการศกึษาอาจจดัตัง้สาขาในพืน้ทีโ่รงเรยีนแบบกลุ่มเขต 
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- ใหโ้รงเรยีนมบีทบาทดา้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้การพฒันาองคค์วามรูด้า้นนวตักรรม การ
เรยีนรูใ้หม่ออกแบบโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนดว้ยมาตรฐานเดยีวกนัทุกแห่ง ไม่น าขนาดโรงเรยีนและ
จ านวนนกัเรยีนมาเป็นเงือ่นไข 

- ก าหนดต าแหน่งงานเพือ่ปฏบิตัภิารกจิ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรประจ าทุกหน้าที ่(Function) มี
ครคูรบทุกสาระการเรยีนรู ้อาจมจี านวนครเูพิม่ตามจ านวนหอ้งเรยีน 

 
 
2. รปูแบบการจดัการเรียนการสอน 

  กรณีโรงเรยีนขึน้ตรงต่อส านกัการศกึษาเพยีงแห่งเดยีว และจดัอตัราก าลงัครคูรบทุกสาระการเรยีนรู ้
มบีุคลากรทางการศกึษามาปฏบิตังิานธุรการ เพือ่ลดภาระงานครทูีไ่ม่ใชง่านสอน และเหน็สมควรใหส้ านกั
การศกึษาแกไ้ขปัญหาอุปสรรคครแูละบุคลากรส าหรบัโรงเรยีนทีเ่ปิดรบัเดก็พเิศษรปูแบบการจดัการเรยีน
การสอนควรเทา่ทนัสถานการณ์ดา้นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) และสนองตอบต่อ
แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2559 - 2564) รวมทัง้ยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยคุประเทศไทย 4.0 ควรใหม้ี
การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน ปรบักระบวนการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล 4 ทกัษะ (4 C) คอื คดิ
วเิคราะหเ์ป็น (Critical Thinking) สือ่สารได ้(Communication) ใหค้วามรว่มมอื (Collaboration) มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์(Creativity) รวมถงึทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สือ่การเรยีนรูซ้ึง่จะท าให้
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครบรหิารจดัการไดด้มีปีระสทิธภิาพตามผลการศกึษานี้ 

3. รปูแบบการพฒันาคร ู
    - ควรมกีารบรรจุครใูนสาขาทีข่าดแคลน คดัเลอืกและบรรจุครทูีจ่บสาขาตรงกบัสาระความรูท้ี่

สอน กรุงเทพมหานครและส านกัการศกึษาควรก าหนดนโยบายการพฒันาครอูย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
 - ควรใหโ้รงเรยีนบรหิารงบประมาณเพื่อความคล่องตวั การเบกิจ่ายตามความต้องการของ

โรงเรยีน  
เป็นการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารสถานศกึษาไดม้โีอกาสท างานเชงิรกุ ควรก าหนดกรอบแนวทางการสรา้ง
ผลงาน 
คร ูและเกณฑก์ารตรวจผลงานคร ูจดัอบรมใหก้บัครผููส้รา้งผลงานเป็นและอบรมผูต้รวจผลงานใหเ้กดิความ
เขา้ใจตรงกนั 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผลสมัฤทธิน์กัเรยีน (O-NET) ควรก าหนดเกณฑค์ะแนนขัน้
ต ่า  
  4. การพฒันาด้านกายภาพของโรงเรียน 

โรงเรยีนสว่นใหญ่มพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอกบัปรมิาณนกัเรยีน ควรก าหนดใหโ้รงเรยีนสามารถออกแบบ
การจดัการเรยีนการสอน ปรบัหลกัสตูรโดยใชห้อ้งเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดเ้องตามความเหมาะสม 

5. การพฒันาศกัยภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
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องคป์ระกอบในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครม ี3 องคป์ระกอบส าคญั 
ไดแ้ก ่

 5.1 ระบบบรหิารโรงเรยีน ควรปรบัระบบบรหิารใน 4 สว่น คอื 
1. ก าหนดกลยทุธก์ารบรหิารคุณภาพการศกึษาตามระดบัของโรงเรยีน 
2. การพฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ภูมภิาค และกระแสโลกยคุศตวรรษที ่21 
3. การปรบักระบวนการเรยีนการสอน โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง  
4. ปรบัวธิกีารประเมนิผล เปลีย่นจากท่องจ าเป็นมทีกัษะความรู/้อาชพี รวมทัง้หน่วยงาน

รบัผดิชอบตอ้งสรา้ง/ออกแบบนวตักรรมการเรยีนรูใ้หม่ ๆ รองรบัยคุอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0  
5.2 กรุงเทพมหานครควรกระจายอ านาจการตดัสนิใจใหแ้ก่ผูบ้รหิารโรงเรยีนใหม้คีวามคล่องตวั   

เพิม่ศกัยภาพการศกึษาเชงิรุก สรา้งความร่วมมอืกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบ  
และตวัชีว้ดัผลปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

 5.3 การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา เหน็ควรปรบัสวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิ และไมใ่ชต่วั
เงนิ ป้องกนั/ลดการลาออกของครแูละบคุลากรทางการศกึษา สง่เสรมิ/พฒันาศกัยภาพครสููย่คุการเรยีนการ
สอนดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ครมูคีวามรูก้ารวจิยัและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ได้ 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
   1. นกัเรยีนอ่านและเขยีนหนงัสอืไม่คล่องในชว่งวยัทีเ่หมาะสมท าใหเ้ป็นปัญหาดา้นการศกึษาสง่ผล
ต่อคุณภาพของเยาวชนไทย โดยเฉพาะโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครซึง่เป็นเมอืงหลวงควรมกีารพฒันา
มากกวา่โรงเรยีนในต่างจงัหวดั แต่กลบัไมม่กีารคดัเลอืกแยกแยะคุณภาพ ศกัยภาพของเดก็ เพื่อใหไ้ดเ้ดก็ที่
มทีกัษะแต่ละดา้นของวชิาความรูเ้พือ่สนบัสนุนใหส้ามารถเรยีนต่อในสาขาวชิาชพีทีต่นถนดัต่อไป 

2. ในปัจจุบนัครสูงักดักรุงเทพมหานครสามารถสอนนอกเวลาราชการโดยเบกิคา่ล่วงเวลาได ้เพือ่
เป็นการสอนเสรมิใหน้กัเรยีนอ่านออกเขยีนได ้ดงันัน้การอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครจะตอ้งมกีารพฒันาขึน้ดว้ย แต่สภาพความเป็นจรงิครสูอนนอกเวลายงัมจี านวนน้อยและครู
ทีม่ทีกัษะแต่ละสาขายงัขาดแคลน 
ไม่สามารถหาครทูีม่ทีกัษะในแต่ละสาขาวชิามาช่วยสอนไดม้าก นอกจากนี้ยงัขาดการประเมนิสมรรถนะ
ครผููส้อนและผูบ้รหิารทีช่ดัเจนก่อนทีจ่ะน าไปเป็นแนวทางปรบัปรุงสมรรถนะตลอดจนการเลื่อนขัน้ ต าแหน่ง 
ซึง่ท าใหเ้กดิระบบอุปถมัภไ์ม่สิน้สดุ 

3. ส านกัการศกึษาแมว้า่จะมกีารน า STEM Education คอืการสอนแบบบรูณาการขา้มกลุ่มสาระ
วชิา (Interdisciplinary Integration) ระหวา่งศาสตรส์าขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์(Science: S) 
เทคโนโลย ี(Technology: T) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineer: E) และคณิตศาสตร ์(Mathematics: M) โดยน า
จุดเดน่ของธรรมชาต ิตลอดจนวธิกีารสอนของแต่ละสาขาวชิามาผสมผสานกนัอย่างลงตวั เพือ่ใหผู้เ้รยีนน า
ความรูทุ้กแขนงมาใชใ้นการแกปั้ญหา การคน้ควา้และการพฒันาสิง่ต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั ซึง่
อาศยัการจดัการเรยีนรูท้ีค่รผููส้อนหลายสาขารว่มมอืกนั เพราะในการท างานจรงิหรอืในชวีติประจ าวนันัน้
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ตอ้งใชค้วามรูห้ลายดา้นในการท างานทัง้สิน้ ไม่ไดแ้ยกใชค้วามรูเ้ป็นสว่น ๆ นอกจากนี้ STEM Education 
ยงัเป็นการสง่เสรมิการพฒันา ทกัษะส าคญัในโลกโลกาภวิตัน์หรอืทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัโลกปัจจุบนัอกีดว้ย 
แต่ความเป็นจรงิส านกัศกึษายงัไม่สามารถจดัการฝึกอบรมหรอืสรรหาครผููส้อนทีม่คีวามพรอ้มเพือ่สนบัสนุน
โรงเรยีนไดอ้ย่างครบถว้นเพยีงพอ 

  4. โรงเรยีนทีร่บัเดก็ต่างดา้วยงัไม่มกีารท าเอกสารเพือ่พสิจูน์อตัลกัษณ์ของเดก็ต่างดา้วใหช้ดัเจน
ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนัท าใหก้ารตรวจสอบไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 

5. โรงเรยีนไม่ไดร้ายงานใหส้ านกังานเขตหรอืส านกัการศกึษาทราบถงึการรบัเดก็ต่างดา้วเขา้มา
เรยีนในแต่ละพืน้ทีท่ าใหจ้ านวนเดก็นกัเรยีนไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ สง่ผลถงึการสนบัสนุนเงนิโครงการต่าง 
ๆ ของโรงเรยีน เชน่ โครงการอาหารกลางวนั ซึง่อาจจะเกดิความไมโ่ปร่งใส 

6. โรงเรยีนหรอืส านกังานเขตหรอืส านกัการศกึษาไมไ่ดร้ายงานจ านวนเดก็ต่างดา้วทีเ่ขา้รบั
การศกึษาและจ าแนกแยกแยะเดก็ กลุ่มชาตพินัธุต์่อหน่วยงานความมัน่คงอนัอาจสง่ผลกระทบกบัปัญหาต่าง 
ๆ อนัอาจเกดิขึน้ในอนาคต 

7. โรงเรยีนไมไ่ดต้รวจสอบและรายงานใหช้ดัเจนต่อส านกังานเขต หรอืส านกัการศกึษา หรอื
หน่วยงานความมัน่คงถงึแหล่งทีม่าของเดก็ต่างดา้ว อาท ิเดก็ทีม่บีดิามารดาเป็นผูใ้ชแ้รงงานในกลุ่มประเทศ
อาเชยีนหรอืเดก็ทีม่ผีูป้กครองอพยพถิน่ฐานมาจากประเทศตะวนัออกกลางหรอืแอฟรกิาโดยผ่านองคก์ร
ภาคเอกชน เชน่ NGO  
หรอืบุคคล หรอืกลุ่มบุคคล 
  8. กรุงเทพมหานครควรมมีาตรการรองรบักรณีการรบันกัเรยีนต่างดา้วเพือ่ไม่ใหส้ง่ผลกระทบใน
ระยะยาว 
 9. ควรก าหนดใหโ้รงเรยีนจดัท าขอ้มลูประวตันิกัเรยีนใหล้ะเอยีด โดยระบปุระวตักิารท างาน
ผูป้กครอง  
ทีอ่ยู ่นายจา้ง การเขา้มาเรยีนของเดก็อพยพจากตะวนัออกกลาง ใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัโดยเฉพาะเดก็ต่าง
ดา้ว  
เดก็ลีภ้ยั แลว้รายงานความคบืหน้าใหส้ านกังานเขตหรอืฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานครทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
 10. โรงเรยีนหรอืเขตควรขอความรว่มมอืกบัชุมชนในบรเิวณใกลเ้คยีงในการสงัเกต ชว่ยเหลอื
โรงเรยีน 
ในการสอดสอ่งดแูลเดก็ต่างดา้วในเขตพืน้ที ่รวมทัง้การสนบัสนุนของภาคสว่นอื่น ๆ    

 

4. รบัทราบผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของคณะอนุกรรมการ ฯ 
คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการพจิารณาผลการ

ด าเนินงานดา้นการศกึษาและวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตทีร่บัผดิชอบโดยการประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารเขต และ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการใน
ภาพรวม และคณะอนุกรรมการฯ ไดม้ขีอ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี้ 
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1. การพฒันาระบบการเรยีนการสอน 
  โรงเรยีนรว่มมอืกนัพฒันาระบบการเรยีนการสอนใหแ้ต่ละโรงเรยีน สนบัสนุนใหค้รดู าเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ ทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นไปตามศกัยภาพการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล ซึง่กจิกรรมทีไ่ด้
ด าเนินการพฒันาระบบการเรยีนการสอนประกอบดว้ย 

 1.1 การปฏบิตังิานตามภารกจิประจ า 
 1.2 การนิเทศการจดัการเรยีนรู ้
 1.3 การมสีว่นรว่มของชุมชนในการพฒันาระบบการเรยีนการสอน 
 1.4 การจดัท าหลกัสตูรของโรงเรยีนโดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง มกีารทบทวน

ตรวจสอบทุกปีใหต้รงกบัความตอ้งการของชุมชน 
 1.5 สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ฝึกนกัเรยีนเรยีนรูป้ระสบการณ์ตรง ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
 1.6 สอนเสรมิเพิม่ความรูเ้พื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใหค้วามส าคญัในเรื่องการอ่าน

คล่อง อ่านจบัใจความ 
 1.7 จดัการเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบัการปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรม เพือ่เป้าหมายใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีคน

เก่ง และมคีวามสขุในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 
 1.8 จดัหอ้งเรยีนใหม้บีรรยากาศเป็นหอ้งเรยีนแห่งการเรยีนรู ้
1.9 น าสือ่การเรยีนรูม้าใชใ้นการเรยีนการสอนอย่างสม ่าเสมอ  

  1.10 เสรมิทกัษะภายหลงักจิกรรมหน้าเสาธง  
  1.11 นิเทศการสอนของคร ูตรวจเยีย่มหอ้งเรยีน สง่เสรมิใหค้รทู าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แกปั้ญหา  
และพฒันาผูเ้รยีน 

 1.12 มกีารวดัผลและประเมนิผล เพือ่พฒันาผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
 1.13 ก ากบั ตดิตาม การจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน/หลกัสตูร 
 1.14 สง่เสรมิการพฒันากระบวนการสอนของบุคลากร เชน่ การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูพ้รอ้ม

บนัทกึการสอนทีเ่ป็นปัจจุบนั 
 1.15 สง่เสรมินวตักรรมการใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอน 
 1.16 สนบัสนุนดา้นสือ่ วสัดุ อุปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก 
2. การพฒันาระบบการประเมนิคร ู(วทิยฐานะ) 
 2.1 การพฒันาครอูย่างเขม้ขน้ก่อนใหด้ ารงต าแหน่งครู 
ส าหรบัขา้ราชการครูที่ได้รบัการบรรจุแต่งตัง้ใหม่ในต าแหน่งครูผูช้่วย จะต้องไดร้บัการประเมนิ

ความสามารถในการจดัการเรยีนรูทุ้ก ๆ 3 เดอืน โดยมกีารประเมนิพฒันาการของการท างานอยา่งเขม้ขน้  
จ านวน 8 ครัง้ รวมระยะเวลา 2 ปี 

 2.2 การพฒันาครเูพือ่ขอเลือ่นวทิยฐานะ 
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  มกีารแจง้ใหค้รผููม้คีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีคุ่รุสภาก าหนด ไดท้ราบแนวทางในการพฒันา สาย
งานขึน้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึน้ และกระตุ้นใหค้รูมกีารส่งผลงานการวจิยัพฒันาผูเ้รยีนเพื่อรบัการประเมนิ
ความสามารถตาม 
วทิยฐานะทีข่อเลื่อนตามเกณฑท์ีก่ าหนดอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการใหค้วามร่วมมอืในการท างานทุก ๆ 
ดา้นที่โรงเรยีนไดร้อ้งขอ เพือ่ความสะดวกในการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน 

 2.3 ประเมนิตามสภาพจรงิ ตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี มาตรฐาน วชิาชพี
คร ูและพจิารณาจากคุณภาพของงาน 

 2.4 ประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ผลงานในการผลติสือ่นวตักรรม 
3. การพฒันาคุณภาพคร ู
 3.1 ส่งเสรมิสนับสนุนครูใหเ้ขา้รบัการอบรมตามความสนใจ ทัง้การอบรมจากหน่วยงาน ต้น

สงักดั และหน่วยงานภายนอก 
 3.2 จดัการประชุมครเูพือ่ใหไ้ดร้บัการอบรมเชงิปฏบิตักิารในการจดัการศกึษารว่มกนั สนบัสนุนให้

ครจูดัท าวจิยัเพือ่แกปั้ญหาการเรยีนการสอน และผลติสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย พรอ้มทัง้เผยแพร่
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

 3.3 มกีารนิเทศตดิตามการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ ใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง ระบบหวัหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรูใ้นการดแูล แนะน าการจดัการเรยีนการสอน และปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมแก่เพือ่นคร ูมกีาร
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศกึษาเพือ่พฒันาปรบัปรุงแกไ้ข 

 3.4 สนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ มกีารอบรม และน าในการจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัดว้ยการก ากบัตดิตามอยา่งต่อเนื่อง 

 3.5 พฒันาดา้นทกัษะ เช่น ภาษาองักฤษ ในโครงการ English Teacher Program ภาษาจนี ใน
โครงการ Chinese Teacher Program 

 3.6 สง่เสรมิสนบัสนุนการผลติสือ่นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมปีระสทิธภิาพ สรา้ง
ขวญัและก าลงัใจ โดยจดัใหม้กีารประกวดสือ่การเรยีนรู ้

 3.7 ประชุมอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเครอืขา่ยโรงเรยีน 
 3.8 สง่เสรมิใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคร ูตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชพี 
4. แผนงานดา้นกายภาพ 
 4.1 สง่เสรมิสนบัสนุนโครงการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
 4.2 จดัท าสวนหย่อม ตน้ไมแ้ขวน ไมป้ระดบั จดัสรา้งแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อปลูกฝังให้

ผูเ้รยีน 
ไดเ้รยีนรูถ้งึหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 4.3 สง่เสรมิสนบัสนุนโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5. รปูแบบการบรหิารงานของโรงเรยีน 
 5.1 ใชก้ารบรหิารแบบยดึสถานศกึษาเป็นฐาน (School Based Management) 
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เพือ่การจดัสรรงบประมาณ และควบคุมคณุภาพโดยใชร้ะบบ PDCA = Plan (วางแผน), Do (ปฏบิตั)ิ, 
Check (ตรวจสอบ), Act (ด าเนินการใหเ้หมาะสม) 

 5.2 บรหิารจดัการตามกรอบภารกจิ จากนโยบายการศกึษาของกรุงเทพมหานคร โดยมกีารศกึษา
สภาพปัจจุบนัของโรงเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะครดู าเนินการวเิคราะห ์SWOT Analysis ศกึษาจุดเด่น 
จุดดอ้ย โอกาสและอุปสรรค น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดวสิยัทศัน์ ใชก้ระบวนการบรหิารแบบ PDCA 
และน ามาบรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน School Based Management 

 5.3 สนบัสนุนใหค้ณะครดู าเนินการวเิคราะห ์วางแผนปฏบิตังิานตามรปูแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์Result 
Based Management ในการท างานทีเ่น้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน 

 5.4 บรหิารจดัการเพือ่ความพรอ้มในการรบัการประเมนิคุณภาพภายในมาตรฐานการศกึษาของ
กรุงเทพมหานคร 

 5.5 กระจายอ านาจจากส านกังานเขตสูโ่รงเรยีน 
 5.6 การบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน การกระจายอ านาจจากผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้าฝ่าย 

หวัหน้ากลุ่ม หวัหน้างาน 
6. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 6.1 ปัญหาดา้นบรบิทของโรงเรยีน เชน่ พืน้ทีข่า้งเคยีงโรงเรยีนมสีภาพทีไ่ม่เอือ้ต่อการสง่เสรมิการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน มสีิง่เรา้ภายนอกทีเ่ป็นภยัต่อนกัเรยีน ชุมชนบรเิวณโรงเรยีนมเีรือ่งยาเสพตดิ 
 6.2 ปัญหาดา้นการขาดแคลนคร ูบางครัง้ขาดครวูชิาเอกหนึ่งแต่ตอ้งยอมรบัครอูกีวชิาเอกหนึ่งมา

สอนเนื่องจากหากไม่รบักต็อ้งรอนานจนท าใหเ้กดิปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน 
 6.3 ปัญหาการจดัสรรงบประมาณไม่เพยีงพอ 
 6.4 ปัญหาความร่วมมอืของผูป้กครอง ปัญหาครอบครวัของนกัเรยีน รวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิจาก

ความแตกแยกของครอบครวั สง่ผลใหน้กัเรยีนมกีารยา้ยโรงเรยีนระหวา่งภาคเรยีนบ่อยครัง้ ท าใหเ้รยีนรูไ้ด้
ไม่ต่อเนื่อง หรอืฐานะทางเศรษฐกจิทีไ่มด่ขีองครอบครวัท าใหน้กัเรยีนตอ้งขาดเรยีนหรอืขาดการเอาใจใสใ่น
การเรยีนและการสง่เสรมิสนบัสนุนจากครอบครวั ท าใหส้ง่ผลกระทบต่อการพฒันาในการเรยีนรู ้

 6.5 พืน้ทีบ่รเิวณโรงเรยีนหลายแห่งมสีภาพคบัแคบ ไมม่สีนามใหน้กัเรยีนออกก าลงักาย ไม่มรี ัว้
โรงเรยีน บุคคลภายนอกสามารถเดนิเขา้ออกไดต้ลอดเวลา 

 6.6 ขา้ราชการครทูีบ่รรจุใหม่ สอบไดห้ลายสงักดั เมือ่สงักดัอื่นเรยีกตวักข็อลาออก เป็นปัญหาใน
การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนหรอืสอบบรรจุสงักดักรุงเทพมหานครแลว้ยา้ยกลบัภมูลิ าเนา 

 6.7 การจดักจิกรรมในบ่อยครัง้ขอความรว่มมอืใหบุ้คลากรออกไปร่วมกจิกรรม ซึง่สง่ผลกระทบต่อ
การจดัการเรยีนการสอน 

 6.8 การบรรจุแต่งตัง้ขา้ราชการครกูรุงเทพมหานคร ควรด าเนินการใหท้นัต่อเหตุการณ์ เชน่ อตัรา
ทดแทนครเูกษยีณหรอืโอนยา้ย 

 6.9 ครเูอกประถมศกึษามจี านวนน้อย ซึง่ถอืวา่การผลติครไูม่ตอบสนองต่อการสอนและมจี านวน
ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 
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  6.10 ขาดครทูีจ่ะมาทดแทนครทูีเ่กษยีณอายรุาชการ ตอ้งใหค้รรูะดบัอนุบาลชว่ยสอนนกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษา บางครัง้ตอ้งมกีารรวมหอ้งเรยีนเพือ่แกไ้ขปัญหา 

 
 6.11 จ านวนเดก็นักเรยีนลดลงเนื่องจากยา้ยตามผูป้กครองไปต่างจงัหวดั 
 6.12 มเีดก็พเิศษเรยีนร่วมจ านวนมาก สง่ผลต่อการเรยีนการสอนและผลการสอบ O-NET 
 6.13 ส านกัการศกึษาจดัใหม้กีารอบรมมากและไมต่รงกบัวนัหยุด สง่ผลกระทบต่อการเรยีนการ

สอน 
 6.14 มกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย และหลกัสตูรดา้นการศกึษาบ่อยครัง้สง่ผลกระทบต่อการจดัการ

เรยีนการสอน 
 6.15 เกณฑก์ารประเมนิวทิยฐานะเน้นเอกสาร วชิาการ ยงัไม่ค านึงถงึคุณภาพทีแ่ทจ้รงิของคร ู

คณะกรรมการองิหลกัเกณฑท์างวชิาการมากกวา่คุณภาพของครู 
 6.16 การกระจายอ านาจยงัไมเ่ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิย่างเตม็ที ่โดยเฉพาะเรือ่งการ

บรหิารงานบุคคล 
 6.17 งบประมาณ ไม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น 
 6.18 การบรหิารงบประมาณในการก่อสรา้งและการปรบัปรุง แบ่งสว่นราชการโดยส านกัการศกึษา

รบัผดิชอบการก่อสรา้งอาคารเรยีน ส านกังานเขตรบัผดิชอบปรบัปรุงซ่อมแซม เกดิความไม่ต่อเนื่องในการ
ประสานงาน 

 6.19 ส านกัการศกึษาไดเ้ปิดโอกาสใหค้รสูามารถโอนยา้ยไดท้นัท ีซึง่มผีลกระทบต่อการเรยีนการ
สอน 

 6.20 นกัเรยีนมกีารยา้ยเขา้ออกบ่อยครัง้ 

 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
1. กรุงเทพมหานครควรมแีนวนโยบายให้ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปิดกว้างเกี่ยวกบั  

เรือ่งงบประมาณในการซ่อมแซมอาคาร หรอืวสัดุอุปกรณ์ของโรงเรยีนทีส่ามารถด าเนินการซ่อมแซมได ้
2. ใหโ้รงเรยีนมอี านาจในการจดัการเรยีนการศกึษาอย่างแท้จรงิ เช่น จดัระบบการเรยีนการสอน  

ทีส่อดคลอ้งกบับรบิท โดยยดึเป้าหมายการศกึษา 
3. การประเมนิวทิยฐานะส านกังานเขตควรมสีว่นในการใหค้ะแนนผลงานมากขึน้ เนื่องจากครบูางคน

สอนเกง่มคีุณภาพ แต่ไม่มปีระสบการณ์ดา้นการท างานวชิาการ (งานวจิยั นวตักรรม) ท าใหข้าดโอกาสใน
การเลื่อน 
วทิยฐานะ 

4. เปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ลอืกแนวทางในการพฒันาตนเองตามความต้องการ และความจ าเป็น  
รายบุคคล 
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5. การยา้ยขา้ราชการครคูวรพจิารณาการยา้ยสบัเปลีย่นขา้ราชครใูนวชิาเอกเดยีวกนัเพือ่ไม่ให้
กระทบ 
การจดัการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีน 

6. ใหโ้รงเรยีนมโีอกาสในการคดัเลอืกบุคลากรก่อนมกีารยา้ย เพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามเหมาะสม
กบัความตอ้งการของโรงเรยีน 

 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
1. ทีผ่า่นมากรุงเทพมหานครจะมปัีญหาเกีย่วกบัเรือ่งการขอโอนยา้ย หรอืการลาออกของคร ูท าใหม้ี

ผลกระทบต่อการเรยีนการสอนจงึควรหาแรงจูงใจให้กบัครู เช่น จดัให้มบี้านพกั ค่าตอบแทน ส่งเสรมิ
เรื่องวทิยฐานะ 

2. เหน็ควรก าหนดเงือ่นไขการโอนยา้ยขา้ราชการครกูรุงเทพมหานคร โดยจะสามารถโอนยา้ยได้
ต่อเมือ่มคีรใูนวชิาเอกนัน้ ๆ มาทดแทน และควรด าเนินการโอนยา้ยในระหวา่งปิดภาคเรยีนเพือ่ไม่ใหส้ง่ผล
กระทบต่อการเรยีนการสอน  
  3. ปัญหาเรือ่งการสอบแขง่ขนัของครเูนื่องจากสอบผ่านไดน้้อย ไมเ่พยีงพอในการจะบรรจุให้
โรงเรยีน ดงันัน้กรุงเทพมหานครควรใหส้ถาบนัการศกึษาทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืเป็นผูจ้ดัสอบแขง่ขนัเพือ่รบั
ขา้ราชการครแูทนกรุงเทพมหานคร หรอืขอใชบ้ญัชจีากสถาบนัอื่น เชน่ สพฐ. คุรสุภา หรอืหน่วยงานสว่น
ทอ้งถิน่ โดยด าเนินการภายใตร้ะเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ปัญหาการขาดแคลนครเูป็นปัญหาของกรุงเทพมหานคร และปัญหาระดบัประเทศทีต่อ้งไดร้บัการ
แกไ้ขเพือ่ไม่ใหส้ง่ผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 

5. ปัจจุบนัโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครบางแห่งมปัีญหาจ านวนนกัเรยีนลดลงท าใหอ้ตัราก าลงั
คร ู
ทีม่อียูเ่กนิกรอบอตัราก าลงั แต่ในขณะเดยีวกนับางโรงเรยีนจะมปัีญหาอตัราก าลงัครูไม่เพยีงพอ ซึง่
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาเกลีย่อตัราก าลงัครใูหเ้กดิความสมดุล ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณา
เนื่องจากแต่ละโรงเรยีนจะขาดครใูนสาระวชิาทีแ่ตกต่างกนั  
  6. ครตู่างประเทศทีจ่า้งมาสอนนกัเรยีนหลกัสตูรสองภาษา หรอืโครงการอื่น ๆ สว่นใหญ่จะไมใ่ช่ครู
เจา้ของภาษา ในการคดัเลอืกครสูอนภาษาต่างประเทศ หน่วยงานควรด าเนินการดว้ยความรอบคอบ 
ตรวจสอบประวตัคิวามเป็นมาโดยละเอยีดและควรค านงึถงึมติดิา้นความมัน่คงของประเทศดว้ย 

7. การเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษควรเน้นเรือ่งการสือ่สารควบคูก่บัหลกัไวยกรณ์ ไม่ควรเน้น
เรือ่งหลกัไวยกรณ์เพยีงอย่างเดยีว 

8. ส านกัการศกึษาควรจดัใหม้กีารอบรมในวนัหยุดราชการ เพือ่ไม่ใหส้ง่ผลกระทบต่อการสอน 
9. บางโรงเรยีนมจี านวนครมูากกวา่กรอบอตัราก าลงัทีม่ ีเนื่องจากส านกัการศกึษาไมส่ามารถ 

โอนยา้ยครไูปยงัทีอ่ื่นไดห้ากครไูม่มคีวามประสงคจ์ะยา้ย จงึตอ้งรอใหถ้งึชว่งเวลาทีส่ามารถเกลีย่อตัราก าลงั
ได ้นอกจากนัน้เป็นกลุ่มบุคคลทีม่บีา้นพกัอยูใ่นพืน้ที ่หากด าเนินการอาจท าใหค้รไูดร้บัผลกระทบ 
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10. การทีจ่ะใหค้รอูยูก่บักรงุเทพมหานครเป็นเวลา 8 ปีนัน้ เหน็วา่อาจจะเป็นการบบีคัน้มากเกนิไป  
ท าใหค้รขูาดขวญัก าลงัใจ แต่ควรหาวธิกีารวา่ท าอย่างไรจงึจะใหค้รตูอ้งการอยูก่บัโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร
ดว้ยความเตม็ใจ 

11. ครใูนบางโรงเรยีนมสีดัสว่นไมส่มดุลกบัจ านวนนกัเรยีน คอืบางโรงเรยีนกม็น้ีอยเกนิไป บาง
โรงเรยีน 
มมีากเกนิไป กรุงเทพมหานครควรมกีารบรหิารจดัการใหเ้กดิความสมดุล 

12. กรุงเทพมหานครควรจดัท าฐานขอ้มลูครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งของโรงเรยีนรวบรวม เพือ่
เป็นขอ้มลูประกอบการขอจดัสรรงบประมาณ โดยใหค้ านึงถงึเรือ่งการจดัซือ้ครุภณัฑท์ดแทนเป็นอนัดบัแรก 
โดยเฉพาะสิง่ทีเ่ป็นผลกระทบต่อนกัเรยีน 

13. ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอาหารมือ้เชา้และอาหารกลางวนัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกจิปัจจบุนั และเหมาะสมกบันกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ รวมทัง้จดัสรรงบประมาณส าหรบัภาชนะ 
อุปกรณ์ และคา่จา้งส าหรบัผูป้รุงอาหารไวด้ว้ย 

14. ควรปรบัปรุงหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ หอ้งดนตร ีและอุปกรณ์ดนตรทีีม่อียูแ่ลว้ใหเ้หมาะสมกบัการ
จดัการเรยีนการสอนอย่างคุม้ค่า รวมทัง้การจดัหาผูส้อน 

15. กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเรือ่งการป้องกนัภยัสงัคมใหแ้ก่นกัเรยีน โดยการ
รณรงคใ์หชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการดูแลบุตร โดยเริม่ตัง้แต่ในครอบครวัทัง้ในส่วนของสุขภาพและภยั
พบิตัติ่าง ๆ รวมทัง้ใหก้รุงเทพมหานครจดัท าคู่มอืความปลอดภยัใชใ้นโรงเรยีน เนื่องจากความปลอดภยั
ของนักเรยีน และ 
 
บุคลากรทางการศกึษาเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นเรง่ด่วนทีค่วรไดร้บัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณมาด าเนินการ เช่น 
ระบบไฟฟ้าของโรงเรยีน กลอ้งวงจรปิด CCTV เป็นตน้  
  16. การท าวทิยฐานะของคร ู

 - เหน็ควรอบรม สมัมนาพฒันาศกัยภาพของครใูหส้ามารถท าผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประสานงานผูม้ปีระสบการณ์มาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เพือ่ใหค้รสูามารถเขยีนผลงานทางวชิาการใหเ้กดิ
ความเชือ่มโยงได ้

 - เหน็ควรใหบุ้คลากรทางการศกึษาในแต่ละส านกังานเขตรว่มกนัพจิารณาจดัท าโมเดลการท าวทิย
ฐานะของคร ูหาจุดทีพ่อดทีีเ่หมาะสมตามสภาพจรงิรวมทัง้ผลงานเชงิประจกัษ์แลว้น าเสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

 
------------------------------------------------------- 
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คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ตดิตามความคบืหน้าเกีย่วกบัผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน O-NET ของนกัเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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  คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ไดศ้กึษารวบรวมขอ้มลู ความคดิเหน็ ปัญหาอุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะความตอ้งการเพือ่น ามาเป็นองคป์ระกอบในการพฒันาศกัยภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร 
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       คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ตดิตามผลกระทบกรณีการเรยีนการสอนของเดก็ต่างดา้วใน
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร   
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คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษาและวฒันธรรม 
รวมทัง้รบัทราบปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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  คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษาและ
วฒันธรรม รวมทัง้รบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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 คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษาและ
วฒันธรรม รวมทัง้รบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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 คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา รวมทัง้
รบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา รวมทัง้รบัทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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 คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา รวมทัง้
รบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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 คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา รวมทัง้
รบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา และดา้นวฒันธรรม 
รวมทัง้รบัทราบปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา
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คณะอนุกรรมการการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา รวมทัง้
รบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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 คณะอนุกรรมการการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 ลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา 
รวมทัง้รบัทราบปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

 


