
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

------------------------------ 
 
  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมในคราวประชมุสภา-
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 
ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครจ 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 
  ต่อมาเมือ่อายุของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครสิน้สดุลงเมือ่วนัที ่7 
ตุลาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ในคราวประชุมสภา -
กรุงเทพมหานคร สมยัประชมุสามญัสมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพธุที ่10 ตุลาคม 
2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครจ านวน 5 คน ดงันี้ 
  1. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ 
  2. นายพรชยั  เทพปัญญา รองประธานกรรมการ 
  3. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ กรรมการ 
  4. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ กรรมการ 
  5. นางสาวดวงพร รุจเิรข  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูช่้วยเลขานุการ 
  1. นางสาวทพิวรรณ   สทุธ ิ  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       ( 1 มกราคม –25 พฤศจกิายน 2561) 
  2. นางเพญ็วรรณ   พชิญานนท ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       ( 1 มกราคม –16 ตุลาคม 2561) 
  3. นางสาวปิยนุช   สทิธศิร  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       (17 ตุลาคม 2561– ปัจจุบนั) 
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  4. นางสาวทพิยช์นม ์  เต่าทอง  นกัจดัการงานชัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
       (26 พฤศจกิายน  2561 –ปัจจุบนั) 
คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาดงูานด้านการศึกษาและวฒันธรรม
ในพืน้ท่ีเขตต่างๆ ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 มอบนางสาวดวงพร รุจเิรข  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย 
บางพลดั ตลิง่ชนั ทววีฒันา และราษฎรบ์รูณะ 
  2. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 มอบนายวชิาญ ธรรมสุจรติ  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหม บางเขน 
มนีบุร ีคลองสามวา บางแค และหนองแขม 
  3. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 มอบนายค ารณ โกมลศุภกจิ  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม ลาดกระบงั หนองจอก ประเวศ และภาษี
เจรญิ 
  4. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 มอบนายพรชยั เทพปัญญา  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย 
วฒันา  
พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางเขน 
  5. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 มอบนายภาส ภาสสทัธา เป็น
ประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศตัรพูา่ย สมัพนัธวงศ ์ดนิแดง หว้ยขวาง 
พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน ทุง่ครุ และคนันายาว 
เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2561 ไดม้อบหมายใหพ้ลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการของ
คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 แทนนายภาส ภาสสทัธา  
 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 

1. พิจารณาศึกษาข้อมูลเก่ียวกบันักเรียนของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
  คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ไดด้ าเนินการในรอบปี 2561 ในเรือ่งต่างๆ เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
 1.1 ผลการอ่านของนกัเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวนนกัเรยีนทีอ่่านหนงัสอืไม่
ออกเขยีนไม่ได ้อ่านเขยีนไม่คล่อง (ขอ้มลู ณ วนัที ่3 เมษายน 2561) 
   - เดอืนพฤศจกิายน 2560 (ขาดขอ้มลู จ านวน 1 เขต) จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
171,669 คนอ่านไมอ่อก 14,941 คนอ่านไมค่ล่อง 17,283 คนรวมนกัเรยีนทีม่ปัีญหา 32,224 คน    รอ้ย
ละนกัเรยีนทีม่ปัีญหาการอ่าน 18.77  
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   - เดอืนธนัวาคม 2560 (ขาดขอ้มลู จ านวน 2 เขต) จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด        
170,853 คนอ่านไม่ออก 13,974 คนอ่านไม่คล่อง 16,391  คนรวมนกัเรยีนทีม่ปัีญหา 30,365 คน รอ้ยละ
นกัเรยีนทีม่ปัีญหาการอ่าน 17.77  
   - เดอืนมกราคม 2561 (รายงานครบทัง้ 50 เขต) จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด   
171,814 คนอ่านไมอ่อก 12,879 คนอ่านไมค่ล่อง 15,349 คนรวมนกัเรยีนทีม่ปัีญหา 28,228 คน    รอ้ย
ละนกัเรยีนทีม่ปัีญหาการอ่าน 16.43 
   - เดอืนกุมภาพนัธ ์2561 (ขาดขอ้มลู จ านวน 8 เขต) จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
139,677 คนอ่านไมอ่อก 9,427 คนอ่านไมค่ล่อง 11,860 คนรวมนกัเรยีนทีม่ปัีญหา 21,287 คน      รอ้ย
ละนกัเรยีนทีม่ปัีญหาการอ่าน 15.24 
 
 
 
  ปัญหาอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน ดงันี้ 
  1. การยดึตดิรปูแบบการสอนแบบเดมิ 
  2. นกัเรยีนมปัีญหาการอ่านการเขยีน 
  3. ขาดครใูนบางสาขา/วชิาเอก ท าใหค้รไูม่ไดส้อนตรงตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
สง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนขาดประสทิธภิาพ 
  4. ครมูภีาระงานนอกเหนือจากการสอนคอ่นขา้งมาก 
  5. ขาดแคลนสือ่เทคโนโลยแีละหอ้งเรยีนทีท่นัสมยั 
  6. ครขูาดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
  7. ทศันคตขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูป้กครองยงัยดึตดิกบัการสอนรปู
แบบเดมิ ๆ คอืการทอ่งจ า ตวิขอ้สอบ เรยีนในหอ้งเรยีนทีเ่ขม้งวด 
 1.2 ผลการทดสอบทางการการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O – NET) ปีการศกึษา 2560 
  - นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีส่ามารถสอบไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน มี
จ านวน 52 คน จาก 15 โรงเรยีน 13 ส านกังานเขต 
  - นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่
ระดบัประเทศ ทัง้ 4 สาขาวชิาทีส่อบ คอื ภาษาไทย 48.57 ระดบัประเทศ 46.58  คณิตศาสตร ์37.41 
ระดบัประเทศ 37.12 วทิยาศาสตร ์39.84 ระดบัประเทศ 39.12 และภาษาองักฤษ 36.99 ระดบัประเทศ 
36.34 
  - นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2560 สาขาวชิาทีส่อบ 4 สาขาวชิา 
คอื ภาษาไทย 46.51 ระดบัประเทศ 48.29 ภาษาองักฤษ 27.70 ระดบัประเทศ 30.45 คณิตศาสตร ์
22.04 ระดบัประเทศ 26.30 และวทิยาศาสตร ์30.20 ระดบัประเทศ 32.28  

 - นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2560 สาขาวชิาทีส่อบ จ านวน 5  
สาขาวชิาคอืภาษาไทย 44.95 ระดบัประเทศ 49.25 ภาษาองักฤษ 24.13 ระดบัประเทศ 28.31 
คณิตศาสตร ์19.03 ระดบัประเทศ 24.53 วทิยาศาสตร ์25.86 ระดบัประเทศ 29.37 และสงัคมศกึษา 
31.68 ระดบัประเทศ 34.70 
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2. พิจารณาเร่ืองการบริหารจดัการพิพิธภณัฑท้์องถ่ินกรงุเทพมหานคร เขตบาง

รกั 
(พิพิธภณัฑช์าวบางกอก) 

คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูเรือ่งการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
กรุงเทพมหานคร  

เขตบางรกั หรอืพพิธิภณัฑช์าวบางกอก จากผูบ้รหิารเขตบางรกั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
   พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เขตบางรกั หรอืพพิธิภณัฑช์าวบางกอก เป็นหนึ่งใน

แหล่ง 
ทอ่งเทีย่วมุมมองใหม่ในบางกอก ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามวตัถุประสงคข์องอาจารยว์ราพร สรุวด ีผูเ้ป็นเจา้ของ ที่
ตอ้งการ 
จดับา้นและทรพัยส์นิมรดกทีไ่ดร้บัจากมารดาใหเ้ป็นพพิธิภณัฑเ์พือ่ใหเ้ยาวชนรุง่หลงัไดศ้กึษาเมือ่ปี พ.ศ.
2547 
โดยอาจารยว์ราพรฯ ไดย้กพพิธิภณัฑฯ์ ใหเ้ป็นสมบตัขิองกรุงเทพมหานคร หลงัจากนัน้ 

กรุงเทพมหานครได ้
ท าเป็นโครงการน าร่องสนองนโยบายการมพีพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ของแต่ละเขต มรีปูแบบการจดัแสดงเป็น

อาคาร 
และวตัถุซึง่บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัสภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวบางกอกทีม่ฐีานะปานกลางในชว่ง

ก่อนและ 
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 สิง่ของและเครือ่งใชท้ีน่ ามาแสดงสว่นใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จา้ของไดใ้ชง้านจรงิ 

โดย  
จะเปิดใหบ้รกิารในวนัองัคารถงึวนัอาทติย ์ระหวา่งเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายในการเขา้

ชม 
 
 
 
 

งบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรจากกรงุเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พพิธิภณัฑฯ์ ไดร้บัจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,689,300.-

บาท 
 ประกอบดว้ย 

1. คา่ตอบแทนอาสาสมคัรชว่ยปฏบิตังิาน จ านวน 469,800.-บาท ปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนั
องัคาร 

ถงึวนัอาทติย ์เวลา 08.00-16.00 น. จ านวน 4 ราย  
2. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 23,500.-บาท 
3. ค่าจา้งเหมาด าเนินการท าความสะอาดและบ ารุงตน้ไม ้จ านวน 540,000.-บาท 
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ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) โดยมบีรษิทัทรแีพลน แอนด ์
แลนดส์เคป จ ากดั เป็นผูช้นะการประกวดราคา และเริม่ปฏบิตังิานเมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 - 30 
กนัยายน 2561 
  4. ค่าจา้งเหมาดแูลรกัษาความปลอดภยั จ านวน 450,000.-บาท ด าเนินการจดัซือ้จดั
จา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง โดยมบีรษิทัรกัษาความปลอดภยัชยัชุมพลซติี ้จ ากดั เป็นผูช้นะการเสนอราคา 
และเริม่ปฏบิตังิานเมือ่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 
  5. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 156,000.-บาท (คา่ไฟฟ้า ค่าประปา และคา่โทรศพัท)์ 
  6. ค่าจดักจิกรรมสนบัสนุนการด าเนินงานของพพิธิภณัฑฯ์ จ านวน 50,000.-บาท 

การบริหารงาน 
  ส านกังานเขตบางรกัมอบฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม เป็นผูก้ ากบัดแูล
พพิธิภณัฑฯ์ โดยมคีณะกรรมการอ านวยการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เขตบางรกั และ
คณะท างานบรหิารจดัการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เขตบางรกั ดงันี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการพพิธิภณัฑฯ์ จดัตัง้ขึน้ตามค าสัง่กรุงเทพมหานครที ่3361/2549 
ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2559 โดยมคีณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 10 คน มกีารประชุมคณะอ านวยการ 
ไปแลว้ 4 ครัง้ 
 1.1 การประชุมครัง้ที ่3 เมือ่ 18 สงิหาคม 2560 ทีป่ระชุมมมีตเิรือ่งแนวทางการขอใช้
สถานที ่การใหบ้รกิารพพิธิภณัฑฯ์ ใหพ้จิารณาจากวตัถุประสงคแ์ละรปูแบบในการจดังาน คอื 

- กรณีตรงตามวตัถุประสงคข์องพพิธิภณัฑอ์นุญาตใหใ้ชไ้ด ้
- กรณีไมต่รงมากนกั กข็อใหห้น่วยงานนัน้ ๆ ชว่ยประชาสมัพนัธห์รอืใหเ้ครดติ 

กบัพพิธิภณัฑฯ์ โดยมโีลโกข้องกรุงเทพมหานคร เพือ่การประชาสมัพนัธต์่อไป 
- กรณีไมต่รงตามวตัถุประสงค ์เชน่ การถ่ายท า Pre - Wedding ไมอ่นุญาตให ้

ใชส้ถานที ่
- กรณีมกีารวางเงนิประกนัความเสยีหายจากการจดักจิกรรมนัน้และคนืเงนิเมือ่ 

ตรวจสอบแลว้ไมพ่บความเสยีหาย 
- ระยะเวลาในการยืน่ขออนุญาตไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห ์
- หลกัเกณฑน์ี้เริม่ใชต้ัง้แต่ 19 สงิหาคม 2560 จนกวา่จะมรีะเบยีบใหม่ 

 1.2 การประชมุครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2561 ทีป่ระชุมมมีตสิรรหาคณะท างาน
บรหิารจดัการพพิธิภณัฑฯ์ เพิม่เตมิ 
  2. คณะท างานบรหิารจดัการพพิธิภณัฑฯ์ คดัเลอืกโดยคณะกรรมการอ านวยการ
พพิธิภณัฑฯ์ ซึง่จะมกีารประชุมคณะท างานบรหิารจดัการพพิธิภณัฑฯ์ ครัง้ที ่1 ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 
เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 ส านกังานเขตบางรกั 
  การบ ารงุรกัษาพิพิธภณัฑฯ์ 
  1. งบซ่อมแซมปีงบประมาณ 2562 พพิธิภณัฑฯ์ ขอตัง้งบประมาณในการซ่อมแซม 
จ านวน 1,186,000.-บาท ประกอบดว้ย 

1.1 ปรบัปรุงอาคาร 1 โดยการเสรมิฐานรากและเสาตอม่อ จ านวน 2 จุด 



6 
 

   1.2 ปรบัปรุงอาคาร 2  โดยการเปลีย่นมูล่ีก่นัแสง พืน้ทีป่ระมาณ 28 ตารางเมตรขดู
ลอกสอีาคารเดมิ พืน้ทีป่ระมาณ 179 ตารางเมตร ทาสอีะคลีคิส าหรบังานไมส้ าเรจ็รปู (สทีาภายนอก) 
พรอ้มรองพืน้ประมาณ 139 ตารางเมตร ทาสอีะคลีคิส าหรบังานปนูส าเรจ็รปู (สทีาภายนอก) พรอ้มรอง
พืน้ พืน้ทีป่ระมาณ 41 ตารางเมตร  
   1.3 ปรบัปรุงอาคาร 3  โดยการรือ้ถอนบนัได และราวลกูกรง ยาวประมาณ 2 
เมตร ตดิตัง้บนัได และราวลกูกรง ยาวประมาณ 2 เมตร ทาสยีอ้มไม ้พรอ้มทาน ้ายาเคลอืบแขง็ทาไม ้(โพลี
เทน) ชนิดส าเรจ็รปู พืน้ทีป่ระมาณ 2 ตารางเมตร 

1.4 ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า โดยการเปลีย่นวงจรยอ่ยประจ าชัน้ 1 และชัน้ 2 อาคาร 1 
เปลีย่นวงจรยอ่ยประจ าชัน้ 1 และชัน้ 2 อาคาร 2 เปลีย่นสายเมนและตูแ้ผงสวติซร์วม อาคาร 3 เปลีย่น
สายป้อนและสวติซป์ระจ าชัน้ 1 อาคาร 3  เปลีย่นสายป้อนและสวติซป์ระจ าชัน้ 2 อาคาร 3  เปลีย่นสาย
ป้อนและตูแ้ผงสวติซ ์และวงจรยอ่ยประจ าชัน้ 1 และชัน้ 2  อาคารส านกังาน 

สถิติผูเ้ข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑท้์องถ่ินกรงุเทพมหานคร เขตบางรกั 
  1. ปีงบประมาณ 2560 มผีูม้าใชบ้รกิาร จ านวน 16,627 ราย ประกอบดว้ย ประชาชน 
จ านวน 8,466 ราย ชาวต่างชาต ิจ านวน 2,925 ราย นกัเรยีน จ านวน 2,231 ราย และนกัศกึษา จ านวน 
3,005 ราย  รวมทัง้สิน้ จ านวน 16,627 ราย 
   2. ปีงบประมาณ 2561 มผีูม้าใชบ้รกิารระหว่าง 30 ตุลาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561 
จ านวน 6,568 ราย ประกอบดว้ย ประชาชน จ านวน 2,369 ราย ชาวต่างชาต ิจ านวน 2,565 ราย 
นกัเรยีนจ านวน 806 ราย นกัศกึษา จ านวน 845 ราย รวมทัง้สิน้ จ านวน 6,585 ราย 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. เสนอใหเ้กบ็รกัษาหอ้งพกัของอาจารยว์ราพรฯ ไว ้เพือ่เป็นเกยีรตใิหก้บัผูท้ีม่อบ
ทรพัยส์นิใหก้บักรุงเทพมหานครเพือ่เป็นพพิธิภณัฑฯ์  

2. ควรมกีารปิดป้ายประชาสมัพนัธก์รณีทีม่กีารด าเนินการใด ๆ ในพืน้ทีท่ีม่กีารจดัซือ้ไว ้
เพือ่ความโปร่งใส เนื่องจากเงนิรายไดส้ว่นหนึ่งเป็นเงนิบรจิาคของประชาชน  

3. กรณผีูข้อเขา้ชมรายใดหรอืกลุ่มใด ด าเนินการแลว้มผีลประโยชน์จากการพาคนเขา้ 
เยีย่มชมใหเ้กบ็คา่เขา้ชมได ้
 

3. พิจารณาศึกษาโครงการความร่วมมือการผลิตครกูรณีพิเศษ โดยท า MOU 
ร่วมกบั 

สถาบนัการศึกษาของรฐั จ านวน 11 แห่ง 
คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูจากส านกัการศกึษาเกีย่วกบัโครงการความร่วมมอื

การผลติ 
ครกูรณีพเิศษ โดยท า MOU รว่มกบัสถาบนัการศกึษาของรฐั จ านวน 11 แห่ง ดงันี้ 

 โครงการความรว่มมอืการผลติครกูรณีพเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา มวีตัถุประสงค์
เพือ่ช่วยแกไ้ขปัญหาครขูอโอนกลบัภูมลิ าเนาและสนบัสนุนนกัศกึษาทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล   ซึง่พจิารณาจากนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนไม่ต ่ากวา่ระดบั 3.00 และศกึษาอยูใ่นกลุ่มสาระ
วชิาทีข่าดแคลน เชน่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และอนุบาลศกึษา 
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(ปฐมวยั) โดยท า MOU รว่มกบัสถาบนัการศกึษาของรฐั 7 แห่ง ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ มหาวทิยาลยั 
สวนสนุนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ีมหาวทิยาลยัราชภฎั
พระนคร และมหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ประกาศรบัสมคัร จ านวน 90 อตัรา มนีักศกึษาทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถ้วนยื่นใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 89 คน ต่อมามผีูส้ละสทิธิ ์คงเหลอืบรรจุทัง้สิน้ 
80 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์15 คน กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ 13 คน กลุ่มสาระภาษาไทย 16 คน 
กลุ่มสาระภาษาองักฤษ 15 คน และสาระอนุบาลศกึษา (ปฐมวยั)  13 คน โดยบรรจุตามโรงเรยีนต่างๆ 
สงักดักรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมผีูข้อลาออก 2 คน ในปีงบประมาณ 2562 ไดท้ า MOU รว่มกบั
สถาบนัการศกึษาอื่นเพิม่อกี 4 สถาบนั ประกอบดว้ย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร และมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยลงกรณ์ รวมเป็น 11 แหง่จากเดมิทีม่เีพยีง 7 แห่ง 
ทัง้น้ีเพือ่ใหส้ถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ก าหนดโควตาตามสาขาวชิาเอกทีก่รุงเทพมหานคร
ขาดแคลน หรอืวชิาเอกทีส่ถาบนัการศกึษามคีวามเชีย่วชาญในการผลติครรูว่มกนั โดยในเบือ้งตน้ก าหนด
สดัสว่นรอ้ยละ 30 ของอตัราวา่งทีจ่ะเปิดสอบ คอืจ านวน 220 อตัรา โดยจ าแนกตามสาขาวชิา ไดแ้ก ่
คณิตศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา อนุบาลศกึษา จติวทิยาและการแนะแนว และการศกึษา
พเิศษ โดยผูท้ีผ่า่นการคดัเลอืกเมือ่จบการศกึษาแลว้สามารถบรรจุเป็นครสูงักดักรุงเทพมหานครไดท้นัท ี
ทัง้นี้ ในปีงบประมาณ 2562 กรุงเทพมหานครจะด าเนินโครงการในเดอืนมกราคม 2562 คาดวา่จะสามารถ
คดัเลอืกนกัเรยีนไดใ้นชว่งเดอืนพฤษภาคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วงจบการศกึษาและคุณสมบตัคิรบ 
และพจิารณาจากผูท้ีม่ผีลการเรยีนไม่ต ่ากวา่ระดบั 3.00 ใชว้ธิกีารสอบคดัเลอืกกรณีพเิศษ  
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ส านกัการศกึษาควรสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึรกัองคก์รมอีุดมการณ์ 

และ 
ศรทัธาในวชิาชพี 

2. ควรศกึษาขอ้มลูแหล่งเงนิทุนสนบัสนุนการศกึษาเพือ่เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชน หรอื
องคก์ร 

การกุศลต่างๆ เขา้มามสีว่นรว่มในการสนบัสนุนทุนการศกึษาของนกัเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่อาจเป็น
การด าเนินงานในลกัษณะ CSR 

3. ส านกัการศกึษา ควรจดัสรรทุนการศกึษาประเภททุนต่อเนื่อง เพือ่สนบัสนุนสง่เสรมิให ้
นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดไีดร้บัการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 
4. พิจารณาศึกษาทิศทางด้านการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูจากส านกัการศกึษาเกีย่วกบัทศิทางดา้นการศกึษา

ของ 
กรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

ส านักการศกึษา ไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ ๒      
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ฉบบัปรบัปรุง เป็นกรอบแนวทางเพือ่พฒันาการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษา
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ขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพ มทีศิทางในการพฒันาทีช่ดัเจน โดยก าหนดวสิยัทศัน์ไวว้า่ “นกัเรยีน
กรุงเทพมหานครเป็นพลเมอืงทีด่ ีมอีงคค์วามรู้ สรา้งสรรค์นวตักรรม มทีกัษะในการด ารงชวีติในสงัคม
โลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑”  
ในการก าหนดเป้าหมายการพฒันาไดพ้จิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร 
และสภาพการณ์ในปัจจุบนั โดยอาศยัยทุธศาสตรช์าต ิระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) และแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ซึง่ไดก้ าหนดทศิทางออกเป็น ๗ ยทุธศาสตรห์ลกั ดงันี้   

 
 ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม 
   ๑. สรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและ
ความเป็นพลเมอืงทีด่ีี 

    - โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรลกูเสอืช่อสะอาด 
    - กจิกรรมตดิตามการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครตามหลกัสตูร    
โตไปไม่โกงและหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ. 2551 

   ๒. ยกระดบัคุณภาพการศกึษาใหน้กัเรยีน
ม ี 
องคค์วามรู ้สามารถสรา้งสรรคี์ 

    - โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิสนบัสนุนการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 
    - โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารการวดัและ
ประเมนิผลตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 
    - โครงการยกระดบัคุณภาพการศกึษาของนกัเรยีน
กรุงเทพมหานคร เพือ่รองรบัยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี 
(Thailand ๔.๐) 
    - โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์
    - โครงการ Teach for Thailand 

   ๓. เสรมิสรา้งนกัเรยีนใหม้ทีกัษะในการ
ด ารงชวีติในศตวรรษที ่๒๑ 

    - โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์(STEM & Robotics) 
    - โครงการสอนภาษาจนี 
    - โครงการโรงเรยีนสองภาษา 
    - โครงการประกวดนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
    - โครงการผลติแอปพลเิคชัน่มลัตมิเีดยีเพือ่พฒันา
ศกัยภาพการอ่าน 
    - โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัเรยีนสรา้งสรรค์
ผลงานเพือ่การเรยีนรู ้  

   ๔. พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร     - โครงการทุนเอราวณั 
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 ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม 
ทางการศกึษากรุงเทพมหานครใหม้คีวาม
เป็นมอือาชพี  
มคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะตาม
มาตรฐาน และมคีวามกา้วหน้าทางวชิาชพี 

    - โครงการพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพ
ศกึษานิเทศก ์
สูค่วามเป็นมอือาชพี 
    - โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ 

   ๕. เสรมิสรา้งมาตรฐานการจดัการศกึษา     - โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 

   ๖. สง่เสรมิ สนบัสนุนการใชแ้ละพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการศกึษา 

    - โครงการบรหิารจดัการคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาดว้ยระบบ SAR Online 

   ๗. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
องคก์ร 

    - โครงการแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละวฒันธรรม
ระหวา่งกรุงเทพมหานครและเมอืงฟูกุโอกะ 
    - โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่ง
กรุงเทพมหานครและเมอืงยาชโิย 
    - โครงการเครอืขา่ยความรว่มมอืทศภาค“ีศนูยข์า่ว
นกัเรยีนกรุงเทพมหานครอาเซยีน” 

 
      ทิศทางด้านการศึกษาของกรงุเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม 
   ๑. สรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและ
ความเป็นพลเมอืงทีด่ีี 

    - โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรลกูเสอืช่อสะอาด 
    - โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพของเดก็และเยาวชน
เพือ่คุณภาพชวีติทีด่ใีนพืน้ทีก่รุงเทพมหานครตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
    - กจิกรรมตดิตามการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครตามหลกัสตูร  
โตไปไมโ่กงและหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

   ๒. ยกระดบัคุณภาพการศกึษาใหน้กัเรยีน
มอีงคค์วามรู ้สามารถสรา้งสรรคี์ 

    - โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์
    - โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
    - โครงการพฒันาคลงัขอ้สอบมาตรฐาน 
    - โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิสนบัสนุนการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 

   ๓. เสรมิสรา้งนกัเรยีนใหม้ทีกัษะในการ     - โครงการสนบัสนุนใหโ้รงเรยีนสงักดั
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม 
ด ารงชวีติในศตวรรษที ่๒๑ กรุงเทพมหานครสง่ชมรมทบูนีมัเบอรว์นัเขา้ประกวดใน

ระดบัภาค/ประเทศ 
    - โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์(STEM & Robotics) 
    - โครงการคา่ยภาษาองักฤษภาคฤดรูอ้นของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
    - โครงการเรยีนภาษาองักฤษในต่างประเทศส าหรบั
นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
    - โครงการสง่เสรมิพฒันาทกัษะการน าเทคโนโลยไีป
ใชเ้พือ่สรา้งสรรคผ์ลงานเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
    - โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวยั 
ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
    - โครงการมหกรรมการแสดงดนตรกีรุงเทพมหานคร  
    - โครงการสง่เสรมิทกัษะชวีติและการเอาชวีติรอดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
    - โครงการโรงเรยีนสองภาษา 

    ๔. พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษากรุงเทพมหานครใหม้คีวาม
เป็นมอือาชพี มคีวามรูค้วามสามารถ มี
ทกัษะตามมาตรฐาน และมคีวามกา้วหน้า
ทางวชิาชพี 
 
 
 

    - โครงการพฒันาศกัยภาพการนิเทศภายในโรงเรยีน
ดว้ยชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
    - โครงการจดัท าหลกัสตูรตามเสน้ทางการพฒันา
สมรรถนะขา้ราชการครบูุคลากรทางการศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
    - โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษผ่านโปรแกรม 
Speed Englishผา่นระบบ online 
    - โครงการจดัท า E-learning เพือ่การพฒันา
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
    - โครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ 
    - โครงการทุนเอราวณั 
    - โครงการการเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินการ
ขอมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะใหข้า้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษากรุงเทพมหานคร 
    - โครงการการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูท้ าคุณประโยชน์
ดา้นการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม 
    - โครงการการพจิารณาบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้
รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
กรุงเทพมหานครเป็นกรณพีเิศษ 

    ๕. เสรมิสรา้งมาตรฐานการจดัการศกึษา     - โครงการพฒันาการจดัการศกึษาพเิศษในโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร 
    - โครงการพฒันาคุณภาพเครอืขา่ยโรงเรยีน 
    - โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 

    ๖. สง่เสรมิ สนบัสนุนการใชแ้ละพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการศกึษา 

    - โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูด้จิติอลเพือ่ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาหลกั 
    - โครงการพฒันาหอ้งคอมพวิเตอรเ์พือ่การเรยีนรู้
ต่อเนื่อง 

    ๗. เพิม่ประสทิธภิาพ 
การบรหิารจดัการองคก์ร 

    - โครงการเครอืขา่ยความรว่มมอืทศภาค ี“ศนูยข์า่ว
นกัเรยีนกรุงเทพมหานครอาเซยีน” 
    - โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพือ่การจดัการศกึษา 

 
5. พิจารณาศึกษาข้อมูลคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร

พร้อมก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใช้เป็นเกณฑใ์นการประเมินคณุภาพการศึกษาทัง้ด้านกายภาพ 
และด้านคณุภาพ 

คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูจากส านกัการศกึษาเกีย่วกบัคุณภาพการศกึษาของ 
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครพรอ้มการก าหนดตวัชีว้ดัทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาทัง้ดา้นกายภาพ และดา้นคุณภาพโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่ครอบคลุมการประเมนิคุณภาพของสถานศกึษา ทัง้
ดา้นคุณภาพของผูเ้รยีน คุณภาพการจดัการเรยีนการสอน โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณา ดงันี้ 
 1. เกณฑใ์นการพจิารณาระดบัคุณภาพของผูเ้รยีน โดยพจิารณาผลสมัฤทธิท์างวชิาการ
ของผูเ้รยีน ดงันี้ 
     ๑.1 ความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดบัชัน้ 
     1.2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ อภปิราย 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 
      1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     1.4 ความกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
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     1.5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการทดสอบระดบัชาต ิ
   1.6 ความพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงานหรอืการท างาน 

 

   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
    ๑. การมคีุณลกัษณะและคา่นิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด โดยไม่ขดัต่อ
กฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 
    ๒. ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
    ๓. การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔. สขุภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม 
 2. เกณฑใ์นการพจิารณาระดบัคุณภาพกระบวนการจดัการเรยีนการสอน มดีงันี้ 

         2.1 การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นรว่ม 
       ๒.2 การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชมุชนและทอ้งถิน่ 
          2.3 การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและมี
ประสทิธภิาพ 

 3. เกณฑใ์นการพจิารณาระดบัคุณภาพกระบวนการบรหิารและการจดัการ มดีงันี้ 
     3.1 การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
    3.2 การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
      - การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบ
ดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
          - การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทาง
วชิาชพี 
               - การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  
     - การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การ
จดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
    3.3 การมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการรว่มรบัผดิรบัชอบต่อผลการจดั
การศกึษาใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน  
   3.4 การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา 

 เกณฑป์ระเมินคณุภาพด้านกายภาพ พจิารณาจากสถานศกึษามกีารจดั
สภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิตาม
มาตรฐานการศกึษาของกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

   1. หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มสีิง่อ านวยความ
สะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้สีภาพแวดลอ้มรม่รืน่ และมแีหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีน  

    2. จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน  
 3. จดัหอ้งสมุดทีใ่หบ้รกิารสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

และหรอืเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม  
 การประเมนิคณุภาพในปีการศกึษา 2560 กรุงเทพมหานครไดก้ าหนดเกณฑต์ดัสนิ

คุณภาพ 4 ระดบัคอื ดเียีย่ม ด ีพอใช ้และปรบัปรุง ซึง่ผลการประเมนิในแต่ละดา้น ดงันี้  
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 คณุภาพของผูเ้รียน โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครสว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑร์ะดบัด ี 
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษเหมาะสมตาม
ระดบัชัน้ และมคีวามสามารถในดา้นการคดิค านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้ในระดบัด ีมคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ใชว้จิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และแกปั้ญหาอย่างเหมาะสม มี
ความกา้วหน้าจากพืน้ฐานเดมิในแต่ละปีในดา้นความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ ตามหลกัสตูรมี
แนวโน้มสงูขึน้ ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รยีนมพีฒันาการสงูขึน้หรอืคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมทัง้ผูเ้รยีนมคีวามประพฤตดิา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม จติสงัคม และจติส านึกตามที่
สถานศกึษาก าหนดปรากฏชดัเจน  

 คณุภาพกระบวนการจดัการเรียนการสอน โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครสว่นใหญ่
อยูใ่นเกณฑ ์ระดบัด ีคอื จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เน้นการมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก ใหเ้ดก็รกัคร ูครรูกัเดก็ และเดก็รกัเดก็ 
เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้สามารถเรยีนรูร้ว่มกนัอย่างมคีวามสขุ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน ครแูละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มกนัแลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์รวมทัง้
ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพือ่น าไปใชใ้นการปรบัปรุง และพฒันาการจดัการเรยีนรู ้

 คณุภาพกระบวนการบริหารและการจดัการ โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร สว่น
ใหญ่อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดเียีย่ม คอื สถานศกึษามแีผนและด าเนินงานพฒันาคุณภาพการบรหิารและการ
จดัการศกึษาทีม่คีวามเหมาะสม ครอบคลุมทัง้ดา้นพฒันาวชิาการทีเ่น้นผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย พฒันา
ครแูละบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี มกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารและการ
จดัการศกึษาอย่างเหมาะสม ชดัเจน และเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
 คณุภาพด้านกายภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นเกณฑร์ะดบัด ีคอื 
สถานศกึษา มหีอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มสีิง่อ านวยความ
สะดวก  
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้มรม่รืน่ และมแีหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีน มกีารจดัแหล่งเรยีนรู้
ภายในสถานศกึษา ครบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
    1. โครงการพฒันาคุณภาพดา้นการศกึษาทุกโครงการควรมผีลสมัฤทธิ ์ตวัชีว้ดั และการ

วดัผลทีเ่ป็นรปูธรรม เพือ่ใหก้ารด าเนินการและการใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ค่าและมี
ประสทิธภิาพ  เชน่ โครงการเรยีนภาษาองักฤษในต่างประเทศส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร ควรมกีารทดสอบระดบัความรูก้่อนและหลงัการอบรมวา่มกีารพฒันาเพิม่ขึน้มากน้อย
เพยีงใด  

   2. การด าเนินโครงการต่าง ๆ ควรสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละพนัธกจิของหน่วยงาน 
และควรก าหนดตวัชีว้ดัใหเ้ป็นรปูธรรม  

   3. ควรก าหนดตวัชีว้ดัเกีย่วกบัผลสมัฤทธิด์า้นการเรยีนการสอนออกเป็นกลุ่มเขต โดยน า
คะแนนของโรงเรยีนในกลุ่มเขตมาเฉลีย่จะมคีวามเหมาะสมมากกวา่ 
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   4. ส านกัการศกึษาควรก าหนดทศิทางการพฒันาการศกึษาใหส้อดคลอ้งและทนักบัโลก
ในยคุปัจจุบนัโดยใหน้กัเรยีนสามารถคดิวเิคราะหเ์อง ครเูป็นเพยีงผูใ้หค้ าแนะน าเพิม่เตมิ และคอยกระตุน้
ใหน้กัเรยีนมกีารคดิ วเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 

   5. ส านกัการศกึษาควรส ารวจพรอ้มจดัท าบญัชขีา้ราชการครูทีใ่กลเ้กษยีณอายรุาชการ 
พรอ้มสอบถามความประสงคผ์ูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการจา้งครเูกษยีณอายรุาชการ เพือ่ลดการขาดแคลนครใูน
กลุ่มสาระส าคญั เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

   6. กรณโีรงเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิด์า้นการเรยีนการสอนเป็นเลศิควรสรา้งขวญัก าลงัใจโดย
การใหร้างวลัและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั สว่นโรงเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิไ์มเ่ป็นทีน่่าพอใจควรมี
การวเิคราะหปั์ญหาและใหค้ าแนะน าเพือ่ใหเ้กดิการพฒันา 

   7. ควรจดัท าฐานขอ้มลูครุภณัฑ ์และสิง่กอ่สรา้งในทุกโรงเรยีน เชน่ ระยะเวลาการ
ก่อสรา้งอาคาร รายละเอยีดการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่เป็นฐานขอ้มลูประกอบการขอจดัสรรงบประมาณ
ในการปรบัปรุงซ่อมแซมหรอืก่อสรา้งครัง้ต่อไป 

   8. ควรก าหนดแนวทางในการด าเนินการตามระเบยีบ หรอืขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตั ิเชน่ การเบกิจ่ายอาหารเชา้ อาหารกลางวนัตามพระราชบญัญตัิ
จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

  
6. พิจารณาศึกษาผลการด าเนินงานด้านการศึกษาและวฒันธรรมของ

คณะอนุกรรมการฯ 
   คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการพจิารณา
ผลการด าเนินงานดา้นการศกึษาและวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตทีร่บัผดิชอบโดยการประชุมรว่มกบัผูบ้รหิาร
เขต และผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบขอ้มลูดา้นการศกึษา ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 
ในภาพรวม และขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  6.1 ศึกษาสภาพและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑท้์องถ่ินกรงุเทพมหานคร 
  คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 ไดท้ าการศกึษาสภาพและการ
ด าเนินงานของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครเพือ่เป็นขอ้มลูใหผู้บ้รหิารกรุงเทพมหานครพจิารณา
ใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ
และมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมโดยไดท้ าการศกึษาจากพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครทีเ่ขต
จอมทอง พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย (ตรอกขา้วเมา่) พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรแีละพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครเขตทววีฒันารวม 5 แหง่ ซึง่เป็น
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครในเขตทีค่ณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 
รบัผดิชอบ 
 ปัญหาการด าเนินงานของพิพิธภณัฑท้์องถ่ินกรงุเทพมหานคร 
 จาการศกึษาการด าเนินงานของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครทัง้ 5 แห่งแลว้  
ไดพ้บปัญหาการด าเนินงานดงันี้ 
  1. อาคาร สถานท่ีตัง้ มปัีญหาดงันี้ 
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   1.1 อาคารทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครตัง้อยูใ่นทีไ่ม่โดดเด่น จงึ
ท าใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนไมส่นใจทีจ่ะเขา้ไปเรยีนรู ้สบืคน้ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์ศลิปะ 
วฒันธรรม วถิชีวีติ ความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชนตนเอง ทัง้นี้เนื่องจากมปัีญหาในการหาทีต่ัง้ และ
มขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัสถานทีต่ัง้ 
   1.2 ภูมทิศัน์ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครยงัไม่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้ไม่
จงูใจใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนสนใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑด์งักล่าว 
  2. กิจกรรมและเน้ือหาสาระในพิพิธภณัฑ ์มปัีญหาดงันี้ 
   2.1 การจดักจิกรรมต่าง ๆ ไม่มคีวามหลากหลายและไมต่่อเนื่อง ทัง้นี้อาจจะมี
สาเหตุจากมงีบประมาณสนบัสนุนไม่มากเทา่ทีค่วร 
   2.2 ภายในพพิธิภณัฑย์งัไม่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ ไมม่กีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการ
เคลื่อนไหว  
   2.3 รปูแบบการน าเสนอองคค์วามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องชุมชน 
ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติยงัคงเป็นรปูแบบเดมิ ๆ ทีไ่ม่ไดน้ าเสนอล าดบัขัน้ตอน แสดงถงึการววิฒันาการ 
แต่ละยคุแต่ละสมยั 
   2.4 โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ไม่ไดแ้จง้ขึน้ทะเบยีนกบักรมศลิปากร โดย
ส านกังานเขตไดด้ าเนินการลงทะเบยีนควบคุมไวเ้อง 
   2.5 ไม่มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืผูรู้ใ้นการออกแบบ ปรบัปรุงและพฒันาพพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่ 
 
 
  3. การบริหารจดัการ มปัีญหาดงันี้ 
   3.1 ดา้นบุคลากร  
    3.1.1 บุคลากรผูร้บัผดิชอบมไีม่เพยีงพอทีจ่ะพฒันาพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
    3.1.2 เจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑม์คีวามรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑไ์ม่มากเทา่ทีค่วร 
เชน่ การขึน้ทะเบยีนโบราณวตัถุในทอ้งถิน่ การดแูลพพิธิภณัฑ ์การจดัหมวดหมูข่องโบราณวตัถุ การจดั
แสดง 
ถงึววิฒันาการ 
   3.2 ดา้นงบประมาณ  
    - งบประมาณเพือ่การด าเนินงานไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเทา่ทีค่วร 
   3.3 ดา้นการประสานงาน  
    3.3.1 การประสานงานกบัเครอืขา่ยชุมชนทีจ่ะใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน
การพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนยงัมน้ีอย 
    3.3.2 ส านกังานเขตขาดการประสานงานกบัสภาวฒันธรรม ท าให้
ส านกังานเขตไมท่ราบขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงานจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีส่ภาวฒันธรรมด าเนินการ และ
ไม่ไดร้บัความรว่มมอืในการด าเนินงาน 
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    3.3.3 การน าเสนอการด าเนินงานกระทรวงวฒันธรรมจะประสานกบั
สภา-วฒันธรรมเขตโดยตรง ไม่ไดน้ าเสนอผ่านส านกังานเขต ท าใหก้ารจดักจิกรรม การสนบัสนุน
งบประมาณ รวมทัง้ลกัษณะการด าเนินงานซ ้าซอ้นกนั ไมม่กีารแยกงานออกอย่างชดัเจน 
   3.4 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
    3.4.1 กรุงเทพมหานครไม่ไดส้ง่เสรมิ และด าเนินการประชาสมัพนัธ์
เรือ่งพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครในภาพรวม และไม่ด าเนินการจดักจิกรรมใหส้ม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
    3.4.2 พพิธิภณัฑข์าดกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์หน่้าสนใจ และไมจ่งูใจ 
ใหก้ลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิารเขา้ร่วมกจิกรรม 
    3.4.3 การประชาสมัพนัธไ์ม่ต่อเนื่อง 
จากการศกึษาสภาพและการด าเนินงานของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร ตลอดทัง้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน ดว้ยวธิกีารลงพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบขอ้มลูในพืน้ทีเ่ป้าหมายแลว้ มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
    ข้อเสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวข้อง 
   1. อาคารสถานท่ีตัง้ 
    - ควรสนบัสนุนพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด
เพือ่ความปลอดภยัภายในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ เนื่องจากมโีบราณวตัถุเก่าแก่จ านวนมาก และไม่มี
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
    - ควรตดิตัง้ตูส้ าหรบัเกบ็วสัดุบางประเภททีจ่ดัแสดงภายในพพิธิภณัฑ์ 
   2. กิจกรรมและเน้ือหาสาระในพิพิธภณัฑ ์
    - ควรรว่มกนัท างานแบบบรูณาการโดยผา่นผูน้ าชุมชน วดั และ
สถานศกึษาในพืน้ที ่
    - ควรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนในพืน้ทีเ่หน็
ถงึความส าคญัของการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษา ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และเหน็ถงึ
คุณคา่ในสิง่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตน 
    - ควรสง่เสรมิใหม้เีสน้ทางสง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยจกัรยานสู่
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
   3. การบริหารจดัการ 
    - ดา้นบุคลากร 
     : ควรจดัอบรมเพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจน
พฒันาทกัษะ และประสบการณ์ใหแ้ก่เจา้หน้าทีท่ีด่แูลรบัผดิชอบงานดา้นวฒันธรรมและพพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่ รวมทัง้อาสาสมคัรน าชมพพิธิภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง 
    - ดา้นการประสานงาน 
     : ควรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ะด าเนินการจดักจิกรรม 
ในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร ประสานงานผา่นส านกังานเขตเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและ
สนบัสนุนการจดักจิกรรมต่าง ๆ  
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     : ควรประสานงานใหส้ านกังานเขตเชญิสภาวฒันธรรมเขา้ร่วม
ประชุมทุกครัง้ เพือ่ทราบการจดักจิกรรม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรม 
     :  ควรท างานร่วมกนัแบบบรูณาการโดยผา่นผูน้ าชุมชน วดั 
และสถานศกึษาในพืน้ที ่
     : ควรใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดม้สีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ 
รวมทัง้ควรเปิดโอกาสใหทุ้กองคก์รไดม้สีว่นชว่ยในการอนุรกัษ์วฒันธรรมในทอ้งถิน่ 
     : ควรประสานงานให้ส านักวฒันธรรม กฬีา และการ-
ท่องเที่ยว จดัอบรม รวบรวมองคค์วามรูด้า้นวฒันธรรมและพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ของหน่วยงาน องคก์รอื่น 
ๆ และจงัหวดัอื่น ๆ โดยจดัท าเป็นคูม่อืเผยแพร่ เพือ่เป็นแนวทางใหส้ านกังานเขตใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัรปูแบบการแสดงของวฒันธรรมหรอืพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
   : ควรประสานงานกบันกัวชิาการ ผูรู้จ้ากสถาบนัการศกึษาหรอื
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ออกแบบรปูแบบพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ใหท้นัสมยัและเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
    - ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
     : ควรด าเนินการจดัท ารายการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานครแต่ละเขต และประชาสมัพนัธผ์า่นทางสือ่ออนไลน์ (Social Media) เพือ่ใหป้ระชาชน 
และผูส้นใจไดร้บัรูข้อ้มลู กจิกรรมและรูจ้กัพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร ใหม้ากขึน้ 
     : ควรใหส้ภาวฒันธรรม และกระทรวงวฒันธรรมเหน็
ความส าคญัของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร และเผยแพรใ่หแ้ก่ประชาชน นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาว
ไทยและชาวตา่งประเทศ เดก็ และเยาวชนมคีวามเขา้ใจ ใสใ่จ และเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์  
  
    ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
   1. อาคาร สถานท่ีตัง้  
    - ควรใหพ้พิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครมอีาคารสถานทีต่ัง้ 
ทีโ่ดดเด่น ใหม้อีาคารเป็นของกรุงเทพมหานคร เพือ่เอือ้ใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนไดใ้ชบ้รกิาร 
   - ควรพฒันาหรอืจดัตัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครเป็น 
กลุ่มเขต ซึง่จะสรา้งความหลากหลายดา้นวตัถุสิง่ของ เจา้หน้าทีส่ามารถดแูลไดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้ดา้น
ววิฒันาการของแต่ละเขต 
   - ควรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพือ่ความปลอดภยั 
  2. กิจกรรมและเน้ือหาสาระในพิพิธภณัฑ ์
   - ควรสง่เสรมิใหม้กีารถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่เดก็ เยาวชน และ
ประชาชน เพือ่สามารถน าไปพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคม ซึง่จะสง่ผลใหม้ี
การพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 
   - ควรมกีารจดัรปูแบบของสิง่ทีแ่สดงไวใ้นพพิธิภณัฑใ์หเ้ป็นหมวดหมู ่
และมกีารล าดบัเหตุการณ์ ววิฒันาการ เพือ่ใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมไดเ้ขา้ใจถงึสิง่ทีแ่สดงไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ชดัเจน 
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    - ควรสง่เสรมิใหจ้ดักจิกรรมทีห่ลากหลายต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ใหม้กีาร
เคลื่อนไหวในพพิธิภณัฑด์ว้ยกระบวนการต่าง ๆ ตามความตอ้งการของชุมชน และเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ 
ตามรปูแบบเรยีนรูต้ามอธัยาศยั 
    -  ควรสง่เสรมิใหจ้ดัการเรยีนรูอ้าชพีของประชาชนในชุมชนทีเ่ป็น
วฒันธรรมดัง้เดมิในแต่ละทอ้งถิน่ โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
    - ควรสง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัระหวา่ง
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่แต่ละแหง่ 
   - ควรสง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนในชุมชนไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพเป็นมคัคุเทศกน้์อย 
   - ควรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้พิธิภณัฑไ์ดร้บัการพฒันาบรรยากาศ ที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูด้า้นศลิปะ วฒันธรรมในชุมชน 
   - ควรศกึษารปูแบบการจดัการแสดงพพิธิภณัฑใ์นรปูแบบของ
ต่างประเทศเพือ่น าเทคนิคและการบรกิารจดัการในมมุมองทีห่ลากหลายเพือ่ใหเ้กดิการพฒันางานต่อไป 
   - การจดัการเรยีนการสอน ควรสง่เสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู้
เรือ่งราวในพพิธิภณัฑใ์นชุมชนของตนเอง เพือ่สรา้งความรกัความหวงแหนสิง่ทีท่รงคุณคา่ 
 3. การบริหารจดัการ 
   - ดา้นบุคลากร 
    : ควรพฒันาบุคลกิภาพเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑใ์หเ้ป็นทีน่่าเชือ่ถอื 
สรา้งความศรทัธา โดยการแต่งเครือ่งแบบทีบ่่งบอกถงึเป็นผูร้บัผดิชอบพพิธิภณัฑ ์
    : ควรพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่เจา้หน้าที ่ผูเ้กีย่วขอ้งมทีกัษะใน
การสือ่สารภาษาองักฤษแก่นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศ 
   - ดา้นงบประมาณ 
    : ควรสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ใหพ้พิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานคร ไดพ้ฒันา ปรบัปรุงภมูทิศัน์ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน เดก็ และ
เยาวชน ในอนัทีจ่ะน าสูก่ารพฒันาคุณภาพชวีติ 
   - ดา้นการประสานงาน 
    :  ควรสง่เสรมิใหแ้หล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ในชุมชุนไดม้สีว่นรว่มใน
การพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน 
    : ควรประสานงานกบัเครอืขา่ยต่าง ๆ ร่วมจดักจิกรรม เพือ่
ระดมสรรพก าลงั ในอนัทีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันาพพิธิภณัฑใ์หม้คีุณภาพต่อไป 
    : ควรประสานงานกบันกัประวตัศิาสตรห์รอืผูรู้เ้ขา้ร่วม 
ในการด าเนินงานเพือ่จะใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและสมบรูณ์มากทีส่ดุ 
    :  ส านกังานเขตและสภาวฒันธรรมเขตควรมสีว่นรว่มในการ
ด าเนินการแบบบรูณาการเพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่อง 
   - ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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    : ควรสนบัสนุนใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หม้ากยิง่ขึน้ และควรมี
เครือ่งหมายบอกทศิทางใหช้ดัเจน และควรประชาสมัพนัธใ์หค้รอบคลุมและหลากหลาย โดยประสานงาน
กบัสือ่ต่าง ๆ ตลอดจนนิตยสารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
    : ควรก าหนดการเยีย่มชมพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ ในรายการการ
ทอ่งเทีย่วต่าง ๆ 
    :  ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก เพือ่เชญิชวนใหป้ระชาชน 
เดก็ และเยาวชนสนใจเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
 
  6.2 การศึกษาสภาพและการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสองภาษา 

กรุงเทพมหานครในฐานะผูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

ซึง่นอกจากการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพแลว้ ยงัตอ้งสนบัสนุนให้
นกัเรยีน 
เกดิการเรยีนรูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของกระแสสงัคมโลกไดอ้ย่างมัน่ใจ พรอ้มเขา้สูส่งัคมอาเซยีนได้
อย่างภาคภูมใิจ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายตอ้งรวมพลงั ช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิการจดัการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ  
เกดิความหลากหลายต่อเนื่อง รว่มสรา้งประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไทยไดเ้รยีนรู ้และปฏบิตัจิรงิ 
ตามแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2556-2559  
  เพือ่เป็นการเพิม่ความสามารถใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถสือ่สารและ
ปรบัตวั 
เพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและเพือ่รองรบัการเปิดเสรปีระชาคมอาเซยีน ใหม้กีารพฒันาคุณภาพ
การศกึษาทีเ่ป็นสากล จงึไดม้แีนวทางในการสง่เสรมิการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศใหเ้ป็นภาษาที่
สอง รวมทัง้สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน และการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
ส านกัการศกึษาไดจ้ดัท าโครงการโรงเรยีนสองภาษาเพือ่เป็นการสนบัสนุน รวม 55 โรงเรยีน (ไทย-
องักฤษ 41 โรงเรยีน /ไทย-จนี 14 โรงเรยีน)  
  คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของ
โครงการโรงเรยีนสองภาษา จงึไดม้กีารประชุมรว่มกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่โีครงการดงักล่าว จ านวน 13 
โรงเรยีนรวมทัง้มกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาสภาพขอ้เทจ็จรงิของโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตบางกอกน้อย และทวี
วฒันา  
รวม 3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนวดัวเิศษการ โรงเรยีนวดัปรุณาวาส และโรงเรยีนตัง้พริฬุหธ์รรม ซึง่ได้
รบัทราบวา่โครงการโรงเรยีนสองภาษาไดร้บัความนิยม และเป็นทีต่อ้งการของผูป้กครองและนกัเรยีน
จ านวนมาก นอกจากนัน้คณะอนุกรรมการฯ ไดร้บัทราบปัญหาในการด าเนินงานขอ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารโรงเรยีนดงันี้ 
  สภาพการด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนสองภาษา 
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  1. ครตู่างประเทศทีส่อนหอ้งเรยีนสองภาษา เป็นบุคคลทีส่ านกัการศกึษาด าเนินการ
คดัเลอืก 
มาให ้โดยโรงเรยีนไม่มโีอกาสไดส้รรหาเอง  

2. ครใูนโรงเรยีนยงัคงยดึตดิกบันโยบายของส านกัการศกึษา คอื ตอ้งน ารปูแบบของ
โรงเรยีน 

ราชบพติรมาเป็นตวัตัง้ แลว้น าขอ้สอบมาใหเ้ดก็สอบ เพือ่ท าการคดัเลอืกเขา้สูช่ ัน้เรยีนจากชัน้อนุบาล
พบวา่ 
ผลการสอบของเดก็นกัเรยีนของกรุงเทพมหานครไดน้้อยกวา่เดก็สงักดัอื่น เชน่ สพฐ. หรอืจากราชภฏั 
เป็นตน้ เนื่องจากเดก็ไม่เขา้ใจในขอ้สอบ เพราะจากระดบัชัน้อนุบาล 2 เดก็ของกรุงเทพมหานครยงัไม่มี
การเขยีน 
การอ่าน มแีต่ทกัษะการฟังเทา่นัน้ 

3. ครทูีคุ่มสอบซึง่เป็นครขูองชัน้ประถมศกึษากจ็ะตดิเรือ่งการดุเดก็ ท าใหเ้ดก็เครยีด 
ผลการสอบออกมาเดก็นกัเรยีนของกรุงเทพมหานครสอบผา่นเพยีง 5 คน 

4. ครทูีม่าสอนไม่ใชเ่จา้ของภาษาโดยตรง ส าเนียงทีส่อนไมเ่หมอืนเจา้ของภาษา  
5. จ านวนครไูม่เพยีงพอกบัจ านวนชัน้เรยีน 
6. ผูป้กครองไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะดแูลบุตรหลาน อกีทัง้ไม่ทราบแนวทางการสอน  

  7. นกัเรยีนอาจมปัีญหาเรือ่งการเรยีน โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร ์เนื่องจากเป็นวชิา 
ทีเ่ขา้ใจยาก 

8. หอ้งเรยีนสองภาษาเป็นทีน่ิยมของผูป้กครอง แต่โรงเรยีนไม่สามารถรองรบัได ้
เนื่องจาก 

มขีอ้จ ากดัเรือ่งจ านวนหอ้งเรยีน 
  9. ผูป้กครองมคีวามตอ้งการหลากหลาย เชน่ ผูป้กครองของนกัเรยีนทีม่าจากโรงเรยีน
เอกชน 
กต็อ้งการใหบุ้ตรหลานสะดวกสบาย เช่น เสนอใหม้กีารตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศในหอ้งเรยีน มสีือ่การ
เรยีนการสอนทีท่นัสมยั รวมไปถงึเรือ่งการแต่งกายของเดก็ควรแตกต่างจากหอ้งเรยีนปกต ิ 
  10. ครตู่างประเทศทีเ่ป็นผูห้ญงิไม่มทีีพ่กัอาศยัท าใหไ้ม่สะดวกในการมาท าการสอน ควร
จดัหาทีพ่กัให ้เชน่ บา้นพกัคร ู   

11. ครตู่างประเทศไดร้บัเงนิคา่จา้งไม่ตรงเวลา โรงเรยีนตอ้งส ารองจ่ายใหก้่อน 
12. เนื่องจากครทูีต่อ้งการเขา้สอนร่วมกบัครตู่างประเทศ เพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนให้

เขา้ใจ 
ในสาระวชิาทีค่รตู่างประเทศสอน แต่มปัีญหาขาดแคลนครดูงักล่าว โดยเฉพาะในกรณีทีต่อ้งมกีารขยาย
ชัน้เรยีนจงึตอ้งมคีรสูว่นนี้เพิม่ขึน้ 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและผูเ้ก่ียวข้อง 

  จากการเยีย่มโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามโครงการ

โรงเรยีน 

สองภาษาแลว้พบวา่ผูเ้กีย่วขอ้ง ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
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  ข้อสงัเกต 

  1. ในการด าเนินโครงการโรงเรยีนจะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ป็น

ผูท้รงคุณวุฒเิพือ่พจิารณาใหโ้รงเรยีนด าเนินการ และในการประชุมผูป้กครองโรงเรยีนจะด าเนินการให้

ผูป้กครองมสีว่นรว่มในการพจิารณายนิยอมและมคีวามพรอ้มใหบุ้ตรหลานไดเ้รยีนตามหลกัสตูรสอง

ภาษา  

หากเดก็นกัเรยีนไม่สามารถเรยีนตามหลกัสตูรดงักลา่ว ผูป้กครองจะตอ้งยนิยอมใหเ้ดก็เรยีนตาม

หลกัสตูรปกต ิ

  2. โรงเรยีนจะตอ้งจดัครทูีจ่บเอกภาษาองักฤษไปเป็นครปูระจ าชัน้รว่มกบัครตู่างประเทศ 

เพื่อช่วยเหลอืเดก็ทีไ่ม่เขา้ใจในวชิาทีค่รูต่างประเทศสอน ซึ่งในระยะแรกเป็นระยะทีเ่ดก็ต้องปรบัตวั แต่

เ มื่ อ 

ครตู่างประเทศสอนไปไดร้ะยะหนึ่งแลว้เดก็สามารถแสดงออกและสือ่สารได ้

  3. โรงเรยีนไดม้กีารปรบัพืน้ฐานใหแ้ก่เดก็ชัน้อนุบาล โดยใชเ้วลานอนของเดก็ และช่วง

ปิ ด 

ภาคเรยีนจงึตอ้งสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครอง 

  4. โรงเรยีนบางแห่งไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มใหค้รโูดยการอบรมภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สาร จดัใหค้รไูดม้กีารศกึษาเรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรภาษาต่างประเทศ เพือ่จะได้

น ามาพฒันาและปรบัใชก้บัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนต่อไป 

  5. โรงเรยีนบางแห่งรบันกัศกึษาปรญิญาโท เอกการสอนภาษาองักฤษ จากมหาวทิยาลยั 

Victoria University ประเทศออสเตรเลยีเขา้ฝึกสอน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ครูได้เรยีนรูเ้ทคนิคการสอน

ใหม่ ๆ 

  6. เนื่องจากนกัเรยีนมพีืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนั โรงเรยีนบางแห่งจา้งสถาบนัการศกึษา

ที่มปีระสบการณ์ด้านการสอนภาษามาปรบัพื้นฐานให้เด็ก ซึ่งท าให้มคี่าใช้จ่าย ดงันัน้โรงเรยีนจะต้อง

ชีแ้จงและท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองของเดก็ 

 

 

 

 

  ข้อเสนอแนะ 

  1. ด้านการบริการจดัการ 

  1.1 ดา้นครผููส้อน 
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 1.1.1 กรุงเทพมหานครควรจา้งครูต่างประเทศที่เป็นเจา้ของภาษามาสอน

โดยตรง โดยมกีารปรบัเปลีย่นนโยบายใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหค้รูต่างประเทศเพิม่มากขึน้ และจา้ง

ตลอดปีการศึกษาเพื่อให้ด าเนินโครงการโรงเรียนสองภาษามีความต่อเนื่องและยัง่ยืน ส่งผลให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยยกระดบัการศึกษาของนักเรยีน ตลอดทัง้เป็นการ

สรา้งโอกาสใหแ้ก่เดก็ทีข่าดโอกาส 

 1.1.2 ควรพฒันาศกัยภาพของครูต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและให้มกีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

 1.1.3 ควรใหโ้รงเรยีนมสีว่นรว่มในการสรรหาและคดัเลอืกครตู่างประเทศ 

 1.2 ดา้นผูป้กครอง 

 1.2.1 ควรใหผู้้ปกครองมสี่วนร่วมในการพจิารณาศกัยภาพของเดก็ในการ

เรยีนตามหลกัสตูรสองภาษาอย่างต่อเนื่อง 

 1.2.2 ควรประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรยีนเพื่อชี้แจงและสร้างความเขา้ใจ

เกีย่วกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร นอกจากนี้จะไดเ้ป็นแนวทางหารอืร่วมกนัระหว่างผูป้กครอง ครู

ไทย และครตู่างประเทศ 

  2. ด้านการเรียนการสอน 

 1. ควรเปิดโครงการโรงเรยีนสองภาษาจนถงึระดบัมธัยมศกึษาเพื่อใหก้ารเรยีนการ

สอนต่อเนื่อง 

 2. ควรจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษเพื่อเป็นการเตรยีมความ

พ ร้ อ ม 

ใหเ้ดก็ 

 3. ควรให้โรงเรยีนทุกโรงเรยีนมสี่วนร่วมในการออกขอ้สอบกลางของโรงเรยีนสอง

ภาษา 

 4. ควรยกเลกิการสอนวชิาคณิตศาสตรใ์นโครงการโรงเรยีนสองภาษาเนื่องจากเป็น

วิ ช า 

ทีย่ากแลว้สอนวชิาสงัคมแทน 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

  คณะอนุกรรมการฯ ได้เดนิทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครที่จดัการ

เรยีนการสอนตามโครงการโรงเรยีนสองภาษาและมขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

  ข้อสงัเกต 
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  1. จ านวนครูไม่เพียงพอ อาจท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของเด็กไม่ดีเท่าที่ควร 

นั ก เ รี ย น 

จะเกดิความเครยีด บางวชิาเป็นวชิาทีย่ากแต่จะตอ้งเรยีนดว้ยภาษาองักฤษ  เชน่ วชิาคณิตศาสตร ์และ 

วทิยาศาสตร์ อาจจะท าใหเ้ดก็ไดร้บัความรูใ้นสาระวชิาของแต่ละวชิาไม่มากเท่าทีค่วร ซึ่งส่งผลใหเ้ดก็มี

ปั ญ ห า 

ในกรณีทีเ่ดก็จะตอ้งไปสอบแขง่ขนักบันกัเรยีนของโรงเรยีนทัว่ไป 

  2. เดก็นักเรยีนตามโครงการโรงเรยีนสองภาษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ ภาษาองักฤษเป็น

อย่างด ีสามารถสือ่สารกบัครตู่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

  3. ครูต่างประเทศส่วนใหญ่มีศกัยภาพในการสอนเป็นอย่างดี มีความคล่องแคล่ว  

กระตอืรอืรน้ เสยีงดงัฟังชดั มเีทคนิคในการสอนเป็นอย่างด ีและตัง้ใจสอนเพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัความรูแ้ละ

ความเขา้ใจในเรือ่งทีส่อน ท าใหเ้ดก็มคีวามสนใจและตัง้ใจเรยีนมาก 

  4. ครูต่างประเทศต้องจดัท าสื่อการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ โดยใชเ้งนิส่วนตวัเพื่อพฒันา

สือ่ใหม้คีุณภาพ เนื่องจากงบประมาณทีไ่ดร้บัมไีม่เพยีงพอ 

  ข้อเสนอแนะ 

  1. กรุงเทพมหานครควรขยายโครงการโรงเรียนสองภาษาให้โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่องจนถงึระดบัมธัยมศกึษา และควรให้

โรงเรยีนในสงักดัได้ด าเนินการทุกแห่ง ทัง้นี้เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็นักเรยีนของกรุงเทพมหานครได้

เรยีนอย่างทัว่ถงึ และเรยีนอย่างมคีุณภาพเท่าเทยีมกนั  

  2. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนและช่วยเหลือครูต่างประเทศให้มีความเป็นอยู่ มี

สวสัดกิารและค่าตอบแทนทีด่ ีเพื่อใหค้รูต่างประเทศมขีวญั ก าลงัใจ และมคีวามปลอดภยัในขณะทีเ่ป็น

ครูอยู่ ในโรงเรียนนั ้น ๆ และควรส่งเสริมให้ครูต่างประเทศได้เป็นลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

  3. กรุงเทพมหานครควรให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการสรรหาแล ะคัดเลือกครู

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

เพือ่จะไดค้รตู่างประเทศทีส่ามารถสรา้งความต่อเนื่อง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรยีน 

  4. กรุงเทพมหานครควรประสานงานกบัมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้

จดัสง่นกัศกึษาวชิาเอกภาษาองักฤษมาฝึกสอน เพือ่จะไดช้่วยเหลอืเดก็นกัเรยีนในโครงการโรงเรยีนสอง

ภ า ษ า 

อกีทางหนึ่งดว้ย 

  5. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนในโครงการโรงเรยีนสองภาษา
เพือ่ใหค้รตู่างประเทศไดพ้ฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้  
  6. ควรสนบัสนุน สง่เสรมิใหม้คีรเูฉพาะสาระวชิาใหม้คีวามรูด้า้นภาษาองักฤษ 
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  6.3 ผลการศึกษากรณีเดก็นักเรียนสงักดักรงุเทพมหานครอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
  
  จากขอ้มูลการเรยีนรู้ภาษาไทยของส านักการศกึษาของกรุงเทพมหานคร พบว่ายงัมี
นักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีอ่่านไมอ่อก เขยีนไม่ไดจ้ านวนหนึ่ง เนื่องจาก
กรุงเทพมหานคร 
เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย เป็นมหานครทีม่คีวามเจรญิกา้วหน้าในทุกดา้น การทีย่งัมนีกัเรยีนทีอ่่าน
ไม่ออก เขยีนไม่ไดย้งัคงมีอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงการพฒันาด้านการศึกษาที่จ าเป็นจะต้องปรบัปรุง
ให้สอดคล้องกบัความเจรญิกา้วหน้าตามวสิยัทศัน์ดา้นการศกึษาของกรุงเทพมหานคร นกัเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครควรอ่านออกเขยีนไดทุ้กคน ในทุกระดบัชัน้ เพือ่น าไปสูก่ารเรยีนรูใ้นวชิาอืน่ ๆ ดว้ย 
  คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 จงึเหน็ความส าคญั ไดท้ าการศกึษา
จากสภาพปัจจุบนัพบวา่ ยงัมนีกัเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครที่มปัีญหาด้านทกัษะการอ่านไม่ออก
เขยีนไม่ได้อยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษา และอ่านไม่คล่องเขยีนไม่คล่อง
เช่นกนั ซึ่งสะท้อนให้เหน็วกิฤตในดา้นคุณภาพการศกึษาและดา้นการแกปั้ญหาของรฐั คณะอนุ
กรรมการฯ จงึไดจ้ดัประชุม 
Focus Group เพือ่รบัทราบปัญหา และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเดก็อา่นไม่ออก เขยีนไม่ได ้ในโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยไดด้ าเนินการใน 4 ส านกังานเขต ไดแ้ก่ เขตคลองสาน จอมทอง บางพลดั และ
ราษฎรบ์รูณะ ระหวา่งวนัที ่26 มกราคม  - 14 มนีาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ครผููส้อน
ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 4 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ทุกโรงเรยีนๆ ละ 1 คน ทัง้ 4 
เขตขา้งตน้ ทัง้นี้มกีารสุม่เขตการศกึษาทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบขอ้มลู
ของส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร โดยมหีวัหน้าฝ่ายการศกึษาของทัง้ 4 เขต ดงันี้ 
  - วนัที ่5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประชุมทีโ่รงเรยีนวดัพชิยัญาต ิ 
เขตคลองสาน จ านวน 8 โรงเรยีน แต่เชญิมาเพยีง 7 โรงเรยีน อกี 1 โรงเรยีนเป็นระดบัมธัยมศกึษา 
  - วนัที ่26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประชุมทีโ่รงเรยีนวดัยายร่ม  
เขตจอมทอง จ านวน 11 โรงเรยีน 
  - วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประชุมทีโ่รงเรยีนวดัวมิุตยิาราม
เขตบางพลดั จ านวน 11 โรงเรยีน 
  - วนัที ่14 มนีาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.30 น. ประชุมทีโ่รงเรยีนวดับางปะกอก  
เขตราษฎรบ์รูณะ จ านวน 6 โรงเรยีน 

 
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของสถานศึกษา 
มกีารด าเนินการและใหค้วามส าคญักบัปัญหาดงักล่าวในทุกระดบัโดยผูบ้รหิาร

สถานศกึษาได ้
ใหค้วามส าคญัต่อปัญหาดงักล่าว บางสถานศกึษาไดใ้หเ้ดก็ไปอ่านกบัผูบ้รหิารโดยตรง รวมทัง้มอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบอยา่งจรงิจงั และไดแ้ต่งตัง้ทมีงาน ในการด าเนินการต่างๆ ดงันี้ 
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   1. มกีารจดัท าแผนพฒันา สอนซ่อมเสรมิในหลายกจิกรรม เชน่ ใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอื
เป็นการบา้นใหอ้่านเพิม่เตมิช่วงเชา้ทีโ่รงเรยีน ใหน้กัเรยีนฝึกอ่านวนัละ 10 ค า ใหน้ักเรยีนทีอ่่านออก
เขยีนได ้ช่วยเพื่อนทีอ่่านไม่ได้ ตลอดจนการไปเยีย่มบา้นนกัเรยีน 
   2. มกีารด าเนินการกจิกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาเดก็อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได ้เช่น  
วางทุกงาน อ่านทุกคน อ่านเปลี่ยนชีวติ มหศัจรรย์ยามเช้า เล่านิทาน พฒันาการอ่าน เช่น 
ประกวด 
การอ่าน เขา้คา่ยรกัการอ่าน เล่าเรือ่งตามภาพ กจิกรรมพฒันาการเขยีน เชน่ คดัลายมอื เขยีนตามค า
บอก 
ใหน้กัเรยีนเขยีนบนัทกึตอนปิดเทอม เป็นตน้ 

สรุปขอ้มลูจ านวนนกัเรยีนทีอ่่านไมอ่อก อ่านไม่คล่อง  ซึง่เป็นขอ้มลูปีการศกึษา 2560 
ดงันี้ 

   

เขต จ านวน ร.ร. นร.ทัง้หมด อ่านไมอ่อก รอ้ยละ อ่านไม่
คล่อง 

รอ้ยละ รวม รอ้ยละ 

คลองสาน 
จอมทอง 
บางพลดั 
ราษฎรบ์รูณะ 

7 
11 
11 
6 

2,054 
5,066 
1,407 
1,856 

114 
224 
111 
16 

5.55 
4.42 
7.88 
0.86 

273 
393 
168 
128 

13.29 
7.75 
11.94 
6.89 

387 
617 
279 
144 

18.84 
12.17 
19.82 
7.75 

รวม 35 10,383 465 4.47 962 9.26 1,427 13.74 

 
  การอ่านไม่ออก พบว่ามนีักเรยีนที่อ่านไม่ออกจ านวน 465 คน คดิเป็นร้อยละ 4.47 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาทัง้หมดใน 4 เขตการศกึษา ซึง่สว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.1 
- ป.2 เนื่องจากในระยะแรกเขา้เรยีน เดก็จ าพยญัชนะ และสระไมไ่ด ้รวมทัง้จ าหลกัเกณฑก์ารสะกดค า
ต่างๆ ไม่ได ้เชน่ ค าทีม่วีรรณยกุต ์ค าประสมกบัสระ ค าทีม่ตีวัสะกด ค าทีม่อีกัษรน า ค าควบกล ้า เป็นตน้ 
จงึท าใหอ้่านไมไ่ด ้สง่ผลต่อการเรยีนในวชิาอื่น ๆ     
  การอ่านไม่คล่อง พบว่ามนีักเรยีนอ่านไม่คล่อง จ านวน 962 คน คดิเป็นร้อยละ 9.26 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาทัง้หมดใน 4 เขตการศกึษา ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.3 - ป.
6 จะอา่นค าผดิ อ่านออกเสยีงผดิ เช่น ค าทีม่อีกัษรน า ค าควบกล ้า รวมทัง้อ่านแลว้จบัใจความส าคญั
ไม่ได ้ท าใหส้ง่ผลต่อการเรยีนในวชิาต่างๆ  

จากการที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มกีารประชุมแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัครูผู้สอน
ภาษาไทย 

ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 - 2 ของโรงเรยีนในพืน้ที ่4 เขตดงักล่าวขา้งตน้ ไดพ้บวา่นกัเรยีนสงักดั
กรุงเทพ- 
มหานครยงัคงมทีีอ่่านไมอ่อก เขยีนไม่ไดจ้ านวนมาก และอ่านไม่คลอ่ง เขยีนไม่คล่องกจ็ านวนสงูเชน่กนั   

การเขยีน จากขอ้มลู ขอ้ 3.1 บ่งบอกวา่ การทีน่กัเรยีนอ่านไมอ่อก อ่านไม่คล่อง น่าจะ 
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สง่ผลใหเ้ขยีนไม่ไดด้ว้ย ประกอบกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบจากการประชุม Focus Group พบวา่มนีกัเรยีน
เขยีนไม่ไดทุ้กระดบัชัน้   
   สภาพปัญหาเก่ียวกบันักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนท่ีพบจากการประชุม Focus 
Group     
   นกัเรยีน 

- นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ไมเ่ปิดปากออกเสยีงเนื่องจากปัญหาดา้นสุขภาพ
และสภาพแวดลอ้มท าใหอ้่านออกชา้ 
  - นกัเรยีนมาเรยีนไม่สม ่าเสมอท าใหข้าดความต่อเนื่อง บางรายขาดเรยีนต่อเนื่องหลาย
วนั 
เนื่องจากมปัีญหาครอบครวั บางรายเรยีนเก่งแต่ไมส่ามารถมาเรยีนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
  - มนีกัเรยีนเป็นเดก็สมาธสิัน้ หรอืเดก็พเิศษทีบ่กพรอ่งทางการเรยีนรู ้(Learning 
Disorder) ซึง่จะสรา้งความยุง่ยากใหแ้ก่ครแูละเพือ่นนกัเรยีน รวมทัง้สง่ผลต่อการเรยีนรู ้
  - นกัเรยีนตดิเกมและไม่สนใจการเรยีนเทา่ทีค่วร 

- นกัเรยีนบางสว่นยา้ยโรงเรยีนบ่อยครัง้เพราะตอ้งยา้ยถิน่ฐานตามผูป้กครองทีป่ระกอบ
อาชพีรบัจา้งทัว่ไป ท าใหก้ารเรยีนไม่ต่อเนื่อง 
  - นกัเรยีนและผูป้กครองมปัีญหาทางดา้นสุขภาพทัง้ครอบครวั บางรายตอ้งการรบัการ
รกัษาต่อเนื่อง ท าใหต้อ้งขาดเรยีนบ่อย 
   ผูป้กครอง 

- ผูป้กครองนกัเรยีนมฐีานะยากจน มปัีญหาครอบครวั หรอืเป็นแรงงานต่างดา้ว ไม่เอา
ใจ 

ใสด่แูลบุตรหลาน    
- ผูป้กครองอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้ไม่สามารถชว่ยแนะน าหรอืสอนการบา้นได ้นกัเรยีน 

สามารถเรยีนรูไ้ดเ้ฉพาะทีโ่รงเรยีนเทา่นัน้ 
   ชุมชน 
   - สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรยีนและทีน่กัเรยีนอยูอ่าศยับางสว่นเป็นพืน้ทีส่แีดง 
ผูป้กครองบางสว่นเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ บางรายถูกคุมขงั นกัเรยีนตอ้งช่วยเหลอืตนเอง บางรายไม่ได้
ดแูลบุตรหลานเทา่ทีค่วร     
   ปัญหาการด าเนินการของโรงเรยีนทีม่ผีลกระทบกบัคร ูไดแ้ก่  
  - ครมูวีุฒแิละความถนดัไมต่รงกบัวชิาทีส่อน เชน่ ครจูบวชิาเอกศลิปะ แต่ตอ้งสอนเดก็
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทุกวชิา   
  - การประเมนิผลของส านกัการศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัระยะเวลาในการเรยีนของเดก็ 
แบบทดสอบยากกวา่แบบเรยีนของโรงเรยีน โดยเฉพาะในชว่งเทอมแรกในระดบัประถมศกึษาปีที ่1 ซึง่
เริม่ตน้การเรยีนการสอน 
  - ครสูอนหลายวชิาและเดก็ในหอ้งเรยีนมหีลายระดบั ทัง้เดก็เรยีนด ีเดก็เรยีนไม่เก่ง และ          
เดก็พเิศษ ท าใหเ้กดิปัญหาในการเรยีนการสอนและการรบัรูข้องนกัเรยีน 
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  - ครมูภีารกจิอื่นๆ ทีต่อ้งทิง้หอ้งเรยีน เชน่ การอบรม การประชุม ร่วมกจิกรรมของ
หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะภารกจิตามนโยบาย 
  - ครกูารศกึษาพเิศษมไีม่เพยีงพอและไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์จ านวนคร ู: นกัเรยีน : 
จ านวนหอ้งเรยีน 
   ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูเ้ข้าร่วมประชุม Focus Group หรือความ
ต้องการของสถานศึกษา เพือ่แกปั้ญหาเดก็อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้ 
   1. ควรมคีรตูน้แบบในการถ่ายทอดความรูเ้ทคนิคดา้นการสอนวชิาภาษาไทย รวมทัง้จดั
ใหม้สีือ่การเรยีนการสอนแบบแจกลกูสะกดค าตามหลกัภาษาเพือ่ใหน้กัเรยีนฝึกหกัการอ่านและเขยีน 
  2. นโยบายดา้นการศกึษามหีลายดา้นเปลีย่นแปลงบ่อย ปัจจุบนัโรงเรยีนมกีจิกรรมที่
ตอ้งด าเนินการค่อนขา้งมาก หากมกีจิกรรมทีเ่ป็นนโยบายเพิม่จะสง่ผลต่อผลกระทบต่อการเรยีนการสอน  
(ควรมกีจิกรรมตามความเหมาะสมทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อการเรยีนการสอน) 
  3. ครตูอ้งเขา้อบรมบ่อย สง่ผลต่อการสอนนกัเรยีน ท าใหไ้ม่สามารถท าการสอนไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
  4. ครตูอ้งมจีติวญิญาณในความเป็นคร ูตอ้งใหค้วามส าคญั หากนกัเรยีนอ่านไมอ่อก 
เขยีนไม่ไดจ้ะสง่ผลกระทบท าใหไ้ม่สามารถเรยีนวชิาอื่นๆ ไดด้ว้ย 
   5. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาลดกจิกรรมทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนของ
ครแูละนกัเรยีน เพือ่ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเตม็ทีไ่ม่ตอ้งเสยีเวลาไปท ากจิกรรมมากนกั 
  6. ควรจดัหอ้งเรยีนเสรมิประจ าส าหรบันกัเรยีนทีอ่่านไมอ่อกเขยีนไม่ไดโ้ดยเฉพาะ  
   7. นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในการสอนควรมคีร ู2 คนช่วยสอน เนื่องจาก
นกัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัมาก มทีัง้นกัเรยีนเก่งและไม่เก่ง   
   8. ควรก าหนดมาตรการเพือ่เตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีนระดบัอนุบาลในการรบัรูเ้รือ่ง
การอ่านภาษาไทยไดก้่อนเขา้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
   ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการในการพฒันาการอ่านออกเขียนได้ 
  1. ควรสรา้งเป้าหมายและสรา้งระบบการท างานร่วมกนัทัง้ผูบ้รหิาร ครแูละผูป้กครอง  
โดยก าหนดเป้าหมายนโยบายหลกัและยุทธศาสตรใ์นการสอนใหเ้ดก็สามารถอ่านออกเขยีนไดทุ้กคน 
  2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรไดร้บัการพฒันา เพิม่พนูความรู ้ความสามารถอยา่งต่อเนื่อง
ตลอดจนมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนัมคีวามตัง้ใจ ใสใ่จ ทุม่เท เสยีสละมคีวามอดทนในการแก้ไข
ปัญหาการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ และร่วมด าเนินการอย่างจรงิจงักบัครูและผูป้กครอง โดยเฉพาะครู
สอนภาษาไทยระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และใหค้วามส าคญัแก่ทุกภาคสว่นทีม่บีทบาทส าคญับทบาท
ส าคญัต่อการอ่านออกเขยีนไดทุ้กระดบั ซึง่มบีุคลากรทีม่บีทบาทส าคญัต่อการพฒันาสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
   2.1 คณะกรรมการสถานศกึษา มบีทบาทในการผลกัดนั และพฒันาสถานศกึษา
โดยการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัซือ้อุปกรณ์การศกึษา เป็นตน้ 
   2.2 เจา้อาวาสวดัทีต่ ัง้ของสถานศกึษาตอ้งมคีวามเขา้ใจ โดยเน้นใหเ้หน็
ความส าคญัของการศกึษา ใหก้ารสนบัสนุน และมสีว่นร่วมในการพฒันาแนวทางใหน้กัเรยีนอ่านออก
เขยีนไดทุ้กคน ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึจะสามารถด าเนินการพฒันาโรงเรยีนไปไดด้ว้ยด ี
   2.3 เครอืขา่ยผูป้กครองกม็บีทบาทส าคญัในการพฒันาสถานศกึษาดว้ย 
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   2.4 บุคลากรในโรงเรยีนทุกคน เชน่ คร ูอาจารย ์และครพูีเ่ลีย้ง กม็บีทบาท
ส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาการเรยีนการสอน 
   2.5 ผูอ้ านวยการเขตกม็บีทบาทในการอ านวยความสะดวกในการพฒันา
สถานศกึษาในทุก ๆ ด้าน 
  3. สถานศกึษาควรจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรยีนไดอ้่าน เขยีน คดิตลอดเวลา 
เชน่ จดัใหม้ป้ีายแจ้งขอ้มูลข่าวสาร น าเสนอผลงานของนักเรยีน จดัสถานที่เหมาะสมในการจดัวาง
เอกสาร หรอืหนังสอืประเภทต่างๆ ใหน้ักเรยีนได้เลอืกอ่านได้อย่างอสิระ รวมทัง้สร้างกจิกรรมการ
เรยีนรู้ต่างๆ  
ที่เปิดโอกาสและกระตุน้ใหน้กัเรยีนอ่านและเขยีนไดอ้ย่างอสิระตลอดเวลา 
  4. ควรสง่เสรมิและพฒันาครผููส้อนใหจ้ดัท าแผนและออกแบบการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่ม
วชิาภาษาไทยใหไ้ดต้ามสมรรถนะและมาตรฐานของผูเ้รยีนทีก่ าหนด สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รมูกีารเรยีนรู้ 
สรา้งสื่อเพือ่น าไปสูน่วตักรรมใหม่ ๆ เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนอ่านออก เขยีนได ้เรยีนไดอ้ย่างมี
ความสขุสนุกสนานกบัการเรยีน 
  5. ส านกัการศกึษา คร ูและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งควรใหค้วามส าคญัในการนิเทศและ
ตดิตามการสอนวชิาภาษาไทยทุกระยะและต่อเนื่อง  
  6. ควรจดัให้มหี้องเรยีนพเิศษ หรอืห้องเรยีนคุณภาพมาตรฐานวชิาภาษาไทย โดยมี
นวตักรรมการใช้สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ดก็ไดส้มัผสัเสมอืนจรงิส าหรบันกัเรยีนทีม่ปัีญหาอ่านไม่
ออก เขยีนไม่ได ้หรอือ่านไมค่ล่อง เขยีนไม่คล่อง 
  7. ควรมอบรางวลัแก่ครู หรอืโรงเรยีนที่มนีักเรยีนอ่านออกเขยีนไดทุ้กคน และน าผล
การอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในการพจิารณาความดคีวามชอบของครแูละ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
  8. ควรลดภาระงานทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนของครใูหน้้อยลง เพือ่ใหค้รมูเีวลา
ชว่ยเหลอืเรือ่งการแกไ้ขปัญหาเดก็อ่านไม่ออกเขยีนไม่ไดเ้ป็นรายบคุคล และจดักจิกรรมประกอบการ
สอน 
เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละสนใจการอา่นภาษาไทยมากขึน้ 
  9. จดัครูทีม่คีวามสามารถดา้นการสอนภาษาไทย และ/หรอืครูที่มปีระสบการณ์สูงให้
สอนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
  10. ควรสนับสนุน ส่งเสรมิ ผู้ปกครองให้เตรยีมความพร้อมในการเรยีนรู้ตัง้แต่ช่วง
ก่อนเขา้อนุบาลอย่างต่อเนื่องตลอดจนใหม้สีว่นรว่มกบัโรงเรยีน 
  11. ควรเปิดโอกาสใหม้กีารรณรงค ์เชญิชวนใหผู้ม้จีติอาสาเขา้มาท าคุณประโยชน์รว่ม
สง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาไทยในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
  12. ควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รตูดิตามการใชส้ือ่อุปกรณ์เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีอ่ยูใ่น
ความสนใจของเดก็ เพือ่ใชเ้ป็นสือ่ในการประกอบการเรยีนการสอน 
 
  6.4 กระบวนการพฒันาระบบการเรียนการสอน 
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  คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 ไดม้กีารประชุมหารอืร่วมกบั
ผูอ้ านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้ 111 โรงเรยีน โดยมปีระเดน็ในการหารอืดงันี้ 
  - กระบวนการพฒันาระบบการเรยีนการสอน 
  - กระบวนการพฒันาคร ู
  - รปูแบบการบรหิารจดัการของโรงเรยีน 
  - แผนงานดา้นกายภาพ 
  - งบประมาณดา้นการศกึษา 
  - ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  คณะอนุกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูของหน่วยงาน และไดม้ขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ
ใหห้น่วยงานเกีย่วกบักระบวนการพฒันาระบบการเรยีนการสอนดงันี้ 
  1. กระบวนการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทัง้นี้ เพือ่พฒันาใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามรูด้า้นต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1.1 พืน้ฐานการเรยีนรูส้าระวชิาหลกัไดแ้ก่ ทกัษะการอา่น (Reading) ทกัษะการ
เขยีน 

 (Writing) และทกัษะการค านวณ (Arithmetic) ถอืเป็นทกัษะพืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะท าใหรู้แ้ละ
เขา้ใจเนื้อหาสาระของ 8 กลุ่มสาระการเรยีน 

1.2 ความรูเ้ชงิบรูณาการส าหรบัศตวรรษที ่21 
 1.2.1 ความรูเ้กีย่วกบัโลก 
 1.2.2 ความรูด้า้นการเงนิ เศรษฐกจิ ธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 1.2.3 ความรูด้า้นการเป็นพลเมอืงทีด่ ี
 1.2.4 ความรูด้า้นสุขภาพ 
 1.2.5 ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 

1.3 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
ทัง้นี้ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการแกปั้ญหา เป็นการสรา้งทกัษะการคดิในแบบต่าง ๆ ดงันี้ 

 1.3.1 การสือ่สารและความรว่มมอื 
 1.3.2 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 

1.4 ทกัษะชวีติและงานอาชพี 
 1.4.1 ความยดืหยุ่นและความสามารถในการปรบัตวั 
 1.4.2 การรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละก ากบัดแูลตนเองไดด้ ี
 1.4.3 ทกัษะสงัคมและสงัคมขา้มวฒันธรรม 
 1.4.4 การเป็นผูส้รา้งผลงานหรอืผลผลติและความรบัผดิชอบเชือ่ถอืได ้
 1.4.5 ภาวะผูน้ าและความรบัผดิชอบ 

1.5 ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี
 1.5.1 การรูเ้ทา่ทนัสารสนเทศ 
 1.5.2 การรูเ้ทา่ทนัสือ่ 
 1.5.3 การรูท้นัเทคโนโลย ี
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1.6 คุณลกัษณะในศตวรรษที ่21 
 1.6.1 คุณลกัษณะดา้นการท างาน ไดแ้ก่ การปรบัตวั และความเป็นผูน้ า 
 1.6.2 คุณลกัษณะดา้นการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การชีน้ าตนเอง การตรวจสอบการ

เรยีนรู ้
ของตนเอง 

 1.6.3 คุณลกัษณะดา้นศลีธรรม ไดแ้ก ่ความเคารพผูอ้ื่น ความซื่อสตัย ์ส านกั
พลเมอืง 

2. การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบ Project-Based Learning : PBL ทีใ่ชพ้ืน้ฐานการ 
เรยีนรู ้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ตอ้งมกีารบรูณาการ ผสมผสานความรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และ
ผสมผสานกระบวนการสอน กระบวนการเรยีนรู ้ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมอนัดงีาม โดยค านึงถงึความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

3. พฒันาระบบการเรยีนการสอนในรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนสูผู่เ้รยีนดว้ยระบบ  
KM (Knowledge Management) ดงันี้ 

 3.1 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ครผููส้อนจ าเป็นตอ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลหรอืราย
กลุ่ม  

ชว่ยใหค้รผููส้อนมขีอ้มลูทีส่ าคญัในการออกแบบ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม มหีลกัการวเิคราะห์
ผูเ้รยีน โดยค านึงถงึธรรมชาตขิองผูเ้รยีน ประสบการณ์ พืน้ฐานความรูเ้ดมิและวธิกีารเรยีนรู ้

 3.2 การใชจ้ติวทิยาการเรยีนรู ้โดยการบรูณาการคุณธรรม ค่านิยมในการ
จดัการ 

เรยีนรู ้
 3.3 การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานเชือ่มโยงกบัการพฒันาหลกัสตูร

และ 
การจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

 3.4 การออกแบบการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานงาน
หลกัสตูร 

และเชือ่มโยงบรูณาการระหวา่งกลุ่มวชิาโดยใชผ้ลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดเป็นหลกั และใชก้ระบวนการวจิยั
เป็นสว่นหนึ่งของการจดัการเรยีนรู ้

 3.5 การออกแบบการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ เพือ่สะทอ้นภาพใหเ้หน็ 
ชดัเจนวา่ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้า้นต่างๆ  

4. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการเรยีนการสอน และจดัองคป์ระกอบเหล่านี้ให้
สมัพนัธ ์

ตามองคป์ระกอบเชงิระบบในรปูแบบของตวัป้อน กระบวนการ การผลติ การควบคุมและขอ้มลูป้อนกลบั  
ซึง่น าเสนอในรปูแบบของแผนภูมติามความคดิสรา้งสรรคข์องนกัออกแบบการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การ
รูจ้กัลกัษณะของผูเ้รยีน การตัง้จุดประสงคข์องการสอน การจดัเนื้อหาสาระทีจ่ะสอน เป็นตน้ 

5. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนยดึหลกัสตูรสถานศกึษา โดยครเูป็นสว่นรว่มในการ 
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จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ ประกอบดว้ย กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551 และตรวจสอบทบทวนหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใหแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ าปัญหาและ
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้มาพจิารณาร่วมกนั เพือ่หาแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา
นกัเรยีนใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรและ พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

6. การตดิตามนิเทศการจดัการเรยีนการสอน โดยใหค้รบูนัทกึรายการสอนประจ าวนั  
สง่ฝ่ายบรหิารเพือ่ตรวจสอบทุกสปัดาห ์มกีารนิเทศการเรยีนการสอนโดยหวัหน้าสายชัน้และฝ่ายบรหิาร  
ซึง่หวัหน้าสายและฝ่ายบรหิารจะมกีารบนัทกึขอ้คดิเหน็และค าแนะน าใหค้ร ูการนิเทศการสอนเป็นแบบ
กลัยาณมติร 

7. จดัใหม้กีารผลติสือ่การเรยีนการสอนของครทูุกคน  โดยการผลติสือ่จะตอ้งสอดคลอ้ง 
กบับทเรียนและศกัยภาพของนักเรียน และน าสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด 1 ชิ้นน ามารายงาน
ผล 
ใหฝ่้ายบรหิารและเพือ่นครไูดท้ราบเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป และไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
ตลอดจนจดัใหม้กีารยมืสือ่การเรยีนการสอนไปใชใ้นระดบัชัน้อื่น ๆ ท าใหไ้ดส้ือ่การเรยีนการสอนทีม่ี
คุณภาพ และจดัใหค้รทู าวจิยัไปชัน้เรยีนภาคเรยีนละ 1 เรือ่ง ในแต่ละภาคเรยีนครจูะตอ้งน าวจิยัในชัน้
เรยีนมาน าเสนอใหฝ่้ายบรหิารและเพือ่นครไูดด้ ูพรอ้มทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนัเพือ่ใหไ้ดง้านวจิยั
ทีม่คีุณภาพ 

8. จดัใหม้กีจิกรรมภมูปัิญญาไทยและคา่ยวชิาการในทุกปี โดยก าหนดเป็นชว่งชัน้ ไดแ้ก ่
อนุบาล 1 - 2 ประถมศกึษาปีที ่1 - 2 ประถมศกึษาปีที ่3 - 4 และประถมศกึษาปีที ่5 - 6 โดยแต่ละช่วง
ชัน้จะตดิต่อวทิยากรภายในชุมชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นต่าง ๆ น ามาถ่ายทอดความรูใ้หก้บั
นกัเรยีน เพือ่เป็นการปลกูฝังใหน้กัเรยีนรกัในภมูปัิญญาไทยและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

9. การทดสอบการอ่านในทุกเดอืน น าผลการประเมนิมาพฒันานกัเรยีนทีย่งัอ่านไม่ออก
ตาม 

เกณฑข์องส านกัการศกึษา โดยจดัใหค้รสูอนเพิม่เตมิกบันกัเรยีนทีย่งัมปัีญหาการอ่าน 
10. การจดัสอนเพิม่เตมิใหก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เพือ่เตรยีมตวัสอบวดั 

คุณภาพทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
11. สง่เสรมิใหค้รใูชก้ระบวนการจดัการเรยีนรู ้Active Learning และสง่เสรมิการผลติ 

และใชส้ือ่ทีห่ลากหลายและงา่ยต่อการเรยีนรู ้
12. วดัผลและประเมนิผล เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรดว้ย

วธิกีาร 
ทีห่ลากหลาย 

13. จดัท าแหล่งเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสถานที ่โดยก าหนดพืน้ทีใ่หแ้ต่ละสายชัน้ และ 
ผูร้บัผดิชอบไปด าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของโรงเรยีน “หลากหลายแหล่งเรยีนรู ้ภูมทิศัน์
สะอาด” 
  14. การมสีว่นรว่มของชุมชนในการพฒันาระบบการเรยีนการสอน 
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14.1 สง่เสรมิใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  
หรอืวทิยากรในชุมชน มาใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน 

14.2 คณะกรรมการสถานศกึษาใหข้อ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนและให ้
ความเหน็ชอบในการท างานต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
  กระบวนการพฒันาคร ู
  1. สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรูแ้ละบุคลากรทางการศกึษา โดยเฉพาะดา้น         
การจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล และทกัษะในการสือ่สารของครใูหม้สีมรรถนะดา้นการสอนอย่าง              
มปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1.1 สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รมูคีวามรูแ้ละแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรม วธิกีาร 
จดัการเรยีนรู ้การสอนคดิแบบต่าง ๆ ตลอดจนการวดัและประเมนิผลใหส้ามารถน ามาพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณภาพตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 

1.2 พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหส้ามารถยกระดบัคุณภาพการศกึษา 
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ในรปูแบบทีห่ลากหลาย โดยการประยกุตใ์ชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสือ่สารทีท่นัสมยัมาใชใ้นการพฒันา  
   1.3 สง่เสรมิระบบการนิเทศแบบกลัยาณมติร โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาครทูัง้ใน
โรงเรยีนและต่างโรงเรยีนหรอืภาคสว่นอื่น ๆ ตามความพรอ้มของโรงเรยีน 

1.4 สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้การมสีว่นรว่มจากผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ทุกภาคสว่นใหเ้กดิชุมชนการเรยีนรู ้

1.5 สง่เสรมิครใูหจ้ดัการเรยีนรูป้ระชาคมอาเซยีน 
1.6 สง่เสรมิครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้สีมรรถนะในการคุม้ครองดแูล 

ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
  2. เสรมิสรา้งระบบแรงจงูใจใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษา มขีวญั ก าลงัใจท างาน 
เกดิผลการปฏบิตังิานเชงิประจกัษ์ 

2.1  ยกย่องเชดิชเูกยีรตคิรแูละบุคลากรทางการศกึษาทีเ่ป็นมอือาชพี 
2.2 สง่เสรมิความกา้วหน้าของครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหม้วีทิยฐานะ
สงูขึน้ 

  3. สง่เสรมิสนบัสนุนครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้จีติวญิญาณของความเป็นคร ู
การเป็นครมูอือาชพีและยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชพี เพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

3.1 พฒันาดา้นคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง โดยการพฒันาพฤตกิรรมที่
แสดง 

ถงึการเป็นผูม้วีนิยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามรกั ศรทัธา ภาคภูมใิจในวชิาชพี 
3.2 ดา้นความสามารถในการปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ 
พฤตกิรรม 

ทีแ่สดงถงึการเป็นผูม้คีวามรู ้โดยการประเมนิผลงานของครผููช้ว่ยทีจ่ะตอ้งน าเสนอผลงานทุก ๆ 3 เดอืน 
เพือ่พฒันาก่อนแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง เป็นตน้ 
  4. สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษามคีุณลกัษณะของครใูนยคุศตวรรษ 
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ที ่21 หรอืเรยีกวา่ e-Teacher จะประกอบดว้ย 9 คุณลกัษณะทีค่รพูงึปฏบิตั ิดงันี้ 
4.1 Experience คอื มปีระสบการณ์การเรยีนรูแ้บบใหม่ ใชเ้ครือ่งมอืต่าง ๆ เช่น 

Internet ,e-Mail การใช ้CD  
4.2 Extended คอื มทีกัษะการคน้หาความรูไ้ดต้ลอดเวลา เพราะเทคโนโลย ี

อนิเทอรเ์น็ต สามารถใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทีไ่หนกไ็ด ้ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการหาความรูด้ว้ย
เทคโนโลย ี

4.3 Expanded คอื การขยายผลของความรูสู้น่กัเรยีน ประชาชนทัว่ไป และ
ชุมชน  

สามารถถ่ายทอดความรูล้ง CD ,VDO โทรทศัน์หรอืบน Web เพือ่ใหเ้กดิการเพิม่ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
ของบุคลากรโดยรวม 

4.4 Exploration คอื สามารถเลอืกเนื้อหาทีท่นัสมยั เอกสารอา้งองิ คน้ควา้ทัง้ 
สาระและบนัเทงิเพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่น ามาออกแบบการเรยีนการสอน 

4.5 Evaluation คอื เป็นนกัประเมนิทีด่ ีสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการประเมนิผล 
4.6 End-User เป็นผูใ้ชป้ลายทางทีด่ ีเชน่ สามารถ Browse ไป Web Site ทีม่ ี

คุณคา่บนอนิเทอรเ์น็ตและเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างหลากหลาย 
4.7 Enable คอื สามารถใชเ้ทคโนโลยสีรา้งบทเรยีนและเนื้อหาเพิม่เตมิมาใชใ้น 

การประกอบการเรยีนการสอน สามารถใชซ้อฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรม์าสรา้งบทเรยีน อย่างน้อยทีส่ดุก็
สามารถสรา้งการน าเสนอดว้ยเนื้อหา Power Point เป็นการจงูใจใหน้กัเรยีนสนใจในการเรยีนมากขึน้ 
หรอืการใช ้Authoring tool ต่าง ๆ มาสรา้งบทเรยีนในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

4.8  Engagement คอื ครทูีร่ว่มกนัแลกเปลีย่นความเหน็ หาแนวรว่ม เพือ่ให้
เกดิ 

ชุมชน เชน่ การคุยกนับน Web ท าใหม้คีวามคดิใหม่ ๆ มขีอ้เสนอแนะ เกดิชุมชนครบูน Web 
4.9 Efficient and Effective คอื ครทูีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จะตอ้งเป็น 

ผูใ้ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างคล่องแคล่ว เป็นผูผ้ลติ ผูก้ระจาย และใชค้วามรู ้
  5. การสนบัสนุนใหม้กีารลาศกึษาต่อในประดบัปรญิญาโท โดยผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุน
ใหไ้ปศกึษาตอ่ในวนัหยุดราชการ (เสาร-์อาทติย)์ จากมหาวทิยาลยัใกลบ้า้นหรอืใกลโ้รงเรยีน  
  6. สง่เสรมิสนบัสนุนสมรรถนะระบบบรหิารงานบุคคล โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของคร ู(SWOT Analysis) และการประเมนิครใูนต าแหน่งที่
สงูขึน้  
ใหเ้ป็นไปตามบทบาท หน้าที ่ภารกจิ กลยุทธแ์ละเป้าหมายทีน่ าไปสูว่สิยัทศัน์ทีก่ าหนด 
  7. สง่เสรมิสนบัสนุนครใูหม้วีนิยัและรกัษาวนิยั ในการประชุมประจ าเดอืนจะเน้นย ้าเรือ่ง
วนิยัและการรกัษาวนิยัของขา้ราชการ ตลอดจนคอยสอดสิง่ดแูลไมใ่หค้รกูระท าผดิวนิยั เพือ่เป็นการ
ป้องกนัชว่ยพฒันาครใูหอ้ยูใ่นกรอบทีก่ าหนด 
  8. สง่เสรมิกระบวนการจดัการเรยีนรู ้Active Learning และสง่เสรมิใหค้รไูดร้บัการ
พฒันาอยา่งต่อเนื่องโดยใชก้ระบวนการชมุชนแห่งการเรยีนรู ้(Professional Learning Community : 
PLC) 
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  รปูแบบการบริหารจดัการของโรงเรียน 
  1. มกีารบรหิารสถานศกึษาตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีโดยยดึถอืระบบ
คุณธรรม และความเสมอภาค ดว้ยการด าเนินงานต่าง ๆ ในรปูของคณะกรรมการใหทุ้กคนไดเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในการด าเนินงานตามหลกัการมสีว่นรว่ม เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความสามารถไดอ้ย่าง
เตม็ทีแ่ละเตม็ก าลงั โดยคอยตดิตาม ก ากบั ดแูลใหค้ าปรกึษา รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์และการบรหิารงานดว้ยความเป็นธรรม 
  2. จดัการบรหิารงานเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบรหิารงาน
บุคคล ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป และกระจายอ านาจจากฝ่ายบรหิารใหห้วัหน้างานทัง้ 4 ฝ่าย หวัหน้า
ระดบัชัน้ หวัหน้าสายชัน้ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้
  3. การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง เครอืขา่ย ชุมชน 
ฯลฯ 

4. ยดึแนวทางการบรหิารงานแบบใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (School- Based Management : 
SBM) 

 
โดยการกระจายอ านาจใหค้ณะคร ูและบุคลากรมสีว่นร่วมในการร่วมคดิ ร่วมท า และรว่มแกปั้ญหาอยา่ง
สรา้งสรรค ์คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานมสีว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษาโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล
ในการบรหิารงาน 
  5. จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัภายในสถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษากบั
ครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ 
  6.จดักจิกรรมใหห้ลากหลายยิง่ขึน้ เพือ่พฒันานกัเรยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรชัญา 
วสิยัทศัน์และจุดเน้น และน าขอ้เสนอแนะของการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก และภายในมา
พฒันางานใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
  7. พฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน            มกีารบ ารุงรกัษา ซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน จดัและปรบัปรุงสถานทีใ่ห้
เหมาะสมและเพยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน 
  8. มกีารบรหิารงานโดยใชก้ระบวนการ PDCA มกีารทบทวน ปรบัปรุงหลกัสตูร
สถานศกึษา มุ่งเน้นใหค้รผููส้อนจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา มกีารท าวจิยัในชัน้เรยีน พฒันา
สือ่และนวตักรรมการเรยีนรู ้ตลอดจนมกีารนิเทศการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
  แผนงานด้านกายภาพ 
  ไดม้กีารด าเนินการพฒันาปรบัปรุงโรงเรยีนใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละ
ปลอดภยัต่อผูเ้รยีน ดงันี้ 
  1. การปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งในโรงเรยีน  
  2. การจดัแหล่งเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 

- หอ้งสมดุและหอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เชน่ หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งวทิยาศาสตร ์ 
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา ฯลฯ 
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- แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เชน่ บอรด์/ ป้ายนิทรรศการ แปลงเกษตร 
สวนหยอ่ม 

 สวนสมนุไพร โรงเพาะเหด็ ฟารม์ไก่ เป็นตน้ 
- แหล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน เชน่ วดั ตลาด คลอง บา้นพกัคนชรา สถานีต ารวจ 

ชุมชนรอบโรงเรยีน เป็นตน้ 
- สือ่การเรยีนรูร้ายกลุ่มสาระต่าง ๆ มทีัง้ไดร้บัการจดัสรรจากกส านกัการศกึษา
และ 

ครผูลติขึน้เอง 
  งบประมาณด้านการศึกษา 
  1. ไดร้บังบประมาณดา้นการศกึษาจากกรุงเทพมหานครในหมวดเงนิเดอืนและคา่จา้ง
ประจ า  
หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ หมวดคา่สาธารณูปโภค หมวดคา่ครภุณัฑ ์
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง หมวดเงนิอุดหนุน และหมวดรายจา่ยอื่น 
  2. ไดร้บังบอุดหนุนดา้นการศกึษาจากรฐับาลในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

1.1 ค่าจดัการเรยีนการสอน 
1.2 ค่าจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.3 ค่าหนงัสอืเรยีน 
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
1.5 ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 
1.6 ค่าอาหารกลางวนันกัเรยีน 
1.7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 

ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
  1. ปัญหาดา้นการขาดแคลนคร ูเนื่องจากครขูอโอนยา้ย บางสว่นปัญหาเกดิจากคา่ครอง
ชพีทีส่งู ปัญหาทีโ่รงเรยีนไดร้บัครไูมต่รงวชิาเอก ท าใหม้ปัีญหาในการสอนบา้ง หรอืท าใหพ้ฒันานกัเรยีนได้
ไม่เตม็ศกัยภาพ รวมทัง้ปัญหาทีค่ร ู1 คนตอ้งสอนหลายวชิาและหลายระดบัชัน้  
  2. เนื่องจากกรุงเทพมหานครไดม้นีโยบายใหโ้รงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครตอ้งรบั
นกัเรยีนทุกคนทีม่าสมคัรเขา้เรยีน ท าใหม้ปัีญหาเกีย่วกบัเรือ่งผลการเรยีนของนกัเรยีน เนื่องจากบางคน
อาจไม่มพีืน้ฐานดา้นการศกึษา หรอืบางคนเป็นเดก็ต่างดา้วทีท่ าใหโ้รงเรยีนตอ้งมกีารปพูืน้ฐานใหก้่อน
การเรยีนการสอน 

3. ทีผ่า่นมาโรงเรยีนไดท้ าแผนการซ่อมแซม และสรา้งอาคารเรยีนเสมอมาแต่เมือ่ขอ
จดัสรร 

งบประมาณเข้าไปก็มกัจะถูกตดังบประมาณ เนื่องจากจะมวีงเงนิที่สูง นอกจากนัน้ยงัได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณไม่เพยีงพอ เชน่ งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรยีนและจดัการสภาพแวดลอ้มของ
สถานศกึษา  งบประมาณในการจา้งครตู่างประเทศมาสอนในโครงการเรยีนด ีเรยีนฟร ีฯ ใหเ้พยีงพอตลอดปี
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การศกึษา ในบางโรงเรยีนขาดงบประมาณในการจดัท าหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา หอ้งเรยีนพเิศษอื่น ๆ ทีจ่ะ
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  4. ปัญหาดา้นบรบิทของโรงเรยีน เชน่ เรือ่งหอ้งน ้าไม่เพยีงพอ เชน่ โรงเรยีนสมโภชกรุง
อนุสรณ์ 
(200 ปี) ทีไ่ดจ้ าหน่ายหอ้งน ้าตัง้แต่ปี 2559 แต่ยงัไม่ไดร้บังบประมาณมาสรา้งทดแทนของเดมิทีจ่ าหน่าย 

5. พืน้ทีข่า้งเคยีงโรงเรยีน มสีภาพไม่เอือ้ต่อการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มสีิง่เรา้
ภายนอก 

ทีเ่ป็นภยัต่อนกัเรยีนในชุมชน เชน่ รา้นเกมคอมพวิเตอร ์แหล่งมัว่สมุดา้นยาเสพตดิ การทะเลาะววิาท การ
แขง่รถมอเตอรไ์ซค ์เป็นตน้ 
  6. เรือ่งสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไม่แรง ท าใหม้ปัีญหาในการท างานของเจา้หน้าที ่ปัจจุบนั
หวัหน้าฝ่ายตอ้งออกคา่ใชจ้่ายเอง 
  7. ปัญหาทางครอบครวัของนกัเรยีน ทัง้ทีเ่กดิจากการแตกแยกของครอบครวั สง่ผลให้
นกัเรยีน 
มกีารยา้ยโรงเรยีนระหวา่งภาคเรยีนบ่อยครัง้ เรยีนรูไ้ดไ้ม่ต่อเนื่อง หรอืฐานะทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ดขีอง
ครอบครวัท าใหน้กัเรยีนขาดการเอาใจใสใ่นการเรยีน และขาดการสง่เสรมิสนบัสนุนจากครอบครวั ท าใหเ้ป็น
ปัญหาการพฒันาในการเรยีนรู ้
  8. ปัญหานโยบายบางเรือ่งทีส่ านกัการศกึษามอบใหโ้รงเรยีน และเขตด าเนินการ แต่เหน็
วา่เป็นเรือ่งทีไ่ม่ควรปฏบิตั ิเพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง แต่ควรใหค้รตู่างประเทศไปด าเนินการเอง  เชน่ การให้
ท า NON–B (วซี่าธุรกจิ) หรอืการท า Work  permit (ใบอนุญาตท างาน) ใหก้บัครสูอนภาษาต่างประเทศ 
  9. ปัญหาจากการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 
2560  
เนื่องจาก พ.ร.บ.ยงัขาดความชดัเจนในการด าเนินงาน ท าใหเ้ป็นปัญหากบัผูป้ฏบิตังิาน    
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

1. ควรมกีารพจิารณาเรือ่งการขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรุงโรงเรยีนใหม่ โดยให้
น า 

ขอ้มลูของโรงเรยีนทุกแห่งในพืน้ทีเ่ขตมาวเิคราะหว์า่โรงเรยีนใดควรไดร้บัการปรบัปรุงเป็นล าดบัใด แลว้
ท าการปรบัปรุงใหค้รบทุกสว่นของโรงเรยีน เพือ่ใหเ้กดิความคงทนและสวยงาม เพราะหากมกีารปรบัปรุง
บ่อยและครัง้ละหลายโรงเรยีนจะท าใหไ้ม่เกดิประโยชน์ทีส่มบรูณ์ เพราะจะเป็นปัญหากบันกัเรยีนและ
บุคลากรของโรงเรยีนทีจ่ะตอ้งไดร้บัผลกระทบในช่วงทีม่กีารก่อสรา้ง และการทีป่รบัปรุงจุดต่าง ๆ ยอด
งบประมาณกจ็ะไม่มาก ท าใหห้าผูร้บัจา้งไดย้าก และเมือ่เขตต่าง ๆ ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าว
ขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้กใ็หส้ง่เรือ่งใหส้ านกัการศกึษาวางแผนการสรา้ง หรอืปรบัปรุงโรงเรยีนทัง้ 437 แหง่ 
  2. ควรมกีารปรบัเรือ่งกรอบอตัราก าลงัของบุคลากรทางการศกึษา เนื่องจากปัจจุบนั 
มไีม่เพยีงพอ ซึง่ทีผ่า่นมาพบวา่กรุงเทพมหานครมกีารเปิดรบัสมคัรแบบกวา้งเกนิไป ท าใหม้กีารขอ
โอนยา้ยจ านวนมาก ซึง่ควรไดร้บัการแกไ้ขทีถู่กตอ้ง 

3. ส านกัการศกึษา ควรจดัโครงการอบรม สมัมนาในชว่งปิดภาคเรยีน เนื่องจากมปัีญหา 
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เกีย่วกบัเรือ่งครทูีม่ไีม่เพยีงพอในการสอนหนงัสอื และเมือ่ตอ้งไปสมัมนาหรอือบรมอกีกจ็ะท าใหเ้กดิ
ปัญหา 
ในการจดัการเรยีนการสอน 
  4. ความไม่ชดัเจนของ พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 
ท าใหห้น่วยงานมปัีญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึง่หน่วยงานควรด าเนินการดงันี้ 
 4.1 หากมกีรณีทีห่น่วยงานไม่สามารถด าเนินการ หรอืมปัีญหาในการ

ด าเนินงาน 
ขอใหป้ระสานกบักรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 
 4.2 กรณีคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
  4.2.1 ใหทุ้กโรงเรยีนจดัท าแผนเกีย่วกบัอาคารแต่ละหลงัวา่สรา้งเมือ่ใด  
โรงเรยีนใดควรไดร้บัการซ่อมแซม หรอืปรบัปรุงมากทีส่ดุ และท าการเรยีงล าดบัไว ้
  4.2.2 การขอจดัสรรงบประมาณ ตอ้งมกีารพจิารณาจากผูบ้รหิารลงมา 
ผูป้ฏบิตั ิและจากผูป้ฏบิตัขิ ึน้ไปยงัผูบ้รหิาร 

5. บางโรงเรยีนมเีดก็นกัเรยีนเพิม่มากขึน้แต่หอ้งเรยีนไม่เพยีงพอ ซึง่ไดข้อจดัสรร
งบประมาณ 

เพือ่การสรา้งอาคารเพิม่ เช่น โรงเรยีนวดัปลกูศรทัธา 
6. บางโรงเรยีนมหีอ้งคอมพวิเตอรเ์พยีง 1 หอ้ง ซึง่ไม่เพยีงพอในการเรยีนของนกัเรยีน  

นอกจากนัน้อบางคนไม่มเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีบ่า้น ท าใหม้ปัีญหาในการคน้ควา้ขอ้มลูประกอบการเรยีน
นอกเวลาเรยีน ท าใหเ้กดิปัญหาในการเรยีนของเดก็นกัเรยีน 

7. หอ้งเรยีนทีไ่ม่ใชห่อ้งเรยีนสองภาษา มกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษน้อยเกนิไป 
(สปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง) ซึง่ควรปรบัใหเ้รยีนสปัดาหล์ะ 4-5 ชัว่โมง 
  8. ปัญหาการยา้ยของคร ูผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งท าการสะทอ้นปัญหาวา่เกดิขึน้จากสิง่ใด 

9. ควรสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัครโูดยการสนบัสนุนเรือ่งการเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
10. เรือ่งภาษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาจนี ภาษาองักฤษ ควรมกีารจดัการเรยีนการสอน

แบบ 
ใหเ้ดก็เกดิความคุน้เคย ไม่กลวัทีจ่ะสือ่สาร โดยควรเน้นเรือ่งการฟัง การพดู 
  11. ควรมกีารปรบัเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งหอ้งสมุด เนื่องจากปัจจุบนัพบว่าเดก็
นกัเรยีนอ่านหนงัสอืน้อยลง จงึควรเน้นเรือ่งสือ่ประเภทอื่น ๆ ใหม้ากกวา่หนงัสอื เพือ่เป็นการจงูใจใหเ้ดก็
เขา้มาหาความรูใ้นหอ้งสมุดเพิม่มากขึน้ 
  12. กรงุเทพมหานครควรก าหนดใหค้า่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตของโรงเรยีนอยูใ่น
หมวดคา่สาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งใชใ้นการท างาน 
  6.5 รบัทราบข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียนวดัสระบวั  โรงเรียนประชา
นิเวศน์ และโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 
  คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 
วดัสระบวั โรงเรยีนประชานเิวศน์ และโรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ พรอ้มเยีย่มชมการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน ไดร้บัทราบขอ้มลูดงันี้ 
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  โรงเรียนวดัสระบวั 
  โรงเรยีนวดัสระบวัมนีกัเรยีน จ านวน ๒๓๔ คน ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ูจ านวน ๑๔ คน
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณดงันี้ 

- ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นคา่ชุด
ลกูเสอื 

ชุดยวุกาชาด ชุดนอนเดก็นกัเรยีนระดบัอนุบาล ชุดพละ ค่าจา้งครสูอนภาษาองักฤษ ภาษาจนี คา่ประกนั
อุบตัเิหตุ โครงการวา่ยน ้าเป็นเล่นน ้าไดป้ลอดภยั โครงการสรา้งสรรคส์ือ่การเรยีนรู ้คา่วสัดุการสอนวชิา
วทิยาศาสตร ์คา่ซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอร ์
  - ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นคา่เครือ่งแบบนกัเรยีน ค่าอุปกรณ์การเรยีน คา่จดั
คา่ยวชิาการ คา่หนงัสอืเรยีน หนงัสอืเสรมิการเรยีน และคา่แบบฝึกหดั ค่าวสัดุส านกังาน  

- มกีารจดักจิกรรมเกีย่วกบัเรยีนรูต้่างๆ ภายในโรงเรยีน เชน่ การจา้งครสูอนดนตรสีากล 
ส าหรบัสอนนกัเรยีนทีม่คีวามสนใจ มกีารจดักจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ใหน้กัเรยีนมกีารเคารพ
กตกิาของสงัคม มกีารพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน ครมูกีารวเิคราะหน์กัเรยีนแต่ละคน โดยค านึงถงึความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้ม มกีารจดัหอ้งเรยีนใหส้ะอาด จดัอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบยีบ มี
ป้ายนิเทศแบบสามมติหิลากหลายเนื้อหา และมปัีญหาครโูอนยา้ย และขาดครทูีม่คีุณวุฒติรงตาม
สาขาวชิาทีจ่ะสอน  

- โครงการอาหารเชา้และอาหารกลางวนัในโรงเรยีน ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งโดยไม่ใชว่ธิี
ประมลูแบบ e-bidding แต่ใชว้ธิเีฉพาะเจาะจง เนื่องจากจ านวนเดก็นักเรยีนไม่มาก งบประมาณทีใ่ชไ้ม่
เกนิวงเงนิ 500,000 บาท ซึง่ พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจา้งและบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 ก าหนดวา่ไม่
สามารถด าเนินการ แต่โรงเรยีนเหน็วา่วธิกีารนี้นกัเรยีนจะไดร้บัประทานอาหารทีม่คีุณคา่ทางโภชนาการ
มากกวา่ อกีทัง้นกัเรยีนกม็คีวามพงึพอใจ 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  1. ปัญหาเรือ่งการขาดแคลนครใูนบางสาขาวชิา เนื่องจากครทูีบ่รรจมุามคีุณวุฒไิมต่รง    
แนวทางแกไ้ขปัญหาภายในเขตเดยีวกนัในเบือ้งตน้อาจจะท าไดโ้ดยใหโ้รงเรยีนขนาดใหญ่ทีม่อีตัราก าลงั
มากกวา่มาช่วยโรงเรยีนขนาดเลก็เป็นครัง้คราว ซึง่อาจจะด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งใชง้บประมาณ    
  2. ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาวิิธกีารจดัซือ้จดัจา้งโครงการอาหารเชา้และอาหาร
กลางวนัในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครใหเ้หมาะสมและเกดิประโยชน์กบันกัเรยีน โดยอาหารตอ้งมี
คุณภาพเหมาะสมกบัราคา แกไ้ขปัญหากรณีจดัซือ้จดัจา้งดว้ยการประมลูโดยวธิ ีe-bidding แลว้อาจได้
อาหารทีไ่ม่มคีุณภาพ  
 
  โรงเรียนประชานิเวศน์ 
  คณะอนุกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนประชานิเวศน์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้   
  1. การบรหิารจดัการงบประมาณทีโ่รงเรยีนไดร้บัจดัสรรทัง้จากกรุงเทพมหานคร และ
งบอุดหนุนจากรฐับาล 
  2. การจดัระบบการเรยีนการสอนนกัเรยีน 
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 3. การพฒันาบุคลากรครขูองสถานศกึษา รวมถงึการบรหิารจดัการเกีย่วกบัครู
ต่างประเทศ 
 4. แนวคดิเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหวา่งโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร
  
 ขอ้มลูนกัเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมด จ านวน 1,863 คน ดงันี้ 
 - ชัน้อนุบาล 1 จ านวน 107 คนชัน้อนุบาล 2 จ านวน 116 คนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
จ านวน 286 คนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 จ านวน 259 คนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จ านวน 264 คน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ านวน 278 คนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 279 คนและชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
จ านวน 274 คน 
 งบประมาณ โครงการเรยีนฟร ีเรยีนดฯี จ านวน 2,069,100 บาท คา่อาหารเชา้ จ านวน 
3,762,000 บาท คา่วา่ยน ้า จ านวน 519,050 บาท หมวดค่าตอบแทนฯ จ านวน 870,703 บาท        
หมวดรายจา่ยอื่น จ านวน 562,860 บาท หมวดคา่ทีด่นิฯ จ านวน 1,754,000 บาท  
 การจดัระบบการเรยีนการสอน ด าเนินการ ดงันี้ 
 - การรบันกัเรยีน หอ้งเรยีนปกตดิ าเนินการโดยการจบัฉลากและทดสอบความพรอ้ม, 
หอ้งเรยีนสองภาษาด าเนินการโดยการทดสอบความพรอ้ม 

การวดัผลประเมนิผล 
1. การทดสอบในสถานศกึษา เชน่ วดัตามมาตรฐานตามตวัชีว้ดั (ภาคเรยีนละ 2 ครัง้)  

 2. สถานศกึษาเป็นสนามสอบ เชน่ บรษิทัเสรมิปัญญา O - NET  สสวท. TDET  
3. รายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ตามมาตรฐานตามตวัชีว้ดั ในชว่งปลายภาค

เรยีน การพฒันาบุคลากร โรงเรยีนประชานิเวศน์มกีารจดัแผนภมูอิงคก์รและโครงสรา้งการ
บรหิารอยา่งชดัเจนและเป็นปัจจุบนั การมอบหมายงานสอดคลอ้งกบัคุณวุฒแิละความสามารถของคร ูมี
การจดัการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมกีระบวนการสง่เสรมิพฒันาครเูป็นคนดมีคีวามสามารถ 
 จุดเดน่ 
 1. มบีุคลากรเพยีงพอในการสอนตามเอกวชิา 
 2. ครศูกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.24 
  3. ผูบ้รหิารและครไูดร้บัวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 25 คน วทิยฐานะช านาญการ 34 
คน 
  4. มกีารบรหิารแบบมสีว่นร่วม ผูอ้ านวยการสถานศกึษากระจายอ านาจการบรหิารโดย
บรหิารบุคคลเป็นระบบสายชัน้ ซึง่ในแต่ละสายชัน้ ครหูวัหน้าสายชัน้มบีทบาทในการควบคุมดแูลครใูน
สายชัน้และประสานงาน ใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยรองผูอ้ านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนดแูลจ านวน 2 สาย
ชัน้ต่อ 1 คน 
  โครงการโรงเรยีนสองภาษา โรงเรยีนประชานิเวศน์ ไดเ้หน็ความส าคญัของการ
พฒันาการเรยีนการสอนไปสูค่วามเป็นสากลจงึด าเนินการจดัการเรยีนการสอนโครงการโรงเรยีนสอง
ภาษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 2 
หอ้งเรยีน และไดม้กีารพฒันาอยา่งต่อเนื่องจนมาถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในปีการศกึษา2559 มกีาร
บรหิารครชูาวต่างชาต ิ โดยใหจ้ดัท าหลกัสตูรซึง่มคีรปูระสานงาน ครปูระจ าชัน้ ครคููว่ชิาชว่ยดแูล 
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  โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 
  ปัจจุบนัโรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์เปิดท าการเรยีนการสอน 2 ระดบัคอืระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่1 - 3 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 - 6 
   บคุลากรประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวนทัง้สิน้ 98 คน ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โท  
จ านวน 48 คน จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี50 คน  มนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 จ านวน
ทัง้สิน้ 1,662 คน 
   การบรหิารจดัการงบประมาณทีโ่รงเรยีนไดร้บัการจดัสรรทัง้จากกรุงเทพมหานคร และ
งบอุดหนุนจากรฐับาลหมวดรายจ่ายอื่นจ านวนเงนิ 3,447,920 บาท  
 
   โรงเรยีนไดร้บัการจดัสรรงบเงนิอุดหนุนจากรฐับาล โดยแบ่งเป็น 
   1. คา่จดัการเรยีนการสอนจ านวนเงนิ 5,997,900 บาท ซึง่วางแผนการใชจ้่ายเป็น         
20 รายการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค วสัดุส านกังานซ่อมแซมครุภณัฑ ์วสัดุ การศกึษาวสัดุการเรยีน
คอมพวิเตอร ์หนงัสอือ่านประกอบ เป็นตน้  
   2. การใชจ้่ายกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจ านวนเงนิ 1,804,770 บาท ซึง่แบ่งออกเป็น
กจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 
    - กจิกรรมวชิาการ 
    - กจิกรรมคุณธรรม/ลกูเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาด 
    - กจิกรรมทศันศกึษา 
    - กจิกรรมบรกิารสารสนเทศ/ICT 
   การจดัระบบการเรยีนการสอนนกัเรยีน 
   ดา้นคร ู
 - จดัครสูอนไดต้รงวชิาเอก 
 - ครทู าการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน / วเิคราะหห์ลกัสตูร 
 - จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
 - ครใูชส้ือ่และแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
 - มกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยในการประมวลผล
และรายงานผลการเรยีน 
 ดา้นนกัเรยีน 
 - นกัเรยีนมโีอกาสไดเ้ลอืกเรยีนตามความสามารถและศกัยภาพของตน 
 - นกัเรยีนมโีอกาสไดเ้รยีนภาษาต่างประเทศกบัครชูาวต่างชาต ิ
 - นกัเรยีนหอ้งเรยีนสองภาษาไดเ้รยีนวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศลิปะ สขุศกึษา 
เป็นภาษาองักฤษกบัครเูจา้ของภาษา 
 - จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีห่ลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนกัเรยีน 
 - สง่เสรมินกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นต่างๆ เขา้รบัการทดสอบแขง่ขนัในทุกระดบั 
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 ดา้นหลกัสตูร 
 หลกัสตูร ม.ตน้ 
 1. หอ้งเรยีนขัน้พืน้ฐาน 
 2. หอ้งเรยีนพเิศษ 
 - หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ตามแนวทาง สสวท. และ 
สอวน.  
  - หอ้งเรยีน 2 ภาษา (B.P.) 
 หลกัสตูร ม.ปลาย 
 1. แผนการเรยีนวทิย ์- คณติ (หอ้งเรยีนปกต/ิหอ้ง ISM) 
 2. แผนการเรยีนคณิต – องักฤษ 
 3. แผนการเรยีน 2 ภาษา (EIS.) 
 4. แผนการเรยีนองักฤษ – จนี 
 5. แผนการเรยีนองักฤษ – ญีปุ่่ น 
 6. แผนการเรยีนภาษาไทย – สงัคม 
 7. แผนการเรยีนดนตรสีากล 
 8. แผนการเรยีนออกแบบแฟชัน่ - ไฟฟ้า (ปีการศกึษา 2561) 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม จดับรรยากาศ มสีือ่เทคโนโลย ีภายในหอ้งเรยีน และภายนอก
หอ้งเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้
 ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

 - ผลการทดสอบ O - NET มคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่ระดบัประเทศทุก รายวชิา 3 ปีซอ้น 
 - โรงเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ในการสง่นกัศกึษามาสงัเกตการสอน
และ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี ทกุปีการศกึษา 
การพฒันาบุคลากรครขูองสถานศกึษา รวมถงึการบรหิารจดัการเกีย่วกบัครตู่างประเทศ 

 1. ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาของขา้ราชการคร ู
 2. วางแผนการอบรม พฒันาครตูลอดปีการศกึษา ดงันี้ 

 - โครงการสง่เสรมิความเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชพีภายในสถานศกึษา 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
 - โครงการสง่เสรมิสุขภาพครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 
 - โครงการสง่เสรมิสวสัดกิารครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
   - โครงการสมัมนาบุคลากร 
   - พฒันาศกัยภาพความรูค้วามสามารถทางวชิาการ การใหค้ าปรกึษา  
  ครตู่างประเทศ มี 2 โครงการ 

 1. โครงการหอ้งเรยีนสองภาษา มคีรจู านวน  8  คน เปิดสอนระดบั ม.1 - ม.5 
(8 หอ้งเรยีน) ด าเนินการ ดงันี้ 

 - ส านกัการศกึษาคดัเลอืกครตู่างประเทศสง่ใหโ้รงเรยีน 
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 - โรงเรยีนจดัตารางสอนตามวชิาเอกของคร ูเชน่ คณิตศาสตรว์ทิยาศาสตร ์ศลิปะ  
สขุศกึษา ภาษาองักฤษ และจดัครเูขา้คู ่(Co-ordinator teacher)  

 - ครเูขา้คูร่ว่มจดัการเรยีนรู ้ควบคุม และประเมนิการจดัการเรยีนรู ้ ของครู
ต่างชาต ิ
 - ผูบ้รหิารนิเทศการจดัการเรยีนรู ้ประเมนิเพือ่รายงานส านกัการศกึษา 

2. โครงการภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติ จดัการเรยีนรู ้39 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 
1 ชัว่โมง ด าเนินการ ดงันี้ 

- โรงเรยีนท าการคดัเลอืกครตู่างชาต ิ
- ด าเนินการท าสญัญาจา้งตามระเบยีบ 
- จดัตารางสอนในวชิาภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติ 
- โรงเรยีนจดัตัง้คณะกรรมการ ควบคุมและประเมนิคณุภาพการจดัการเรยีนการ

สอน 
- โรงเรยีนควบคุมการลงเวลาท าการสอน เบกิจ่ายค่าตอบแทนใหค้รตู่างชาต ิ

แนวคดิการแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหวา่งโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
1. ครผููน้ าการเปลีย่นแปลง โดยครโูรงเรยีนมธัยมประชานเิวศน์ ไดเ้ขา้ร่วมกบัหน่วยงาน
ดา้น 

การศกึษาเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 
 - ครแูกนน า STEM สวทช./วทิยากรของ สวทช. 

   - ครพูีเ่ลีย้งศนูย ์STEM ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลาย 
   - ครผููน้ าการเปลีย่นแปลง สสวท. 

  2. ศนูยก์ารขบัเคลื่อนการจดัการเรยีนรู ้สะเตม็ศกึษา (STEM Education)  
  - โรงเรยีนไดร้บัการจดัตัง้เป็นศนูยอ์บรมทางไกล สะเตม็ศกึษา สงักดั
กรุงเทพมหานคร  

ศนูย ์กทม. 34 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 - ปีการศกึษา 2561 ไดด้ าเนนิการจดัการอบรมครดูว้ยระบบทางไกลตามโครงการ 

บรูณาการสะเตม็ศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลายและจดัตัง้ศนูยแ์ลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้นื่องจากครมูวีทิยฐานะช านาญการพเิศษถงึรอ้ยละ 43.18 จงึมแีนวคดิจดัตัง้ศนูยก์ารแลกเปลีย่น
องคค์วามรูร้ะหวา่งโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นการท าผลงานทางวชิาการ โดย 

 1. เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการหาคุณภาพของเครือ่งมอื  
  2. รวบรวมผลงานทางวชิาการของครทูีไ่ดร้บัวทิยฐานะครชู านาญการพเิศษ ไว้
หอ้ง 

แสดงผลงาน เพือ่ใหค้รใูนสงักดักรุงเทพมหานคร ศกึษาเพือ่เป็นแนวทางในการท าผลงาน 
  3. เป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการท าผลงานทางวชิาการ 
   - การแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหวา่งโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  

ดา้นการท าผลงานทางวชิาการ 
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 ดา้นการจดัการเรยีนรูศ้นูยเ์สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (MPN 
Blended  Learning Center) 
  1. การผสมผสานวธิกีารเรยีนการสอน online learning รว่มกบัการเรยีนแบบ
เผชญิหน้า (Face to Face) 
  2. การเรยีนแบบยดืหยุ่น  
  3. สง่เสรมิสมรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21  
 4. วดัและประเมนิผลความกา้วหน้าทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยแสดงผล
ยอ้นกลบัในทนัท ี
  5. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจดัการ ระบบการเชค็ชือ่นักเรยีนดว้ยบตัร
ประจ าตวัแบบอเิลก็ทรอนกิส ์
   6. โครงการความร่วมมอืระหวา่งส านกัการศกึษากบัส านกัพฒันาสงัคม โรงเรยีน
มธัยมประชานิเวศน์ไดเ้ปิดสอน 2 รายวชิา คอื ช่างไฟฟ้า และออกแบบแฟชัน่ 
  การยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O - NET) 
  - ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O - NET)  สงูกวา่คา่เฉลีย่
ระดบัประเทศ๓ ปี ตดิต่อกนั 
  - โรงเรยีนทีม่คีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O - NET) สงู
กวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูโ้รงเรยีนไดม้แีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
  

 1. ประชุมวางแผนแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินกจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิก์ารทดสอบ 
ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) รว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารและคณะคร ู 
 2. จดัการทดสอบ Pre O-net ครัง้ที ่1 ดว้ยแบบทดสอบ O – NETของปีการศกึษาทีผ่า่น
มา และน าผลมาประเมนิวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและวเิคราะหภ์าพรวมทัง้สายชัน้   
 3. น าผลการวเิคราะหต์วัชีว้ดัทีน่กัเรยีนไดค้ะแนนต ่า มาวางแผนพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนในชัว่โมงเรยีนปกต ิ 

               4. จดัครผููเ้ชีย่วชาญในแตล่ะตวัชีว้ดัมาด าเนินการสอน จดัการสอนเสรมินอกเวลาเรยีน 
(หลงัเลกิเรยีนและวนัเสาร)์ โดยแบ่งกลุ่มนักเรยีนเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 

 กลุ่มที ่1 นกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มทางการเรยีนเพือ่สูเ่ป้าหมาย 100 คะแนน 
  กลุ่มที ่2 นกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มทางการเรยีนปานกลางเพือ่สูเ่ป้าหมาย 75 
คะแนน 
 กลุ่มที ่3 นกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มทางการเรยีนปานกลางเพือ่สูเ่ป้าหมาย 50 คะแนน 
 กลุ่มที ่4 นกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มทางการเรยีนอ่อนเพือ่สู่เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์
คา่เฉลีย่ 

ระดบัประเทศ 
 5. สนบัสนุนสือ่เทคโนโลยแีละเอกสารประกอบการเรยีนการสอน เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการจดัการเรยีนการสอน 

 6. ขอความรว่มมอืกบัผูป้กครอง ในการจดัเลีย้งอาหารกลางวนัในวนัเสาร ์
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 7. จดัการสอบ Pre O-net ครัง้ที ่2 ดว้ยขอ้สอบ Pre O-net ของส านกัการศกึษา เพือ่น า 
ผลการสอบมาวเิคราะหน์กัเรยีนเป็นรายบุคคลและปรบักลุ่มเพือ่ซ่อมเสรมิตามตวัชีว้ดั 
 8. เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจก่อนเขา้สูส่นามสอบ    
 
  6.6 การจดัการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนกีฬากรงุเทพมหานคร 

คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 ไดร้บัทราบขอ้มลูโรงเรยีนกฬีา
กรุงเทพมหานครทัง้ 3 แห่ง คอืโรงเรยีนกีฬากรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (ดินแดง) โรงเรยีน
กรุงเทพมหานครแห่งที ่2 (ธนบุร)ี และโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร แห่งที ่3 (มนีบุร)ี เกีย่วกบัแนวทางการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
หน่วยงาน และในปี พ.ศ. 2561                 คณะอนุกรรมการฯ ไดม้กีารตดิตามความคบืหน้าการ
ด าเนินการของโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครทัง้ 3 แห่งโดยการเชญิไดเ้ชญิผูอ้ านวยการกองการกฬีา
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพือ่รบัทราบขอ้มลูเพิม่เตมิถงึความคบืหน้าในการด าเนินงานของ
หน่วยงานดงันี้ 
  การจดัสรรงบประมาณอาหารให้นักเรียนกีฬา 
  ปีงบประมาณ 2559  ไดร้บังบประมาณ จ านวน 37,701,400.-บาท งบประมาณทีจ่า้ง
33,234,080.-บาท ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั สทิธกิรคอนซลัแตนท ์จ ากดั จดัซือ้จดัจา้งโดยใชว้ธิกีารประมลูดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์e-Auction 
  ปีงบประมาณ 2560 ไดร้บังบประมาณจ านวน 37,701,400.-บาท งบประมาณทีจ่า้ง 
33,252,282.-บาท (21 พ.ย.59 - 30 ก.ย.60) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั อารด์จี ีจ ากดั จดัซือ้จดัจา้งโดยใช้
วธิกีารประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์e-Auction 
  ปีงบประมาณ 2561 ไดร้บังบประมาณ จ านวน 34,863,000.-บาท งบประมาณทีจ่า้ง
จ านวน 32,944,345.20บาท (1 ธ.ค.60 – 30 ก.ย.61) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั สทิธกิร คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
จดัซือ้จดัจา้งโดยใชว้ธิกีารประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์e-Bidding   

หมายเหตุ สรุปคา่ใชจ้่ายนกัเรยีนในแต่ละปี อตัรา 70,000 - 80,000บาท/คน/ปี 
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนกีฬากรงุเทพมหานคร 
1. อาหารนกักฬีาไม่เพยีงพอ และมกีารจดัสง่ล่าชา้ 
ทีผ่า่นมาพบวา่นกักฬีาจะประสบปัญหาเรือ่งอาหารไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ 

รา่งกาย ไม่ครบรายการหรอืมน้ีอย และมกีารสง่อาหารล่าชา้ อนัมผีลสบืเนื่องมาจากผูร้บัจา้งเป็นรายใหม่  
อา้งวา่ไม่มคีวามเชีย่วชาญในการท างานกบัทางราชการ ไม่ไดม้กีารศกึษารายละเอยีดเนื้องานตาม TOR  
ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งวา่ตอ้งจดัท าและสง่อาหารใหโ้รงเรยีนกฬีาทัง้ 3 แห่งใหต้รงเวลา และครบทุกมือ้ 

วธิกีารแกไ้ขปัญหา ไดก้ าหนดไวใ้น TOR วา่ผูร้บัจา้งสามารถเขา้มาประกอบปรุงอาหาร 
ภายในโรงเรยีนได ้ซึง่ผูค้า้กไ็ดเ้ลอืกวธิดีงักล่าว ท าใหส้ามารถมอีาหารใหน้กัเรยีนกฬีารบัประทานอย่าง
เพยีงพอและทนัเวลา ซึง่ผูร้บัจา้งเป็นรายเดยีวกนัทัง้ 3 โรงเรยีน 

2. ปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนของโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร 
ถงึแมโ้รงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร ไดพ้ฒันานกักฬีาจนกา้วไปสูค่วามเป็นเลศิและ

ประสบ 
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ความส าเรจ็ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิตลอดจนสรา้งชือ่เสยีงใหก้บักรุงเทพมหานครจนท าให้
ผูป้กครองใหค้วามสนใจในการสง่บุตรหลานเขา้มาเรยีนและฝึกซอ้มกฬีาเป็นจ านวนเพิม่ขึน้ทกุปี แต่ยงั
พบวา่มปัีญหาอุปสรรค ดงันี้ 

2.1 ดา้นโครงสรา้งและบรหิารองคก์ร 
- ไม่ไดเ้ป็นโรงเรยีนกฬีาอย่างแทจ้รงิตามทีค่วรจะเป็น 
- ไม่มอี านาจหน้าทีก่ารบรหิารงานเหมอืนโรงเรยีนกฬีาทีม่มีาตรฐาน

ทัว่ไป 
   2.2 ดา้นอาคารสถานที ่

- อาคารทีพ่กัและสนามฝึกซอ้มใชร้ว่มกบัศนูยก์ฬีาและศนูยเ์ยาวชน 
- สนามฝึกซอ้มไม่ไดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน 
- วสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มไม่เพยีงพอ 

   2.3 ดา้นวชิาการ 
- ไม่มหีลกัสตูรเฉพาะของโรงเรยีนกฬีา 
- ไม่สามารถออกใบประกาศและใบรบัรองเป็นชือ่ของโรงเรยีนกฬีาได ้ 

(ปัจจุบนัใชช้ือ่โรงเรยีนทีเ่รยีนวชิาสามญั) 
- ไม่สามารถบรหิารงานดา้นวชิาการไดอ้ย่างครอบคลุม 

2.4 ดา้นบุคลากร 
- จ านวนขา้ราชการและผูฝึ้กสอนกฬีามอีตัราไมเ่พยีงพอ 
- จ านวนบุคลากรดา้นสายสนบัสนุนการสอนไมเ่พยีงพอ 

  แนวทางการพฒันาศนูยฝึ์กกีฬาเยาวชน (จากการศกึษาของคณะศกึษาศาสตรแ์ละ               
พฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน) 
  กองการกฬีาไดน้ าเสนอแนวทางการพฒันาศูนยฝึ์กกฬีาเยาวชน ตามผลการศกึษาของ
คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน ดงันี้ 

1. ปัจจุบนัศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชนขึน้ตรงกบัส านกัวฒันธรรมฯ การบรหิารจดัการดา้นการ
เรยีน 

วชิาสามญัและการกฬีาจงึอาจยงัไม่คล่องตวัมากนกั เหน็ควรเสนอใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
อ านาจและอตัราก าลงัใหม่ เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพและมคีวามคล่องตวัมากขึน้ โดย
อาจจะสงักดัส านกัการศกึษาโดยตรง 
  2. การคดัเลอืกนกัเรยีน ควรเริม่ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 เพือ่ความสะดวกในการ
จดัการศกึษา แต่บางชนิดกฬีามคีวามจ าเป็นตอ้งรบันกัเรยีนต ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ดงันัน้ 
นกัเรยีนทีเ่ขา้มาศกึษาจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเองสว่นหนึ่ง และมกีารท าสญัญาวา่หากลาออกตอ้งชดใชทุ้น 
สว่นนกัเรยีนทีม่ผีลการแขง่ขนัตามเกณฑจ์ะไดร้บัการยกเวน้คา่เล่าเรยีนหรอืไดร้บัทุนสนบัสนุน ในขณะ
ทีน่กัเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัยแ์ต่มผีลการเรยีนด ีและมคีวามสามารถดา้นกฬีาหรอืเป็นนกักฬีาเยาวชน
แห่งชาต ิควรจดัโควตาไวใ้หจ้ านวนหนึ่ง เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้ขา้มาเรยีนในศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชน 
(โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร) 
  3. การคดัเลอืกบุคลากรควรแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดงันี้ 



46 
 

   3.1 ฝ่ายบรหิารงาน ควรใชว้ธิกีารสรรหาผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถและมี
วสิยัทศัน์ในการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีา 

3.2 อาจารยผ์ูส้อนสายสามญั นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา นกักายภาพบ าบดั 
พยาบาล 

วชิาชพี  และเจา้หน้าทีธุ่รการ ควรใชว้ธิกีารสอบบรรจุใหม่หรอืการโอนยา้ยมาจากหน่วยงานหรอื
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยมสีถานภาพเป็นขา้ราชการ 

3.3 ผูฝึ้กสอนกฬีาและนกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ควรใชว้ธิกีารสรรหาผูม้คีวามรู้ 
ความสามารถและมผีลงานทีโ่ดดเด่นในกฬีาแต่ละชนิด เชน่ นกักฬีาทมีชาต ิไม่จ ากดัสญัชาต ิท าสญัญา
จา้งคราวละ 3 ปี และใหอ้ตัราค่าตอบแทนทีส่งูเพือ่สรา้งแรงจงูใจ 

3.4 บุคลากรอื่น ๆ เชน่ แมบ่า้นท าความสะอาด พนกังานรกัษาความปลอดภยั  
พนกังานซกัรดีเสือ้ผา้ควรใหจ้า้งบรษิทัเอกชนเขา้มาด าเนินการ โดยมเีงือ่นไขสญัญาตามขอ้ตกลง 

4. หลกัสตูร ควรใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวง 
ศกึษาธกิารแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยจดัการเรยีนการสอน 2 ระดบั คอื ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้ใหน้กัเรยีนสามารถเขา้
ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัได ้

5. การจดัการเรยีนการสอนและการสอบ ควรมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่นตามเวลาทีน่กัเรยีน 
สะดวก โดยเฉพาะในกรณทีีม่กีารฝึกซอ้มและการแขง่ขนั และใชห้ลกัการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัและเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั เชน่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนผา่นระบบ e - Learning การเรยีนแบบเพือ่ช่วย
เพือ่น เป็นตน้ 

6. ควรน าหลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาเขา้มาใชใ้นกระบวนการด าเนินงานของศนูยฝึ์ก
กฬีา- 

เยาวชน เริม่ตัง้แต่การคดัเลอืกนกัเรยีน การฝึกซอ้ม การแขง่ขนั การดแูลรกัษานกักฬีาทีบ่าดเจบ็
ภายหลงัการแขง่ขนั ทัง้ในดา้นสรรีวทิยา การออกก าลงักาย ดา้นโภชนาการ ดา้นเวชศาสตรก์ารกฬีา 
ดา้นชวีกลศาสตรก์ารกฬีา และดา้นจติวทิยาการกฬีา 

7. ควรสนบัสนุนงบประมาณในการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกใหก้บัศนูยฝึ์กกฬีา
เยาวชน 

อย่างสมบรูณ์แบบเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ ไดแ้ก่ สนามฝึกซอ้มและสนามแขง่ขนั หอพกันกักฬีาและ
บุคลากร  
ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครจงึมนีโยบายในการพฒันาดา้นการเรยีนการสอนและพฒันาศกัยภาพทางการ
กฬีา โดยด ารใิหส้ านกัวฒันธรรมฯ ด าเนินการจดัตัง้โรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานครขึน้ ณ พืน้ทีภ่ายใน
ศนูยฝึ์กอบรมหนองจอก สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรงุเทพมหานคร เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีก่ารเรยีนการสอน
วิชาสามญัและสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร) อย่างสมบรูณ์แบบครบวงจร  

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  1. นอกจากเรื่องใบงานส าหรบัใหเ้ดก็สง่แลว้ ขอใหม้กีารหารอืร่วมกบัโรงเรยีนทีส่อนวชิา
สามญัในเรือ่งอื่น ๆ ดว้ย โดยเฉพาะกบัครผููส้อน เพราะผลการเรยีนของเดก็นกัเรยีนกฬีาอาจมี
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ผลกระทบต่อเรือ่ง O-NET ของนกัเรยีนทัว่ไป นอกจากนัน้ ในการทีจ่ะพานกักฬีาไปเกบ็ตวัเพือ่ฝึกซอ้ม 
และการเดนิทาง 
ไปแขง่ขนักฬีาควรมหีนงัสอืแจง้ใหโ้รงเรยีนทัง้ 3 แห่งทราบลว่งหน้า เพือ่ใหส้ามารถจดัตารางการเรยีน
การสอนใหก้บันกัเรยีนกฬีาไดอ้ย่างเหมาะสม 
  2. กรุงเทพมหานครควรท า MOU กบัหน่วยงาน หรอืสมาคมต่าง ๆ เพือ่ใหส้นบัสนุน
ดา้นการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีามกีารต่อยอดทางกฬีาใหเ้ป็นอาชพี ตัง้คณะท างานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ตอ้งมกีระบวนการทีถู่กตอ้ง ชดัเจน เพือ่ใหผู้บ้รหิารชุดต่อๆ ไปสามารถ
บรหิารงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
  3. จดัใหม้กีารแขง่ขนัเพือ่พฒันาศกัยภาพของเดก็นักเรยีน โดยอาจรว่มมอืกบัการกฬีา 
แห่งประเทศไทย ส านกัการศกึษา หรอืมหาวทิยาลยั เพือ่ใหน้กัเรยีนกฬีาทีจ่บมธัยมศกึษาปีที ่6 ออกไป
แลว้ 
มชีอ่งทางในการศกึษาต่อหรอืประกอบอาชพี 
  4. หากมกีารขอใชพ้ืน้ทีข่องสนามกฬีาบางกอกอารน่ีาไดแ้ลว้ ขอใหก้่อสรา้งหอพกั
นกักฬีา และโรงเรยีนกฬีา พรอ้มทัง้ใหร้วบรวมขอ้มลูงบประมาณทีจ่ าเป็นตอ้งขอจดัสรร และรอ้ยละของ
ความส าเรจ็ของนกัเรยีนทีจ่บจากโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครไปและสามารถเขา้มหาวทิยาลยัได ้เพือ่
เป็นขอ้มลูในการน าเสนอผูบ้รหิารและการพจิารณาการจดัสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


