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คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

สรุปผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
ประธานกรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
รองประธานกรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
กรรมการและเลขานุการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตดินแดง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง ผู้แทนจาก 
ส�านักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลการด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตสะพานสูง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 
เขตสะพานสงู ผูแ้ทนจากส�านักการศกึษา และผูเ้กีย่วข้อง เพือ่รบัทราบข้อมลูการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง
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คณะกรรมการการศกึษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัการศึกษาเพ่ือตดิตามความคืบหน้าการ 
ด�าเนนิมาตรการป้องกนัและการเตรยีมความพร้อมในการเปิดภาคเรยีนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษาเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) และโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน
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คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารส�านักการศกึษาเพือ่ตดิตามผลการด�าเนิน
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของส�านักการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษาเพื่อพิจารณารายการที่ขอความเห็นชอบขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา 
เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของส�านักการศึกษา

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวัฒนธรรม ชุดที ่๑ ประชมุร่วมกับผูบ้รหิารส�านกัการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร 
จ�านวน ๕ โรงเรียน เพื่อรับทราบการพัฒนาครูด้านการสอนเชิงวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนยุคดิจิทัล
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตตลิ่งชัน และส�านักงานเขตบางกอกใหญ่



คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ประชุมติดตามแนวทาง 
การด�าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ของโรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๑ ประชมุพจิารณาระบบการศกึษา
ของประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ
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คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุท่ี ๔ ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัการศกึษา เพือ่หารอืการด�าเนนิโครงการลดการขาดแคลน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ)

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในพื้นที่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม และปัญหาอุปสรรค
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา  
เพื่อหารือโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของส�านักการศึกษา
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา และผู้บริหารเขตวัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรยีนแจ่มจนัทร์ เขตวฒันา และผูเ้กีย่วข้อง เพือ่หารอืเรีอ่งการขอใช้ทีด่นิบางส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ เพือ่ก่อสร้างอาคารส�านกังาน
เขตวัฒนา
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตสวนหลวงเพื่อหารือความคืบหน้าการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ)
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักการศึกษา และโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๒ เขต ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเพื่อรับทราบข้อมูลแผน 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษาเพ่ือรับทราบ
ข้อมูลการบริหารงานด้านการศึกษาของส�านักการศึกษา
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครจ�านวน ๕ คนดังนี้

๑.  พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ

๒.  นายพรชัย   เทพปัญญา รองประธานกรรมการ

๓. นายค�ารณ   โกมลศุภกิจ กรรมการ

๔. นายวิชาญ   ธรรมสุจริต กรรมการ

๕. นางสาวดวงพร  รุจิเรข กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.  นางสาวปิยนุช    สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒.  นางสาวคฤห์อนงค์ สิริวิภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาศกึษางานด้านการศกึษาและวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ ดงันี้

๑.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ มอบนางสาวดวงพร รุจิเรข เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และราษฎร์บูรณะ

๒.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๒ มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน มีนบุรี คลองสามวา บางแค และหนองแขม

๓.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ มอบนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ

๔.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ มอบนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน

๕.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ มอบพลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

รบัผดิชอบเขตพระนคร ดสุติ ป้อมปราบศตัรพู่าย สมัพนัธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน 

ทุ่งครุ และคันนายาว

สรุปผลงาน
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ด�าเนินการในรอบปี ๒๕๖๓ ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการ ฯ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน ๓ ครั้ง รวม ๓ โรงเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการด�าเนินงานและ

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณจินดา ส�านักงานเขตดอนเมือง  

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวิชูทิศ ส�านักงานเขตดินแดง 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ส�านักงานเขตสะพานสูง 

โดยโรงเรียนบ�ารุงรววิรรณจนิดา และโรงเรยีนวชูิทิศ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชมการด�าเนินโครงการแล้ว ส่วนโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  

เป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๒ จากการเยี่ยมชมทั้ง ๓ โรงเรียน สามารถสรุปผลการ 

ด�าเนินงานที่มีความโดดเด่น ดังนี้

๑.  โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณจินดา ด�าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามท่ีโครงการก�าหนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 

ภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง องค์กรภาคประชาชน ซึ่งช่วยสนับสนุนกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี 

บรรยากาศโดยทัว่ไปมคีวามร่มรืน่ สะอาดสะอ้าน สะท้อนให้เห็นความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย และความมวีนิยัของโรงเรยีน

ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่กระตอืรอืร้นทีจ่ะรกัษาพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนให้ดยีิง่ขึน้ โรงเรยีนมพีืน้ทีม่าก มกีารใช้ประโยชน์

ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การประกอบอาหารสะอาด มีคุณภาพ 

๒.  โรงเรียนวิชูทิศ มีการด�าเนินกิจกรรมท่ีครบถ้วนตามที่โครงการก�าหนด ผู ้บริหารมีความคิดสร้างสรรค ์

ใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน มีการท�าเรือกสวนไร่นาสาธิตเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไทย 

มกีารประสานงานกบัภาคธรุกจิเอกชนเพือ่เข้ามาสนบัสนนุโครงการ ผูอ้�านวยการสถานศกึษามีวสัิยทศัน์ก้าวไกลสอดคล้อง

กับยุคสมัย รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะท�าโครงการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีแนวคิดผสมผสานองค์ความรู้ทางเลือก

ให้นักเรียนทั้งด้านกีฬาและพาณิชย์

๓.  โรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล มพีืน้ทีม่ากแต่การจดัระเบยีบและการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีย่งัไม่ค่อยเหมาะสม 

ต้องปรับปรงุ พัฒนาเพ่ือเตรยีมความพร้อมอกีมาก ส�านกังานเขตสะพานสงูและส�านกัการศึกษาควรให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลอื  

สนบัสนนุทัง้ในด้านสถานที ่ความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความสวยงามของบรเิวณภายในและรอบโรงเรยีน 

โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  ส�านักการศึกษาควรเพิ่มงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น  

ควรสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ

๒.  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี ควรดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

๓.  กรงุเทพมหานครควรจดัท�าคูม่อืหรอืแผนการปฏบิตังิานตามโครงการฯ เพือ่เป็นคูม่อืส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่ย้ายมารับต�าแหน่งใหม่สามารถด�าเนินโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง

๒. ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินมาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ส�านักการศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอ

๒.๒ ส�านักการศกึษาควรก�าหนดแนวทางและมาตรการการเตรยีมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้มีความชัดเจน 

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๒.๓ โรงเรียนควรส�ารวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันให้เพียงพอ รวมทั้งครูและนักเรียน ควรมีความพร้อมส�าหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

๒.๔ โรงเรียนควรมีมาตรการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ๔ ON ให้เหมาะสมตามความพร้อมของนักเรียน

และสภาพบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนได้

๒.๕ โรงเรียนต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 

โรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก และโรคไข้หวัดใหญ่  

๓.  ติดตามผลการด�าเนินงานตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมที่น�าเสนอ
ต่อสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภากรงุเทพมหานคร และมหีลายประเดน็

ทีย่งัไม่มคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ มมีตเิหน็ควรตดิตามเรือ่งส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจัดการด้าน

การศึกษาเพื่อให้เกิดผลตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือถึงส�านักการศึกษาเพื่อ

ติดตามเรื่องส�าคัญเพื่อให้เกิดผลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ การบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 

ส�านกัการศกึษาได้ด�าเนนิการบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูกรงุเทพมหานครและบคุลากรทางการ

ศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนต�าแหน่งท่ีว่างแล้ว จ�านวน ๑,๔๐๒ อัตรา และจะด�าเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง 

กลุม่วชิาเอกสงัคมศกึษา ดนตรไีทย ดนตรสีากล คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยทีางการศกึษา ท่ีมบีญัชสีอบในเดอืนพฤษภาคม 

๒๕๖๓ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนของกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เห็นควรติดตามเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินการในแต่ละเรื่องต่อไป

 

๓.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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   ๓.๒.๑ ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ผูบ้รหิารส�านกัการศกึษา ผูอ้�านวยการเขต ได้ให้ความส�าคญั ในการเตรยีม 

แผนการรบัเสดจ็ฯ และได้ตรวจพืน้ทีร่่วมกบัเจ้าหน้าทีส่�านกังานโครงการส่วนพระองค์ เพือ่ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ สนบัสนนุ

แก่โรงเรยีน ทัง้ด้านสถานที ่ความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความสวยงามของบริเวณภายในและรอบโรงเรยีน 

โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

   ๓.๒.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ 

เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง โรงเรียน

วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต      

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นควรประสานส�านกัการศกึษาเพือ่รบัทราบความคบืหน้าการเตรียมความพร้อมในการรบัเสดจ็

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยม

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานครตามแผนที่ก�าหนด

 ๓.๓  แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�า่กว่า ๑๐๐ คน ส�านัก 

การศึกษาได้ด�าเนินการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนที่มีนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ�านวน 

๓๔ โรงเรียน และก�าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น ๔ ด้าน คือ

    ๓.๓.๑  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้การสนับสนุนสวัสดิการและส่งเสริมขวัญก�าลังใจในโอกาสต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม และมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส�าคัญในการเป็นผู้น�าให้แก่ ครู 

บุคลากร และนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง 

    ๓.๓.๒ ด้านครู โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือดิจิทัล สอนแบบควบช้ันเรียนในระดับช้ันที่

ใกล้เคยีงกนัเพ่ือลดภาระการสอน หรอืแก้ปัญหาครติูดภารกจิการประชมุหรอือบรม อกีท้ังนกัเรยีนได้มโีอกาสเรยีนรูร่้วมกนั  

สนับสนุนสวัสดิการและส่งเสริมขวัญก�าลังใจในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

    ๓.๓.๓ ด้านภายภาพของโรงเรียน โดยการพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ 

ในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้   

    ๓.๓.๔ ด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมเครือข่าย 

ผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนในช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสารโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น วัด มัสยิด ชุมชน และสถานประกอบการใกล้เคียง รวมถึง 

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนช่วยในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ควรประสานกบัส�านกัการศกึษาเพือ่ตดิตามความคืบหน้าแนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

ที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ต่อไป
 

 ๓.๔  โครงการลดการขาดแคลนครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุม่สาระส�าคญั (โครงการจ้าง

ครูเกษียณอายุราชการ) 
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    โครงการนีย้งัไม่มคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านกัการศกึษาไม่ได้ตัง้

งบประมาณไว้ เนื่องจากส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเคยตัง้ข้อสังเกตว่าเป็นการด�าเนินการซ�า้ซ้อนกบัการเปิดสอบ

แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย และได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ  

จ�านวน ๑๘ กลุม่วิชา ประกอบด้วย กลุม่วชิาแนะแนว การศกึษาพเิศษ คณติศาสตร์ อนบุาลศึกษา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา-วาดเขียน บรรณารักษ์ คหกรรม นาฏศิลป์ เกษตรกรรม วัดผล 

ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 

 ๓.๕  สรุปข้อมูลจ�านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ 

    ส�านกัการศกึษาได้รายงานจ�านวนนกัเรยีนทีอ่่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขยีนไม่ได้ ในช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-๖  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๗๔ คน เป็นนักเรียนที่ต้องปรับปรุง

การอ่าน (ระดับ ๑) จ�านวน ๙,๓๙๙ คน และได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการอ่านใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ผู ้บริหารควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียนของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้จ�านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ลดน้อยลง และเห็นควรให้ติดตามผล 

การด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไป  

๔. ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
ด้านการศึกษา งบประมาณกรุงเทพมหานคร และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของส�านักการศึกษา 

๔.๑ งบประมาณกรุงเทพมหานคร

   ส�านักการศึกษาได้รับงบประมาณท้ังสิ้น (หลังปรับโอน) เป็นเงิน ๑,๑๙๐,๕๑๔,๐๕๕ บาท ได้รับเงิน

ประจ�างวดแล้ว ๘๔๖,๑๙๖,๔๖๘ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๙.๑๕ % เป็นเงิน ๔๖๖,๑๐๔,๓๒๔.๔๙ บาท คงเหลือ 

งบประมาณ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๙๒,๑๔๓.๕๑ บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๔.๒  งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

   กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เงินอุดหนุนรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ�านวนเงิน ๙,๒๒๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๑,๐๔๗,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�านวนเงิน  

๙,๗๒๒,๘๕๓,๗๐๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ�านวนเงิน 

๑๐,๒๘๔,๔๑๘,๙๐๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๙๖๘,๐๔๘,๐๐๐ บาท

   นอกจากน้ัน ส�านักการศึกษาได้รายงานข้อมูลการตรวจสอบจ�านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน เพื่อความโปร่งใสในการเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งจะจัดท�า 

งบประมาณล่วงหน้าโดยจะใช้สถิตจิ�านวนนกัเรียน ๒ ปีย้อนหลงั ซึง่ในข้อเทจ็จรงิปีงบประมาณและปีการศกึษาจะเหลือ่มกนั  

ดังนั้น กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักการศึกษาจะใช้ยอดนักเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เป็นฐานในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ทั้งงบอุดหนุนรัฐบาล และงบกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้สถิติจ�านวน

นักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี โดยส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ควบคุมงบประมาณรายจ่าย

   การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส�านักงานเขตเป็นผู้จัดท�างบประมาณให้กับโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลจ�านวนนักเรียน ณ วันท่ี 
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๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส�าหรับภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และกรุงเทพมหานครได้รับงบอุดหนุน

รัฐบาล เป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ซึ่งส�านักการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ ๕๐ ส�านักงานเขต ตามจ�านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ

เมื่อได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ส�านักการศึกษาตรวจสอบจ�านวนนักเรียนในปีงบประมาณปัจจุบัน และส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

จะโอนงบประมาณเท่ากบัจ�านวนนกัเรยีน ณ ยอดปัจจบุนั แต่ทัง้นี ้ข้อมลูจ�านวนนกัเรยีนอาจมคีวามคลาดเคล่ือนเนือ่งจาก

มีนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จบการศึกษา

๒.  ส�านกัการศกึษาโอนงบประมาณให้ส�านกังานเขตเพือ่จดัสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนตามบญัชจีดัสรร โรงเรยีน

จะน�าเงนิเข้าบญัชโีครงการอาหารกลางวนัและอาหารเช้าของนกัเรยีน หลงัจากนัน้จะเป็นการด�าเนนิการโดยวธิกีารจดัจ้าง  

หรอืวธิเีฉพาะเจาะจง ในช่วงแรกเป็นการจดัจ้าง ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องด�าเนินการจัดจ้าง ซึ่งมีการตัดราคากัน ท�าให้คุณภาพอาหารลดลง  

ส�านักการศึกษาจึงมีหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

การคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่คณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เพื่อส่งแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือ 

วัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส�าเร็จ)  

ในการปฏิบัติภารกิจของทุกหน่วยงาน ท�าให้โรงเรียนสามารถด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ 

๓.  โรงเรียนด�าเนนิการเบกิจ่ายจากเงนิโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเช้าของนกัเรยีนตามจ�านวนนกัเรยีนทีม่า

เรยีนในแต่วนั โดยมคีณะกรรมการทีร่บัผดิชอบโครงการเป็นผู้จดัท�าบญัชแีละตรวจสอบ เมือ่ส้ินปีงบประมาณโรงเรยีนต้อง

ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื โดยแยกตามงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร พร้อมส่งคนืเงนิเหลอืจ่ายผ่านส�านกังานเขต ซึง่โรงเรยีน

จะได้รบัการตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณจากส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร ส�านกัการศกึษา ส�านกังานเขต 

และส�านักงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจโรงเรียนทุกปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัการศกึษาควรเร่งรดัด�าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ เพือ่ไม่ให้เกดิความ

ล่าช้า 

๒.  ส�านักการศึกษาพึงระมัดระวังในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส  

๕. การพิจารณารายการที่ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔ (๔.๒) ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔.๓) ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการสามัญ

ประจ�าสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาโดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

๕.๑ รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ หน่วยงาน 

   ๕.๑.๑ ส�านักการศึกษา ขอขยายเวลาเบิกจ่ายจ�านวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๒๒๕,๐๐๐ บาท  

ผลการพิจารณามีรายการตัด  ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยส�านักการศึกษาขอยกเลิกเนื่องจากเบิกจ่าย

ได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๖๓๕,๖๐๐ บาท

   ๕.๑.๒  ส�านักงานเขตคลองสาน ขอขยายเวลาเบิกจ่าย จ�านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๕๗,๕๐๐ บาท  

ผลการพิจารณาให้ผ่าน

๕.๒  รายการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร  

   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายการขยายเวลาเบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส�านักการศึกษา และ ๔๑ ส�านักงานเขต โดยมีการขอกันเงินเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

   ๕.๒.๑  ส�านกัการศกึษา จ�านวน ๔ รายการ เป็นเงนิ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการพิจารณาให้ผ่านทกุรายการ

   ๕.๒.๒  ส�านักงานเขต ขอกันเงินจ�านวน ๗๗,๑๑๐,๔๒๓.๙๒ บาท พิจารณาตัด ๒ รายการของส�านักงาน 

เขตตล่ิงชัน เป็นเงิน ๕๙๘,๘๐๐ บาท ซึ่งขอยกเลิกเนื่องจากสามารถก่อหน้ีได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

จ�านวนเงินที่ขยายเวลา คงเหลือ ๗๖,๕๑๑,๖๒๓.๙๒ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  กรณหีน่วยงานได้รบัการจดัสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผน ซึง่ในแต่ละปีมจี�านวน

หลายโครงการ ถือเป็นความบกพร่องในการบรหิารงานด้านงบประมาณ และประชาชนเสยีประโยชน์ ซึง่ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ทีเ่กดิจากโครงสร้างการบรหิารงานขององค์กร หรอืปัญหาทีเ่กดิจากตวับคุคล ควรมผีูร้บัผิดชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

เนื่องจากเป็นการเสียโอกาสส�าหรับโครงการอื่นๆ ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน

๒.  การปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ควรด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการด�าเนินการ

โครงการใหญ่ๆ มผีูเ้กีย่วข้องหลายระดบัช้ัน จงึมโีอกาสทีเ่กดิความผดิพลาดโดยไม่เจตนา ดงันัน้ จงึควรปฏบัิตติามระเบยีบ

หรือหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

๖. ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) และ
โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน 

๖.๑  โครงการปรบัปรงุค่ายลกูเสอืกรงุเทพมหานคร (พศิลยบตุร) เป็นโครงการต่อเนือ่ง ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒ ปี  

(๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) งบประมาณทั้งโครงการ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินการประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ บริษัทเสนอราคาในวันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ด�าเนินการเปิดซองในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.๒  โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

ขยายระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) งบประมาณทั้งโครงการ ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส�านักการศึกษาได้

ด�าเนินการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และ

ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้มีการยกเลิกการ

ประกวดราคาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากตรวจพบข้อผิดพลาดของเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญบางประการ 

โดยคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครบก�าหนดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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รายงานขอจ้างและจัดท�าประกาศพร้อมจัดท�าเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และก�าหนด

ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗. ติดตามผลการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของส�านักการศึกษา 
เป็นโครงการต่อเนือ่ง ระยะเวลาด�าเนนิการ ๕ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) งบประมาณทัง้โครงการ ๗๙๗,๑๕๙,๕๐๐ บาท  

แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ 

๑.  กจิกรรมท่ี ๑ เช่าระบบคอมพวิเตอร์พร้อมปรบัปรงุห้องคอมพวิเตอร์ของโรงเรยีน จ�านวน ๔๓๗ โรงเรยีน จ�านวน 

๕๗๖ ห้อง และเช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ส�านักการศึกษา จ�านวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๗๓๕,๙๙๕,๓๐๐ บาท 

ผลการด�าเนินงาน ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๓  

โดยด�าเนินการระหว่างวันท่ี ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๔ วันท�าการ ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวจะได้ทราบผลการ 

ประชาพิจารณ์เพิ่มเติมว่าจะมีการทักท้วงหรือไม่ อย่างไร หากไม่มีการทักท้วง คณะกรรมการ TOR จะด�าเนินการใน 

ขั้นตอนการประกวดราคาต่อไป

๒.  กิจกรรมที่ ๒ จัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน จ�านวน ๕๗๖ ห้อง และ 

ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส�านักการศึกษา จ�านวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๖๑,๑๖๔,๒๐๐ บาท

ผลการด�าเนินงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพ่ือรับฟังความเห็น ครั้งที่ ๓ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการก�าหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาฯ คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ๒ กิจกรรมได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเสนอราคาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. ส�านกัการศกึษาควรด�าเนนิการตามขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างด้วยความระมดัระวงั เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วย 

ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

๒. ส�านกัการศกึษาควรด�าเนนิโครงการให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ เพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า ซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.  การจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง 

ฯลฯ ไม่ควรรวมอยูใ่นรายการเดยีวกนั เพราะอาจเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทใดบรษิทัหนึง่ ซ่ึงโดยข้อเทจ็จรงิสามารถ

แยกจ�าหน่ายได้ และการแยกจ�าหน่ายจะท�าให้เกิดการแข่งขันได้กว้างขวางกว่า

๔. ส�านักการศึกษาก�าหนดคุณสมบัติผู ้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ประเภทงานเช่าระบบคอมพิวเตอร์  

ในสัญญาเดียววงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็นการค�านวณตัวเลขโดยการประมาณการคือ ๒๐-๒๕%  

ของงบประมาณ ควรก�าหนดตัวเลขให้มีความชัดเจน หากก�าหนดเป็นเปอร์เซ็นต้องตรงตามวงเงินงบประมาณ เนื่องจาก 

การก�าหนดตัวเลขใดนัน้จะส่งผลกบัการแข่งขนัของบรษิทัทีย่ืน่ข้อเสนอในเรือ่งวงเงนิงบประมาณ ซ่ึงจะสามารถตัดคูแ่ข่งขนั

ไม่ให้สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้ และจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

๕. กรณีที่มีผู้เสนอแนะประเด็นในร่าง TOR ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายจาก 

ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งเสนอแนะให้ตัดเป็นบางรายการ เห็นว่าหาก

พจิารณาให้ตดัควรตดัทกุรายการหรอืไม่กค็งไว้ทัง้หมด โดยพจิารณาจากความจ�าเป็นจากการทีค่ณะกรรมการการศกึษาและ

วฒันธรรม ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาศกึษางานด้านการศกึษาและวฒันธรรมในเขตพืน้ทีต่่างๆ จ�านวน ๕ ชดุนัน้  

คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ ได้รายงานผลการด�าเนินการให้ทราบ 

ปรากฏดังนี้
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ

พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน 

จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และราษฎร์บูรณะ คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการ

ประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การพัฒนาครูด้านการสอนเชิงวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนยุคดิจิทัล
ปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทต่อชวีติเพิม่ขึน้ กระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูผู้สอนได้ติดตาม ศึกษา และท�าความเข้าใจต่อสถานการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน�าไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ ภายใต้กรอบของคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นครูยุคดิจิทัลที่ประสบ

ผลส�าเร็จในการพัฒนานักเรียน ครูจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ บทบาท หน้าที่ มาตรฐานความสามารถ และรูปแบบการ

ใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ยุคใหม่ เน้นการศึกษาทางไกล เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จัดทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน

ซึ่งสามารถเพิ่มเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้น

ดังนั้นการพัฒนาครูด้านการสอนเชิงวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ครูต้องมีความ

สามารถในการคิดจ�าแนกแจกแจงองค์ประกอบของข้อมูล หรือปัญหาต่าง ๆ  ในหลายแง่มุม ช่วยให้นักเรียนได้รู้ข้อเท็จจริง 

เหตุผล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางในการที่จะชี้น�าให้นักเรียนสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ น�าไปปรับใช้กับบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้

นักเรียนกล้าคิด กล้ายอมรับ

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครก็ได้ก�าหนดให้มีแผนงาน โครงการที่น�าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 

ทัง้ในปีงบประมาณทีผ่่านมา และด�าเนนิการต่อเนือ่งในอนาคต แต่เป็นแผนงานทีด่�าเนนิการทีมุ่ง่เน้นพฒันาผู้เรยีนมากกว่า

ผู้สอน อีกทั้งยังมีปัญหาด้านบุคลากรที่มีการโยกย้าย หรือขาดความสนใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 

จึงท�าให้การพัฒนาเพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน ที่จะน�าไปสู่ยุคดิจิทัลในอนาคตไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

เท่าที่ควร

กรุงเทพมหานครโดยส�านักการศึกษาได้ก�าหนดและด�าเนินการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิทัลไปแล้ว  

๖ โครงการ คือ

๑. โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

๒. โครงการผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน

๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

๔. โครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค QR Code

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics)

๖. โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร

แผนด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ มี ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) 

๒. โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ

๓. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
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๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

๕. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ซึ่งโครงการที่ ๑-๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส�านกัการศกึษาให้ความส�าคญัด้านหลกัสตูร โดยพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีจ่�าเป็นเพือ่เตรยีมความพร้อมในการ

จดัการเรียนการสอนเชงิวเิคราะห์และการเรยีนการสอนในสูย่คุดิจทิลั  ทัง้นี ้ส�านกัการศกึษาได้ศกึษาและตดิตามสถานการณ์

การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่านโยบายประเทศไทย ๔.๐ มุ่งเน้นการปรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นฐานสมรรถนะที่ให้เน้นทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิารทีม่นีโยบายให้ปรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยเน้นสมรรถนะของผูเ้รยีนและให้ทกุโรงเรยีน

สามารถน�าหลกัสตูรไปใช้ในปีการศกึษา ๒๕๖๕ ซึง่การใช้หลกัสูตรฐานสมรรถนะยงัคงสอดคล้องกบัการส่งเสรมิให้นกัเรยีน

มีทักษะในการด�ารงชีวิตในโลกยุคดิจิทัล ส�านักการศึกษาจึงได้ก�าหนดแผนด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูท่ีรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

สมรรถนะนักเรียนพร้อมทั้งกลับไปขยายผลในโรงเรียน

๒.  คดัเลอืกโรงเรยีนน�าร่องจัดการเรยีนการสอนเน้นสมรรถนะ จ�านวน ๖ โรงเรียน โดยจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบ

เข้มข้นและไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ

นกัเรยีน และเรยีนรูร่้วมกบัผูเ้ชีย่วชาญผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี (Professional Learning Communication :  

PLC) ซึง่จะท�าใหโ้รงเรยีนอื่นๆ ไดเ้ห็นตัวอย่างการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้สมรรถนะทีเ่ป็นรปูธรรม และช่วยสรา้งความ

มั่นใจให้โรงเรียนอื่นๆ ในการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม 

ชุดที่ ๑ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส�านักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  

จ�านวน ๕ โรงเรียน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒ สภากรุงเทพมหานคร โดยสรุปข้อคิดเห็น ดังนี้

๑.  ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการคิดวิเคราะห์ และใช้ส่ือที่ทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ

โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ยุคดิจิทัลภายใต้กรอบของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ

๒.  กรงุเทพมหานครต้องปรบัเปลีย่นระบบความคดิให้สอดคล้องกบัยคุดิจทิลั เพ่ือความเป็นครยูคุใหม่ เดก็ยคุใหม่

๓.  การเตรยีมทรัพยากรในยคุดจิทิลัจะประสบความส�าเรจ็ ระบบ database ต้องแยกจากระบบบรหิารจดัการศกึษา

๔.  ระบบการเรยีนรูข้องโรงเรยีนจะพฒันาการประเมนิผลหรอืประเมนิสมรรถนะมากกว่ากระบวนการจดัการเรยีน

การสอน

๕.  ผู้สอนจะต้องเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ แชร์ทรัพยากรและข้อมูลร่วมกันได้ โดยส�านักการ

ศึกษาเป็นผู้จัดท�าฐานข้อมูล

๖.  โครงการ STEM ที่ใช้ในการเรียนการสอน ต้องเข้าใจและพัฒนาอย่างทั่วถึง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จัดการ

เรียนการสอนเข้าด้วยกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  การบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

ยุคดิจิทัล ควรก�าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีชัดเจน มีแผนงาน โครงการที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด โดยร่วมมือด�าเนินการผ่านส�านักการศึกษา และโรงเรียนให้มีความเข้าใจเพ่ือด�าเนินการไป

ในทิศทางที่ตรงกัน

๒.  ขับเคลื่อนกระบวนการคิดและการด�าเนินงานโดยเน้นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
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เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้และส่ือการเรียนการสอนที่ม ี

คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ นวัตกรรม และการใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 

สมัยใหม่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาต้องเน้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันมุมมอง  

ความรู้ คุณค่า และประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สามารถเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในทุกที่ใน 

สถานศึกษาได้ และให้สามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา  

๓.  กระตุน้ให้ผูเ้รยีนพฒันาพฤตกิรรม ทศันคต ิและจรยิธรรมในเชงิบวกในการใช้ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนรูท้ีเ่ป็น

ประโยชน์ ยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ฝึกให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน กระบวนการคิด และลงมือท�าอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดอย่างเป็นตรรกะ  

และคิดอย่างเป็นระบบมีล�าดับขั้นตอน

๔.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไม่ควรเน้นเฉพาะในห้องเรียน สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรยีนเป็นสิง่ท้าทาย

ที่นักเรียนจะต้องประสบในหลากหลายปัญหา ควรสร้างหรือเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และท้าทายให้มีความคิดต่างอย่าง 

สมเหตสุมผล รวมถงึเน้นวธิกีารเรยีนรูใ้นเชงินวตักรรมทีบ่รูณาการเทคโนโลยเีพือ่การสบืค้น และใช้เนือ้หาเป็นฐานการสอน 

ในบริบทที่เป็นจริง

๕.  ครูผู้สอนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ต้องพัฒนาทักษะ 

บทบาทหน้าที่ มาตรฐานความสามารถ และรูปแบบการใช้ส่ือในการสอน สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ผู้ออกแบบ ผู้อ�านวยความสะดวก ผู้ฝึก ผู้ให้บริการ  

ผู้ประเมิน และผู้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

๖.  ส�านักการศึกษาต้องเป็นหลักในการบริหารจัดการ สร้างระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน

ออนไลน์

๗.  การพัฒนาการเรยีนการสอนออนไลน์เป็นเรือ่งใหญ่ ต้องมีความพร้อมท้ังสือ่อปุกรณ์การเรยีน ต�ารา การออกแบบ

กิจกรรม และใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

๘.  การด�าเนนิการตามโครงการ ต้องมกีารตดิตามประเมนิผลโครงการทีผ่่านมา เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาในเรื่องนี้สัมฤทธิ์ผล จึงเสนอให้

กรุงเทพมหานครด�าเนินการ ดังนี้

๑.  จัดเสวนา/สัมมนา ให้องค์ความรู้ยุคดิจิทัลในอนาคตแก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง

สร้างแรงจงูใจ แลกเปลีย่นเรียนรูแ้นวคดิทีก้่าวไปข้างหน้าพร้อมยคุสมยั เพือ่เยาวชนได้พฒันาความคดิด้วยเหตแุละผลจาก

สิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่ทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง

๒.  จดัตัง้ศนูย์พฒันาการเรยีนการสอนสูย่คุดจิิทลัของส�านกัการศกึษา หรอืคณะกรรมการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุเิชีย่วชาญ

ด้านไอซีที เพื่อขับเคลื่อน สร้าง ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่หยุดนิ่งของโลกยุคใหม่  

เพื่อพัฒนาเยาวชนของกรุงเทพมหานครให้ทันยุคสมัย

๓.  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านไอซีที มีความพร้อม ความรู้ใหม่ๆ 

และทกัษะเกีย่วกบัการใช้ไอซที ีสามารถบรูณาการมาใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนในลกัษณะต่างๆ ได้เช่น e-Learning 

การสอนออนไลน์ Video conference การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น  ให้มีการแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่าย

ความรู้ เพื่อรวมตัวกันท�างานเป็นทีมภายในสถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

ในการท�างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ครูไม่จ�ากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ 

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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การหมุนเวียนตามกระแสโลกมิใช่เป็นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนในวันนี้

เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 สถาบันการศึกษาหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอน

ออนไลน์ ฉะนั้น กรุงเทพมหานครไม่ควรทิ้งกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้อยู่ข้างหลัง NOW

๒.  ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส�านักการศึกษา 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกับส�านกัการศกึษา เพือ่รบัทราบความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการพฒันาคณุภาพ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส�านักการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

ส�านกัการศกึษาเหน็ความส�าคญัของการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ จงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันา

คณุภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษข้ึน เพือ่พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรงุเทพมหานครให้มคีวามรู ้

ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Education ๔.๐ อันเป็นการศึกษาสู่อนาคต เป็นการพัฒนาความ

สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

ทัง้ ๑,๓๘๐ คน ภายใน ๓ ปี คอื ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ให้สามารถน�ามาบรูณาการและเชือ่มโยงให้เข้ากับเนือ้หาสาระและประยกุต์ 

ให้เข้ากบัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั ส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัการส่งเสรมิให้มศีกัยภาพสงูสูม่าตรฐานสากลทดัเทยีมนานาชาติ

งบประมาณด�าเนินการ และจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ�านวนเงิน ๑๑,๕๑๗,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๕๐๐ คน

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ�านวนเงิน   ๙,๑๔๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๕๐๐ คน

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ�านวนเงิน   ๕,๑๙๒,๔๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๐๐ คน

ลักษณะของโครงการ

๑.  ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) ของครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษ 

จ�านวน ๑,๓๘๐ คน เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และจัดกลุ่มเพื่อการเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ 

ต่อไป

๒.  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาความสามารถทางภาษาและเทคนคิการสอนภาษาองักฤษ ให้แก่ผู้เข้ารบัการอบรม 

ปีละ ๕๐๐ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และอีก ๓๘๐ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาการ

อบรม จ�านวน ๑๕ วัน โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มละ ๒๕ คน/ห้องเรียน

๓.  จดัทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References  

for Languages) ให้แก่ข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการอบรมตามข้อ ๒ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR 

และเพื่อการพัฒนาต่อไปโดยเกณฑ์วัดระดับความสามารถได้ก�าหนดไว้ ๖ ระดับ ตั้งแต่ A๑ - C๒ ซึ่งมีความหมายดังนี้

  ระดับ A๑ หมายถึง สามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจ�าวัน สามารถแนะน�าตัวเองและผู้อื่น  

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นและตอบค�าถามได้ เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

  ระดบั A๒ หมายถงึ สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชวีติประจ�าวนัในระดบักลาง เช่น ข้อมลูเกีย่วกบัครอบครวั 

การจบัจ่ายใช้สอย สถานที ่การท�างาน และสามารถสือ่สารในประโยคการแลกเปลีย่นข้อมลูทัว่ไป และการใช้ชวีติประจ�าวนั

  ระดับ B๑ หมายถึง สามารถพูด เขียน และจับใจความส�าคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย  

หรอืสนใจ สามารถจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดนิทางในประเทศทีใ่ช้ภาษาได้ รวมทัง้สามารถบรรยาย

ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้

  ระดับ B๒ หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง

อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถอ่านและท�าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

  ระดับ C๑ หมายถึง สามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อน และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถใช้ภาษา 
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ทัง้ในด้านสงัคม การท�างาน หรอืด้านการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ พดูและเขยีนข้อความทีซ่บัซ้อนได้อย่างชดัเจนและ

ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ รวมทั้งสามารถใช้ค�าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง

 ระดับ C๒ หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา ใช้ภาษาได้อย่าง 

สละสลวยถูกต้อง อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรมได้เข้าใจ

ผลการด�าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการดังนี้

  ๑.๑  ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) ของครผููส้อนวชิาภาษา

อังกฤษทั้งหมด จ�านวน ๑,๔๐๐ คน เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและจัดกลุ่มเพื่อการเข้ารับการอบรม 

(Placement Test) โดยมีผลการทดสอบ คือ ระดับต�่ากว่า A๑ จ�านวน ๒๘ คน ระดับ A๑ จ�านวน ๓๖๕ คน ระดับ A๒ 

จ�านวน ๗๘๗ คน ระดับ B๑ จ�านวน ๑๓๐ คน ระดับ B๒ จ�านวน ๗ คน และระดับ C๑ ขึ้นไป จ�านวน ๒ คน 

  ๑.๒  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ (กลุ่ม Master 

Teacher) หลกัสตูรส�าหรบัผูส้อนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา (Certificate in English Language Teaching - Primary  

: CELT-P) และหลักสูตรส�าหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (Certificate in English Language Teaching - 

Secondary: CELT-S) จ�านวน ๔๐ คน ให้แก่ผู้มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B๑

๒.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๕ วัน  

โดยแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมปีละ ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ - ๑๒๐ คน แต่ละรุ่นแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒๕ คน/ห้องเรียน 

โดยใช้หลักสูตร Cambridge English key ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ตลอดทั้งวันจากวิทยากรผู้สอนชาวต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษา

อังกฤษตามกรอบ CEFR  โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

  ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวนผู้เข้าอบรม ๕๑๑ คน มีผู้สอบได้ระดับต�่ากว่า A๑ จ�านวน ๑๒ คน

ระดับ A๑ จ�านวน ๑๕๓ คน ระดับ A๒ จ�านวน ๓๒๓ คน ระดับ B๑ จ�านวน ๑๓ คน ส่วนระดับ B๒ และระดับ C๑ ขึ้นไป  

ไม่มีผู้เข้ารับการทดสอบ 

  ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวนผูเ้ข้าอบรม ๔๖๒ คน ไม่มผู้ีสอบได้ระดบัต�า่กว่า A๑ มผู้ีสอบได้ระดบั A๑  

จ�านวน ๑๔ คน ระดับ A๒ จ�านวน ๒๘๗ คน ระดับ B๑ จ�านวน ๑๐๗ คน ระดับ B๒ จ�านวน ๑๖ คน และระดับ C๑ ขึ้นไป  

จ�านวน ๒๖ คน

  ๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเลกิโครงการเนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยให้คืนงบประมาณส�าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพัน หรือยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ท�าให้ส�านักการศึกษา

ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว

จากผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ�านวน ๙๕๑ คน พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมี

จ�านวนครูที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส�านักการศึกษาก�าหนดส�าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา คือ ระดับ A๒ ขึ้นไป  

มีจ�านวน ๗๗๒ คน ระดับ B๑- B๒ จ�านวน ๑๓๖ คน และระดับ C๑ ขึ้นไป จ�านวน ๒๖ คน ทั้งนี้ ส�านักการศึกษาได้ก�าหนด

เป้าหมายไว้ว่าครูที่เข้ารับการอบรมต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ A๒ ขึ้นไป



66 • รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. ควรก�าหนดตวัชีวั้ดทีแ่สดงให้เหน็ถึงผลสมัฤทธิจ์ากการด�าเนนิงานตามโครงการ เช่น การน�าความรูม้าปรับใช้จรงิ 

ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลว่าครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและ

นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร โดยส�านักการศึกษาอาจมอบภารกิจการติดตามให้แก่ศึกษานิเทศก์ซ่ึงเป็น 

ผู้ท�างานใกล้ชิดกับสถานศึกษา

๒.  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้เรียนไม่ควรมุ่งเน้นว่าเรียนแล้วต้องเกิดทักษะการพูดได้เพียง

อย่างเดียว แต่ควรให้ครูเน้นพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสม เช่น ระดับประถมศึกษาควรเน้นให้มีทักษะการใช้ภาษา

องักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ�าวนัโดยไม่เน้นหลกัไวยากรณ์ ส่วนระดบัมธัยมศกึษาจ�าเป็นต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใช้

หลกัไวยากรณ์ร่วมด้วยเพราะอาจต้องน�าไปใช้ในการแข่งขันทางวชิาการ หรอืน�าไปต่อยอดทางการศกึษา โดยครผููส้อนควร

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่เป็นการกระตุน้หรอืเร้าความสนใจให้เดก็เกดิความสนใจและรูส้กึสนกุกบักจิกรรม

การเรียนการสอน

๓.  ส�านักการศึกษาควรด�าเนินการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่น เช่น การสอนออนไลน์ 

สอนแบบ e-Learning หรือ VDO Conference ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนแม้จะยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วก็ตาม

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส�านักการศึกษาอาจปรับรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมโดยให้ครู Master teacher เป็น

ผู้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอีก ๓๐๐ คน ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมรวมทั้งบุคลากรครูในสถานศึกษา

เดียวกัน หรือกลุ่มเขตเดียวกันก่อน โดยก�าหนดให้ทั้ง ๖ กลุ่มเขตควรมี Master Teacher กลุ่มเขตละ  ๒๐ คน และเมื่อ

มีการโยกย้ายจะต้องเป็น Master Teacher ในกลุ่มเขตใหม่ที่ไปสังกัดด้วย

๕. ควรพิจารณาคดัเลอืกครผููส้อนทีม่รีะดบัความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงเข้ารบัการอบรมเป็น Master 

Trainer ซึ่งจะมีหลักสูตรการอบรมเรื่ององค์ความรู้และเทคนิคการสอน เพื่อจะท�าให้ครูกลุ่มนี้สามารถเป็น Trainer ให้กับ 

ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งครูบรรจุใหม่หรือครูที่จ�าเป็นต้องสอนต้องสอนภาษาอังกฤษด้วย

๓. สรุปผลการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศกึษา 
ในสังกัดส�านักงานเขตตลิ่งชันและส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมี 

แนวโน้มความรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน 

การรองรบัสถานการณ์ดงักล่าว กรงุเทพมหานครจงึได้มปีระกาศกรงุเทพมหานคร  ลงวนัที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรือ่ง 

การก�าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยก�าหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ในวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซึง่อาจส่งผลต่อสขุภาพของนกัเรยีน ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรงุเทพมหานคร และผู้ปกครอง คณะอนกุรรมการ 

การศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๑ ได้ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมท้ังมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตบางกอกใหญ่ โดยได้ลงพื้นที่ ๒ ครั้ง จ�านวน ๔ โรงเรียน ดังนี้

  ๑.  ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนการสอน 

แบบปกติเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
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  ๒. ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก ที่ด�าเนินการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซ่ึงเป็นโรงเรียน 

ขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

จากการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของสถานศกึษาในสงักัดส�านกังานเขตตลิง่ชนัและส�านกังานเขตบางกอกใหญ่ ได้รบัทราบข้อมลูโดยสรปุ ดงันี้

๑.  โรงเรียนวัดตลิ่งชันและโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน สรุปได้ดังนี้

  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น ๒๔ คน และโรงเรียนวัดอินทราวาส เป็น

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดท�าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวนนักเรียน ๔๔๙ คน มีครูและบุคลากร

ทัง้สิน้ ๓๔ คน จดัการเรยีนการสอนแบบปกต ิเนือ่งจากโรงเรียนมพีืน้ทีก่ว้างขวาง มห้ีองเรยีนเพยีงพอ สามารถจดัห้องเรยีน

ได้ไม่เกิน ๒๐ คน และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ส�านักการศึกษาก็อนุญาตให้โรงเรียนเปิดการเรียน 

การสอนแบบปกติ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตตล่ิงชันในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปในภาพรวมมีการด�าเนินการ ดังนี้

 

  ๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

     ๑.๑.๑ ด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      (๑) จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 

ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา โดยมีครูเวรประจ�าวัน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจ�าจุดคัดกรอง  

      (๒)  จัดท�าประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ อาการเจ็บป่วย โรคประจ�าตัว และ 

ความเสีย่งในการสมัผัสผูต้ดิเชือ้โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืโรคตดิต่ออืน่ ๆ  หรอืเดนิทางมาจากพืน้ท่ีเสีย่ง 

มาก่อนในวันเปิดเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

      (๓)  จัดเตรียมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า/Face Shield ส�าหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียน 

      (๔)  จดัจดุพกัคอยส�าหรบัผูป้กครองมารบั-ส่งนกัเรยีน โดยจดัทีน่ัง่ก�าหนดจดุนัง่แบบรกัษาระยะห่าง 

ทางสังคม (Social Distancing) โดยห้ามผู้ปกครองเข้าอาคารเรียน 

      (๕)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งในห้องเรียนและ

ตามจุดบริการที่ได้จัดไว้อย่างเพียงพอ เช่น จุดคัดกรอง บันไดทางขึ้นอาคารเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร  

      (๖)  ท�าสญัลกัษณ์ก�าหนดจดุเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑.๕ - ๒  เมตร  

ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา เช่น จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ โรงอาหาร ห้องเรียน  

      (๗)  จัดท�าฉากกั้นโต๊ะนักเรียน โต๊ะรับประทานอาหารโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร  

ติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้ากดเจล เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกันของนักเรียนในสถานศึกษา  

       (๘)  ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัทีม่กีารใช้ร่วมกนั ได้แก่ ห้องเรยีน โรงอาหาร ห้องน�า้ ลกูบดิประตู  

ราวบันได อ่างล้างมือ 

      (๙)  การใช้ห้องน�า้โรงเรยีนทัง้ในช่วงเวลาเรยีนและนอกห้องเรยีนให้นกัเรยีนสลบักนัใช้ห้องน�า้ตาม

ความเหมาะสม โดยจัดให้มีจุดรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน
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      (๑๐) จดัเวลาการรบัประทานอาหารของนกัเรยีนเป็นรอบ โดยมกีารเหลือ่มเวลาและจัดพ้ืนทีใ่นการ

รับประทานอาหารในห้องเรียนและโรงอาหาร เพื่อลดความแออัด      

      (๑๑) นักเรียนทุกคนมีถุงสุขภาพใช้ส่วนตัว ประกอบด้วย ช้อน แก้วน�้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน งดการ

ใช้ของร่วมกัน 

      (๑๒) วตัถดุบิในการท�าอาหารจะต้องมคีวามสดใหม่และปรงุสุก ถกูสุขลักษณะ และท�าความสะอาด

ก่อนน�ามาปรุงอาหาร แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว ต้องใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา  

      (๑๓) จัดห้องพยาบาลและครูเวรประจ�าส�าหรับดูแลนักเรียนที่ป่วย  

    ๑.๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน

      (๑) การประชุมข้าราชการครูในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม โดยมีการออกแบบ 

การจดัการเรยีนรู้ (Online/ On Air/ On Hand/ On Site) จดัสือ่ประกอบการสอน จดัท�าคูม่อื ฯลฯ และชีแ้จงการปฏบิตังิาน 

ที่บ้าน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิบัติงาน 

      (๒)  จัดท�าแผนการสอนแบบปกติทุกสาระการเรียนรู้ ทุกสายชั้นครบถ้วน ตลอดภาคเรียนที่ 

๑/๒๕๖๓ (ตัง้แต่วนัที ่๑ – ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓) จดัห้องเรยีนละไม่เกนิ ๒๐ คน โดยจดัโต๊ะนกัเรยีนเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า  

๑.๕ - ๒ เมตร และจัดท�าแผนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อทดลองสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ทั้งแบบท�ามือและแบบออนไลน์

การทดลองการสอนแบบ ๔ ON

• การสอน Online แบบ Real Time โดยสอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ด้วยการวิดีโอคอล เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ใน

การสอน และแบบคลิปวิดีโอ สามารถดูซ�้าในทุกโอกาส ผ่านแอปพลิเคชัน PC/ZOOM/OBS studio และจัดเก็บลงคลัง 

Youtube ของโรงเรียน 

• การสอนแบบ On Air โดยเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน

• การสอนแบบ On Hand โดยเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมหรือชุดแบบฝึกหัดที่ครูจัดท�าขึ้นมา 

• การสอนแบบ On Site โดยครูจัดกิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า หรือไม่เข้าใจจากการเรียนแบบ  

Online, On Air, On Site โดยครูไปจัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน ในชุมชนละแวกบ้านนักเรียน หรือนัดหมาย 

มาเรียนเสริมที่โรงเรียน โดยใช้หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม     

      (๓) จัดการเรียนการสอน 

       โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จ�านวน ๑๖๐ คน จัดการเรียนการสอน

ตามปกติ และมีการสอนเด็กพิเศษ (เรียนร่วม) นักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนได้ทุกวัน โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

โรงเรียนวัดอินทราวาส เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน จ�านวน ๔๔๙ คน ส�านักการศึกษาอนุญาตให้จัดการเรียน 

การสอนแบบปกติ เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง มีห้องเรียนเพียงพอ สามารถจัดห้องเรียนได้ไม่เกิน ๒๐ คน มีการ

เว้นระยะห่างทางสังคม และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

      (๔)  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนงดใช้สิ่งของต่าง ๆ ร่วมกัน  

      (๕)  เน้นท�ากิจกรรมภายในห้องเรียน โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

      (๖)  การนอนของนักเรียนปฐมวัย โดยการจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเท เว้นระยะห่างกันประมาณ  

๒ เมตร มีครูประจ�าชั้นและพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน
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๑.๒ การเตรียมความพร้อมระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   ๑.๒.๑  ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้า

โรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากนักเรียนไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยสาธารณสุข

   ๑.๒.๒ จุดบริการล้างมือ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ และติดป้าย

วิธีล้างมืออย่างสะอาด ๗ ขั้นตอน ๒๐ วินาที ของกรมอนามัย

   ๑.๒.๓  ก�าหนดจดุเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร ทกุพืน้ทีใ่นสถานศึกษา  

โดยในห้องเรียนจะท�าฉากกั้นโต๊ะ เฉพาะห้องเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนเกิน ๒๐ คน และฉากกั้นภายในโรงอาหาร

   ๑.๒.๔  ท�าความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ ลูกบิดประตู ห้องน�้า อย่างสม�่าเสมอ

   ๑.๒.๕  โรงเรียนไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน เพื่อลดความแออัด

   ๑.๒.๖  จัดอบรมครู “รอบรู้อนามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” โดยศูนย์บริการ

สาธารณสุขในพื้นที่เข้าอบรม แนะน�า ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขอนามัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ๑.๒.๗  ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัว 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และโรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

   ๑.๒.๘ การใช้ห้องน�้าโรงเรียน และการล้างมือของนักเรียน โดยการจัดแบ่งบริเวณห้องน�้า เน้นให้นักเรียน

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจ�า และครูสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน 

๒๐ วินาที ของกรมอนามัย

   ๑.๒.๙ การนอนของนักเรียนปฐมวัย โดยการจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเท เว้นระยะห่างกันประมาณ ๒ เมตร 

มีครูประจ�าชั้นและพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน

   ๑.๒.๑๐ การจัดสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน มีการประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจ มาอ�านวยความสะดวกในเรื่อง

การมารับและส่งนักเรียน ช่วงเช้าและเย็น โดยจะเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างสังคม 

๑.๓  กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ๑.๓.๑  ข้ันตอนการคัดกรองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

ไม่มีอาการไข้ หรือมีอาการทางเดินหายใจ 

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) จะต้องเก็บตัวอย่าง การกักตัวอยู่บ้าน (Home 

isolation) และมีการติดตามอาการให้ครบ ๑๔ วัน

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต�่า (Low risk contact) นักเรียนเข้าเรียนได้ตามปกติ และให้มีการ

ติดตามอาการให้ครบ ๑๔ วัน หากนักเรียนยังมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา ครูเวรประจ�าวันให้นักเรียนท�าแบบประเมิน 

ความเสี่ยงผ่าน BKK COVID-19 พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบและประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานเขต 

ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบอย่างเคร่งครัด อุณหภูมิเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศา ไม่มีอาการไข้ หรือมีอาการ

ทางเดินหายใจ หรือเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PULL) จะต้องเก็บตัวอย่าง  

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล อยู่ห้องแยก

ของโรงพยาบาล    

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเส่ียงต�่า (Low risk contact) มีอาการน้อยให้พักรักษาตัวอยู่บ้าน หากมี

อาการมากต้องเข้ารับการรักษาและอยู่ห้องของโรงพยาบาล 

    ๑.๓.๒  รวบรวมและผลิตสื่อการเรียนรู้ส�าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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    ๑.๓.๓  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย มีการตรวจสอบความ

พร้อมความสมบรูณ์ของชุดการเรียนรูแ้ละเอกสารต่าง ๆ  ขัน้ตอนการประเมนิการเรยีนการสอน ตดิตามผลการเรยีนการสอน 

โดยให้นักเรียนส่งงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook  

    ๑.๓.๔  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษา มีการจัดท�า

เอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียนทุกคน (On Hand) คู่มือเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และ On Hand 

ตดิตามผลการเรยีนการสอนโดยให้นกัเรยีนส่งงานผ่านทางแอปพลเิคชนั Line หรอื Facebook ปัญหาอปุสรรค ผูป้กครอง

บางรายไม่มีแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook ต้องติดตามผลทางโทรศัพท์ซึ่งไม่สามารถเห็นชิ้นงานของนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  ครูควรก�ากับดูแล และควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวัยเด็กเป็นช่วงวัยที่ซุกซน ซึ่งไม่

สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนได้ 

๒.  ครูควรให้ค�าแนะน�า หรือก�าชับเรื่องการท�าความสะอาดหน้ากากผ้าของนักเรียน เพื่อป้องกันการน�าหน้ากาก 

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อได้

๓.  โรงเรียนควรมีมาตรการการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเกิดกรณีนักเรียนติดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.  โรงเรียนควรมช่ีวงเวลาให้นกัเรียนถอดหน้ากากผ้า โดยจดัพืน้ทีแ่ละเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเพือ่ป้องกนัปัญหา

สุขภาพของนักเรียนจากการใส่หน้ากากของนักเรียนตลอดเวลา

๕.  โรงเรยีนควรให้ความส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบ ๔ ON เพือ่เป็นแผนการรองรบัการจดัการเรยีน 

การสอนกรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดเรียนได้

๖.  โรงเรียนควรตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๗.  โรงเรียนวัดตลิ่งชันควรปรับปรุงฉากกั้นให้มีความแข็งแรงและควรเปลี่ยนสีฉากกั้นใหม่ เพื่อความสบายตาของ

นักเรียน

๘.  โรงเรียนวดัตลิง่ชันควรให้ช้ันเรียนทีม่จี�านวนนกัเรยีนน้อยเข้าแถวในห้องเรยีนเพือ่ความสะดวกและลดความแออดั  

รวมทั้งการจัดให้รับประทานอาหารในห้องเรียน เพื่อลดความแออัดและลดรอบเวลาในการท�าความสะอาดโรงอาหาร 

๒.  โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี และโรงเรียนวัดท่าพระ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ สรุปได้ดังนี้

  โรงเรยีนวดัประดู่ฉมิพลเีป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ปัจจบุนัมนีกัเรยีน จ�านวน ๑๖๒ คน เปิดสอนในระดบัชัน้อนบุาล-

ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวนนักเรียนจากสถิติลดลงทุกปี โดยปีที่ผ่านมาลดลง จ�านวน ๑๐ คน

  ในขณะที่โรงเรียนวัดท่าพระเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจ�านวนนักเรียน ๔๘๐ คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องจัด 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อลดความแออัดของนักเรียนตามนโยบายของส�านักการศึกษา แต่จากการส�ารวจ 

ความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอนแบบสลบัวนัมาเรียนโดยใช้แบบสอบถามจากผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ 

ต้องการให้จดัรูปแบบการเรยีนการสอนแบบปกต ิดงันัน้ คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ จากส�านกัการศึกษาได้มาตรวจประเมนิ 

ความพร้อมเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียน จ�านวน ๓ ครั้ง พบว่าโรงเรียนวัดท่าพระ ผ่านการประเมินและ 

สามารถจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบปกตโิดยไม่ต้องสลบัวนัเรยีน โรงเรยีนวดัท่าพระจงึจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ 

ปกต ิโดยด�าเนนิการตามมาตรการทีก่�าหนด เช่น การเว้นระยะห่างในการนัง่เรยีนและก�าหนดจ�านวนนกัเรยีน ๒๐ - ๒๕ คน/ห้อง 

  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของสถานศึกษาโดยสรุปในภาพรวม มีการด�าเนินการ ดังนี้
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๑. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

  โดยได้ด�าเนินการส�ารวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

๔ ON มีรายละเอียด ดังนี้

  ๑.๑  Online คือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Real Time โดยเน้นในระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ซึ่งจากการ

ส�ารวจพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองส่วนหนึ่งขาดความพร้อม เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต  

สมาร์ทโฟน หรือ โทรทัศน์ ท�าให้การเรียนออนไลน์ขาดความต่อเนื่อง

  ๑.๒ On-Air คือ การเรียนรู้ผ่านช่อง DLTV โดยครูจะให้ใบงานเพื่อท�าการบ้านมาส่งโดยการเรียนในรูปแบบ  

On-Air มีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่าการเรียนในรูปแบบ Online

  ๑.๓ On-Hand โดยการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้าน

  ๑.๔ On-Site โดยสถานศึกษาจะด�าเนินการจัดกลุ่มขนาดเล็กเรียนท่ีโรงเรียน หรือสถานที่ที่ก�าหนด เป็นวิธี

ส�าหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกหรือไม่พร้อมส�าหรับการเรียนรู้ใน ๓ รูปแบบข้างต้น

     ส�าหรับโรงเรียนวัดท่าพระ สถานศึกษาได้จัดหาสื่อการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียน

รูปแบบ Online และ On-Air รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ google Classroom เพื่อให้

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online  

๒.  การเตรียมความพร้อมระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

  โดยสถานศึกษาได้ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

  ๒.๑  การตรวจคัดกรองนักเรียน หากพบว่านักเรียนมีไข้จะท�าการวัดซ�้าและหากวัดซ�้า ๒-๓ ครั้งแล้วพบว่า 

อุณหภูมิไม่ลดลงและเกิน ๓๗.๕ องศา หรือมีไข้สูง ไอ มีน�้ามูก หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แจ้งผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษาเพื่อด�าเนินการคัดกรองและสอบสวนโรค และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเพื่อไปพบแพทย์ หรือน�าส่งศูนย์บริการ

สาธารณสุข ๓๓ เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค 

  ๒.๒  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและการเข้าแถวนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีสามารถ 

เข้าแถวในสนามได้ทั้งหมด โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ส่วนโรงเรียนวัดท่าพระ ก�าหนดให้นักเรียนช้ันปฐมวัย 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ เข้าแถวหน้าห้องเรียน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าแถวในสนาม 

  ๒.๓  การจัดห้องเรียน นักเรียนนั่งเรียนได้ตามปกติ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๑.๕ เมตร จ�านวน

นักเรียน ๒๐-๒๓ คน/ห้อง ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยลดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียน 

  ๒.๔  การจดับรเิวณจดุนัง่พกัต่างๆ จะท�าสญัลกัษณ์โดยใช้เครือ่งหมายกากบาทเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล

  ๒.๕  จัดให้มีจุดล้างมือในบริเวณต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ และก�าหนดให้นักเรียนล้างมืออย่างน้อยทุก 

๒ ชั่วโมง โดยหน้าห้องเรียนจะมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่จัดเตรียมไว้ให้ เน้นย�้าให้ล้างมือให้ถูกวิธี ๗ ขั้นตอน 

  ๒.๖  ปรับรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด เช่น การเหล่ือมเวลา 

ในการรับประทานอาหารในโรงอาหารเพื่อป้องกันความแออัดโดยมีฉากพลาสติกกั้นระหว่างบุคคล รวมทั้งการให้นักเรียน

บางส่วนรับประทานอาหารบนห้องเรียน

  ๒.๗  ส�าหรับเด็กปฐมวัย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วจะให้กลับบ้าน เนื่องจากการด�าเนินการตาม

มาตรการเว้นระยะห่างส�าหรับเด็กอนุบาลอาจเป็นเรื่องควบคุมได้ยาก 

  ๒.๘  การใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน เช่น ห้องน�า้ ห้องสขุา จะก�าหนดสญัลกัษณ์เป็นจดุยนืรอเข้าห้องน�า้โดยการเว้นระยะห่าง  

เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
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  ๒.๙  การท�าความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู ระเบียงที่นั่ง

หน้าห้องเรียน ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ในช่วงพักกลางวันและเลิกเรียน

  ๒.๑๐ มกีารประชมุครเูวรประจ�าวนัทกุวนัเพือ่ประเมนิสถานการณ์ในแต่ละวนั รวมทัง้การรายงานสภาพปัญหา

อุปสรรคที่ต้องการแก้ไข

กล่าวโดยสรปุ การบรหิารจดัการการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) ของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีและโรงเรียนวัดท่าพระ ไม่มีปัญหา และไม่มีการเหลื่อมเวลาเรียน เนื่องจาก 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ปกติโดยไม่ต้องสลับวันเรียน ส่วนกรณีการจัดพื้นที่ส�าหรับการรับประทานอาหารก็สามารถบริหารจัดการได้ โดยกรณ ี

รับประทานอาหารในโรงอาหารจะใช้พลาสติกใสกั้นเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจัดให้นักเรียนบางส่วน

รับประทานอาหารบนห้องเรียนเพื่อลดความแออัด

๓.  การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

  ๓.๑  ส�านักการศึกษา ส�านักอนามัย ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ สนับสนุนหน้ากากผ้าให้กับนักเรียน โดยทาง

โรงเรียนจะจัดสรรให้นักเรียนคนละ ๓ ชิ้น 

  ๓.๒  ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อท�าความสะอาดพื้นบริเวณ 

โดยรอบโรงเรียน รวมทั้งมีการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย นอกจากน้ันฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ได้สนับสนุนให้การดูแลด้านสุขาภิบาล

  ๓.๓  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ จัดเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่คณะครู รวมถึงขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนและการส่งต่อหากพบนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามเรื่องสุขอนามัยทุกระยะ

๔. ปัญหาอุปสรรค

  ๔.๑  การพูด อธิบาย หรือการสื่อสารผ่านหน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้เนื่องจากการฟังไม่ชัด  

ส่งผลกระทบให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน ได้แก้ปัญหาโดยการใส่ face shield แทน

  ๔.๒  ประตูทางเข้าบริเวณด้านหน้าโรงเรยีนวดัประดู่ฉมิพลมีพีืน้ท่ีคบัแคบ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเวลาโรงเรยีนเลกิ 

เนื่องจากนักเรียนเดินทางกลับพร้อมกันจะเกิดความแออัด รวมท้ังมีร้านจ�าหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนซ่ึงยาก 

แก่การควบคุม ส่วนในช่วงเช้าไม่เป็นปัญหามากนักเนื่องจากนักเรียนมาไม่พร้อมกัน

  ๔.๓  การให้นักเรียนกลับบ้านในช่วงเวลาเลิกเรียนซ่ึงไม่มีการจัดระเบียบโดยการเข้าแถวในสนาม บางครั้ง

นักเรียนมีการรวมตัวกันแออัดกันบริเวณทางออกของโรงเรียนซึ่งยากแก่การควบคุม

  ๔.๔  เครื่องวัดอุณหภูมิมีไม่เพียงพอ ช�ารุด เนื่องจากการใช้งานทุกวัน

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  สถานศึกษาควรด�าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง 

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น ห้องน�้า ระเบียงที่นั่ง ทางเดิน การเข้าแถวเคารพธงชาติ และ

การใช้โรงอาหาร 

๒.  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ควรมีการบันทึกรายงานผลการเรียนเพื่อ

เป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิใ์นการจดัการเรยีนการสอน แล้วรายงานต่อส�านกัการศกึษาเพือ่ทราบความคบืหน้าในการด�าเนนิการ 
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ตามมาตรการที่ก�าหนด รวมทั้งการรายงานสภาพปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ ถ้ามี

๓.  ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส�าหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับปฐมวัย  

เพือ่สร้างแรงจงูใจในการเรยีนรู ้ทัง้นี ้ส�าหรบักจิกรรมทีม่กีารเคล่ือนไหว ควรระมดัระวงัเรือ่งการรวมกลุ่มและมกีารสมัผสักนั  

และควรควบคุม ดูแล ให้มีการด�าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

๔.  การแจกหน้ากากอนามยัให้แก่นกัเรยีนคนละ ๓ ผนือาจไม่เพยีงพอส�าหรบัการใช้งาน รวมทัง้การใช้งานทัง้วนัจะ

เกิดความชื้น จึงควรมีหน้ากากส�ารอง นอกจากนั้น ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ช่วยก�ากับดูแลเรื่องการท�าความ

สะอาดหน้ากากผ้าของบุตรหลานด้วย 

๕.  กรณีผู้ปกครองพาบุตรหลานไปในพื้นที่เสี่ยงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม ดังน้ัน ควรมีการประชาสัมพันธ์

ท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสถานศึกษาควรมีการเก็บสถิติข้อมูลของ

นักเรียนที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย

๖.  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนควรมีการประเมินผลความส�าเร็จในการ

จัดการเรียนการสอนพร้อมปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรจ�านวนมาก นอกจากนั้น การจัดรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ Online ควรมีการต่อยอดและด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งมีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ

สามารถใช้งานได้จริง

๗.  การเข้าแถวของนักเรียน ควรด�าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดโดย

ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

๔. แนวทางการด�าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน 

วัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี 

คณะอนกุรรมการฯ ได้ลงพืน้ท่ีเยีย่มชมการด�าเนนิงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรม 

ของโรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี สรุปข้อมูลได้ ดังนี้

โรงเรยีนวดัขนุจันทร์ เปิดสอนในระดบัชัน้อนบุาลถงึระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ปัจจบุนัมนีกัเรยีนจ�านวน ๑๐๔ คน  

แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล จ�านวน ๒๕ คน และระดับประถมศึกษา จ�านวน ๗๙ คน มีครู ๘ คน

การด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวดัขนุจนัทร์ ได้ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนคณุธรรม ตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ ภายใต้กจิกรรมโตไปไม่โกง ซ่ึงในปี ๒๕๕๙ 

ส�านักการศึกษาร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ช จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนแกนน�า  

และแม้โรงเรียนวัดขุนจันทร์ไม่ได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มโรงเรียนแกนน�าแต่ได้มีการศึกษาเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น ๆ แล้ว 

น�ามาปรบัใช้โดยมกีารวเิคราะห์หาจดุแขง็จดุอ่อน เพือ่เตมิเตม็ในส่ิงทีเ่หน็ว่ายงัไม่สมบรูณ์ จงึได้คัดเลือกคุณธรรมเป้าหมาย  

๓ ประเดน็หลกั คอื ความรบัผดิชอบ ความมวีนิยั และความสภุาพเรยีบร้อย หลังจากด�าเนินการแล้วจะสรปุผลและประเมินผล  

โดยกิจกรรมใดที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดทั้งในด้านของผู้บริหาร ครู และ

นักเรียนแล้ว ในปีต่อไปก็จะไม่น�ากลับมาใช้อีกเพราะถือว่านักเรียนมีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ติดตัวแล้ว และจะเน้นคุณธรรม

ในด้านอื่นต่อไป 

การด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ได้ก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ไว้ดังนี้

ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คุณธรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และความสุภาพ

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คุณธรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และจิตสาธารณะ

ปี ๒๕๖๓ คุณธรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ
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ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้ปรับคุณธรรมเป้าหมายจากความรับผิดชอบ มีวินัย ความสุภาพ เป็นความรับผิดชอบ  

มวีนิยั มจีติสาธารณะ เนือ่งจากเหน็ว่าเดก็มคีวามสภุาพเรียบร้อยตดิตวัแล้ว ถอืว่าผลการประเมนิผ่านแล้ว จงึไม่น�ามาเป็น

ตวัชีว้ดัอกี แต่เพ่ิมคณุธรรมเป้าหมายด้านจิตสาธารณะเพือ่ให้ทนักบัยคุสมัย ส่วนในปี ๒๕๖๓ เมือ่เห็นว่าเดก็มวิีนยัในตนเอง 

และผ่านการประเมินภายใต้โครงงานต่างๆ แล้ว ก็จะเปลี่ยนคุณธรรมเป้าหมาย  เพื่อเน้นคุณธรรมในด้านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ 

คุณธรรมเรื่องความรับผิดชอบเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องคงไว้ และจะมีการสรุปผลเป็นรายปีในแต่ละโครงงาน การก�าหนด

คุณธรรมเป้าหมายทั้งด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความสุภาพ และจิตสาธารณะ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น  

๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน และก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ส�าหรับแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน

กลยุทธ์ส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ คือ ขุนจันทร์โมเดล โดยใช้เรือธงเป็นสัญลักษณ์ในการ 

ขบัเคล่ือนกิจกรรม นกัเรยีนมกีารแข่งขนัในกิจกรรมต่าง ๆ  ซึง่เป็นการแข่งขนัการท�าคณุงามความด ีผูช้นะจะได้ธงไปประดบั 

บนเรือของตนเอง ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะให้เด็กทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความภาคภูมิใจ และถ้าสามารถสร้างให้เด็ก

เหล่านี้มีคุณธรรมในทุก ๆ ด้าน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาต ิ

ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโตไปไม่โกง

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะมีการสอดแทรกอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่างๆ ทุกวิชาและ

ทุกระดับชั้น โดยนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และบางกิจกรรมโรงเรียนได้สนับสนุนให้ผู้ปกครองได้เข้ามาม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมอีกด้วย

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  ควรสนับสนุนให้ผู ้ปกครองและชุมชนโดยรอบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมเรื่องการต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต้านทุจริต

๒.  ควรมกีารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีนไปสูส่าธารณชน เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบ

ถึงความส�าเร็จและผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียน

๓.  การด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมควรด�าเนินการในทุกระดับช้ัน และควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 

เกิดความยั่งยืน รวมทั้งมีการขยายผลด้วย ส่วนการเปลี่ยนคุณธรรมเป้าหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดว่าเด็ก

สามารถท�าได้ดีแล้วนั้น ควรค�านึงถึงเด็กที่รับเข้ามาใหม่และให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วย ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย

คือเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

๔.  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควรมีสอดแทรกเนื้อหาในทุกวิชา ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ

เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในพฤติกรรมของเด็ก และควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เช่นเด็ก 

มีการพูดจาไพเราะ ไม่โกหก มีความตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแยกแยะคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะท�าให้เด็กคิดเป็นท�าเป็น

๕.  ควรเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น เพราะจะช่วยปลูกฝังให้ติดตัวเด็ก 

จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

๕.  พิจารณาระบบการศึกษาประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ 

คณะอนกุรรมการฯ ได้พจิารณาศกึษาระบบการศกึษาประเทศต้นแบบการปฏิรปูการศกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็ เช่น 

ประเทศเยอรมนั ประเทศองักฤษ ประเทศฮ่องกง ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญีปุ่น่ และประเทศสิงคโปร์ 

ซึง่จากการศกึษาพบว่าระบบการจดัการศกึษาในต่างประเทศมคีวามเข้มข้นตามมาตรฐานสากล โดยเน้นครตู้องมคีณุภาพ

และให้นกัเรยีนสามารถคดิวเิคราะห์ กล้าคดิกล้าท�า มคีณุธรรม จรยิธรรม รูห้น้าที ่มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั เตบิโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและสามารถท�างานได้ทุกคน 
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ส�าหรับการปฏิรูปการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะต้องด�าเนินการทั้งระบบ ซ่ึงต้องใช้เวลาและความละเอียด

รอบคอบ โดยจะต้องมกีารระดมความคดิเห็น ศกึษา วจิยั เพือ่ให้การศกึษาออกมามีเป้าหมายทีช่ดัเจน ทัง้น้ี ในประเทศไทย

มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร ท�าให้การพัฒนาระบบหรือ

บริหารจัดการระบบการศึกษาขาดความต่อเน่ือง และการปฏิรูประบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะต้องมีปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การศกึษา และวฒันธรรม ซึง่มคีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนัทัง้หมด เพราะฉะนัน้ 

การปฏิรูปจะเปลี่ยนเฉพาะการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การศึกษาระบบการศึกษาประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบ

ความส�าเร็จนั้น จะต้องน�าข้อมูลการจัดระบบการศึกษาของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย 

ในแต่ละด้าน ส�าหรับการปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย นอกจากการให้ความส�าคัญเรื่องการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส�าคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา การเอ้ือเฟื้อ

เผื่อแผ่ การมีจิตสาธารณะ การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งควรน�าข้อมูลโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนคุณธรรมสังกัด สพฐ. มาประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียน 

การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  การศึกษาระบบการศึกษาประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จจะต้องน�าข้อมูลการจัด

ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย ในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถน�ามา

ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

๒.  การปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย นอกจากการให้ความส�าคัญเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ 

ด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส�าคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  

การมีจิตสาธารณะ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ ได้ด�าเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา 

วัฒนธรรม และหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายในพ้ืนท่ีเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ 

และภาษีเจริญ ซึ่งจากการประชุมร่วมกับส�านักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ ๗ ส�านักงานเขตที่

รับผิดชอบ เพื่อรับทราบผลการด�าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเด็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบริหาร

การจดัการทัง้ในด้านกายภาพ ด้านบคุลากร  ด้านงบประมาณ และการจดัการเรยีนการสอนของครสูอนภาษาต่างประเทศ 

และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ สามารถ

สรุปประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเห็นควรที่กรุงเทพมหานครน�าไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ด้านการศึกษา ปรากฏผล ดังนี้

๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลการทดสอบ O-NET, RT, NT ๓ ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตประเวศ ลาดกระบัง และหนองจอก สรุปได้ดังนี้

  ๑.๑.๑ ส�านักงานเขตประเวศ มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๖ โรงเรียน แบ่งเป็นระดับ 

ประถมศึกษา จ�านวน ๑๒ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จ�านวน ๔ โรงเรียน
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   (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

    ๑) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับส�านักงานเขต  

พบว่า มคีะแนนต�า่กว่าระดบัประเทศและระดบัสงักัด และเมือ่พจิารณาเป็นรายโรงเรยีน พบว่า มโีรงเรยีนทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�านวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง

    ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉล่ียระดับส�านักงานเขต  

พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา 

    ๓) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉล่ียระดับส�านักงานเขต  

พบว่า ส�านักงานเขตประเวศมีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา

   (๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตประเวศ พบว่า ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ คุณภาพการอ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ส�านักงานเขต

ประเวศต�่ากว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตประเวศ  

สูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

   (๓) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test: NT) ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตประเวศ พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตประเวศ ต�่ากว่าระดับสังกัด

กรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

  ๑.๑.๒ ส�านักงานเขตลาดกระบัง มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๐ โรงเรียน แบ่งเป็นระดับ

ประถมศึกษา จ�านวน ๑๑ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๙ โรงเรียน 

   (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

    ๑) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ�านวน ๑๑ โรงเรียน ผลคะแนนเฉล่ียระดับส�านักงานเขต  

พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ

ประเทศทุกวิชา จ�านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนประสานสามัคคี โรงเรียนวัดพลมานีย์ โรงเรียนเคหะชุมชน และโรงเรียน

วัดปลูกศรัทธา

    ๒) ระดับช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี ๓ จ�านวน ๙ โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส�านกังานเขต พบว่า  

มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา  

   (๒) ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ โรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตลาดกระบัง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการอ่านของส�านักงานเขตประเวศต�่ากว่าระดับสังกัด

กรุงเทพมหานคร และสูงกว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

   (๓) ผลการทดสอบความสามารถขัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(Nation Test: NT) ชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตลาดกระบัง พบว่า ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตประเวศ  

ต�า่กว่าระดบัสงักัดกรงุเทพมหานคร และระดบัประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ระดบัคะแนนเฉลีย่ส�านกังานเขตประเวศสูงกว่าระดบั

สังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

  ๑.๑.๓ ส�านกังานเขตหนองจอก มโีรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวน ๓๗ โรงเรยีน แบ่งเป็นระดบัประถม

ศึกษา จ�านวน ๓๐ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๗ โรงเรียน

   (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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    ๑)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๓๐ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับส�านักงานเขต 

พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ โดยมีวิชาภาษาไทยที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

    ๒)  ระดับช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี ๓ จ�านวน ๙ โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส�านกังานเขต พบว่า  

มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา  

   (๒) ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ โรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก พบว่าในปี ๒๕๖๐ คุณภาพการอ่านมีระดับคะแนนเฉลี่ยของส�านักงานเขตหนองจอก 

ต�่ากว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตหนองจอก  

สูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร

   (๓) ผลการทดสอบความสามารถขัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(Nation Test: NT) ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก พบว่า ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตหนองจอก  

ต�่ากว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตหนองจอกสูงกว่า

ระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

๑.๒ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

  โรงเรียนได้ด�าเนินการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาทั้งศาสนาพุทธและ

ศาสนาอิสลาม เช่น กิจกรรมในโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาว โตไปไม่โกง กิจกรรมโรงเรียน

กรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด กิจกรรมในโครงการวันส�าคัญ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (ศาสนาพุทธ)  โรงเรียนวิถีธรรม 

(ศาสนาอิสลาม) กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

๑.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  โดยโรงเรียนได้จัดท�าแผนการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการประกอบแผนพัฒนางานวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการอ่านออก 

เขยีนได้ อ่านคล่อง เขยีนคล่อง โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ฯลฯ พร้อมทั้งมีการประเมินโครงการ และรายงานผลการด�าเนินงาน

๒.  การบริหารจัดการ 
โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด�าเนินการทั้งในด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการ

จดัการเรยีนการสอนของครสูอนต่างประเทศ เพือ่พฒันาคุณภาพในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร

ได้อย่างเป็นระบบ

๒.๑ ด้านกายภาพ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

  ๒.๑.๑ โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน มีความร่มรื่น สะอาด 

ปลอดภยั โดยยดึหลกัความปลอดภยัตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของกรงุเทพมหานคร และมมีาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๒.๑.๒ วสัดอุปุกรณ์ทกุโรงเรยีนได้รบัการจดัสรรงบประมาณด้านวสัดอุปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน และ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน 
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๒.๒ ด้านบุคลากร

  ปัจจุบนัพบว่า โรงเรียนยงัมอีตัราก�าลงัครทูีว่่างอยูจ่�านวนมากเนือ่งจากมกีารขอโอน การขอย้าย การขอลาออก  

และการเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา พลศึกษา บรรณารักษ์ การศึกษาพิเศษ ดนตรีสากล ดนตรีไทย คหกรรม 

เกษตรกรรม อีกทั้งยังขาดเจ้าพนักงานธุรการประจ�าโรงเรียน

๒.๓  ด้านงบประมาณ

  โรงเรียนได้รบังบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนกัเรยีน ประกอบด้วย งบประมาณรายหวัของ

นักเรียน และงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้

  ๒.๓.๑  งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  

ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน ค่าสนบัสนนุอาหารเสรมิ (นม)  

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน และค่าสื่อและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

  ๒.๓.๒ งบกรุงเทพมหานคร 

   (๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ ค่าทุนอาหารกลางวันนักเรียน ค่าอาหารเช้า

ของนักเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ

   (๒) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าปรับปรุง

โรงเรียน โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดตามสภาพข้อเท็จจริง ตามความจ�าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน

๒.๔ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาต่างประเทศ

  ๒.๔.๑  โครงการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยจัดการเรียน 

การสอนตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โครงการสอนภาษาจีน  

ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น

  ๒.๔.๒ โครงการสองภาษา เป็นโครงการของส�านักการศึกษาด�าเนินการสนับสนุนโรงเรียนที่เปิดการเรียน 

การสอนสองภาษา โดยการจดัการเรยีนการสอนจะมคีรไูทยและครชูาวต่างประเทศท�างานร่วมกนั โดยครชูาวต่างประเทศ 

ท�าการสอนโดยการเตรียมแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลกัสตูรและตวัช้ีวดัร่วมกบัครไูทย และครไูทยช่วยควบคุมชัน้เรยีน 

และสังเกตการณ์การเรียนรู ้ของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 

ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
๓.๑ การขอโอน การขอย้าย การขอลาออก และการเกษยีณอายรุาชการของข้าราชการครแูละเจ้าพนกังานธรุการ

โรงเรียนในสังกัด ท�าให้โรงเรียนขาดครูในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะวิชาเอก และส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของ

นักเรียนและการด�าเนินงานธุรการของโรงเรียน

๓.๒ การสร้างบ้านพกัคร ูมข้ีอจ�ากดัด้านสถานทีแ่ละงบประมาณ เนือ่งจากส่วนใหญ่โรงเรยีนมพีืน้ทีจ่�ากดัไม่สามารถ

ก่อสร้างตามแบบได้ และกรณทีีดิ่นทีม่ผีูบ้รจิาค อาจติดเงือ่นไขตามเจตจ�านงของผูบ้รจิาคทีป่ระสงค์ให้ใช้ส�าหรบัการศกึษา

เท่านั้น เช่น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

๓.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากขาดเรียนบ่อย ท�าให้

การเรียนไม่ต่อเนื่อง 
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๓.๔ การขาดแคลนอัตราก�าลังทั้งสายงานบริหารและระดับปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูต้องรับภาระงานมากขึ้น 

เนื่องจากครูต้องปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทดแทนอัตราก�าลังที่ว่าง

๓.๕  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีเขตหนองจอก มี ๓๗ โรงเรียน ในแต่ละปีได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงโรงเรียนเพียง ๙ โรงเรียน เนื่องจากมีงบประมาณจ�ากัด 

๔.  ข้อคิดเห็นของส�านักงานเขต
๔.๑  โครงการทุนเอราวัณ ควรสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขาดโอกาสและมีความตั้งใจเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง

๔.๒  ส�านักการศึกษาควรพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการขอโอน ย้าย หรือลาออก ของข้าราชการครูในสังกัด

โดยจะขอโอน ย้ายได้ต่อเมื่อมีต�าแหน่งมาทดแทน เพื่อให้การเรียนมีความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู 

๔.๓  ส�านักการศึกษาควรเพิ่มการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และเพิ่ม

จ�านวนชั่วโมงการสอน จากเดิมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เป็น ๒ ชั่วโมง เนื่องจากเป็นวิชาทักษะ เน้นการพูด

๔.๔  ส�านกัการศกึษาควรพจิารณาปรบัโครงสร้างจ�านวนชัน้ของอาคารเรยีนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครให้

สูงขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองและมีพื้นที่จ�ากัด จ�านวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น ควรมีการวางแผนรองรับส�าหรับ

อนาคต   

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. ส�านกัการศกึษาได้มกีารเรยีกบรรจแุละปฐมนเิทศข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาบรรจใุหม่เพือ่ปฏบิตังิาน 

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตต่าง ๆ จ�านวน ๖๔๔ คน โรงเรียนที่ยังขาดอัตราก�าลัง ควรประสานส�านักงานเขต เพื่อแจ้ง

ให้ส�านักการศึกษาทราบและเรียกบรรจุครูตามต�าแหน่งที่ว่างต่อไป 

๒. ส�านักการศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการก�าหนดรูปแบบอาคารเรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะมีการปรับรูปแบบอาคารให้สอดคล้องกับพื้นที่ของสถานศึกษา 

๓. โรงเรียนควรให้ความส�าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับ

นักเรียน

๔. การเรียนภาษาต่างประเทศ ควรจัดท�าแบบประเมินผลการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนภาษา 

เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

๕. ส�านักงานเขตต้องท�าข้อมูลสถิตินักเรียนให้มีความชัดเจน เช่น จ�านวนนักเรียน ณ วันที่ของบประมาณ และ

จ�านวนนกัเรยีน ณ ปัจจบุนัทีด่�าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณ เพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามความเป็นจรงิกบัจ�านวน

นักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

๖. การจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงานเขตในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างควร

พิจารณาโดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญ เหตุผลความจ�าเป็น ต้องสะท้อนความเป็นจริงกับผลงานที่จะต้องให้เกิดขึ้น 

เนื่องจากมีโรงเรียนในสังกัดจ�านวนมาก

๗. ส�านักงานเขตควรจัดท�าข้อมูลจ�านวนกรอบอัตราก�าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

จ�านวนผู้ครองต�าแหน่ง และอัตราว่าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

๘.  กรุงเทพมหานครควรจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เขตรอบนอก ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบ

ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และแก้ไขปัญหาการขอโอนย้าย

กลับภูมิล�าเนาเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูง
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๙.  ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ควรให้ความส�าคัญ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เนื่องจากเป็นภาษาที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นในยุคปัจจุบัน

๑๐.กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา 

เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้แก่ โครงการทุนเอราวัณ ซ่ึงให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง

กรงุเทพมหานคร และนกัเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร และโครงการความร่วมมอืการผลิตครกูรณพีเิศษ โดยได้ท�าบนัทกึ

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในกลุ่มวิชาที่ขาดแคลน (โครงการช้อนครู)

ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๔ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยได้พิจารณา

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตปทุมวัน บางรัก สาทร 

บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการ

ประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๔ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.  การด�าเนินโครงการลดการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ  
(โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษาเพ่ือหารือการด�าเนินโครงการลดการขาดแคลนครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งได้รับการรายงาน

ว่า ส�านักการศึกษาได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายโครงการการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครู

กรงุเทพมหานครในกลุม่สาระการเรยีนรู้ทีส่�าคัญเพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา เป็นเงนิ ๔,๖๐๘,๐๐๐ บาท  ซึง่ต่อมาส�านกั

งบประมาณกรุงเทพมหานคร มีข้อท้วงติงว่า ส�านักการศึกษามีแผนด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเริ่มประกาศรับสมัครสอบในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ประกาศผลสอบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และสามารถเรียกบรรจุเข้ารับราชการได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๒ ในขณะเดียวกัน โครงการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูฯ จะเริ่มจ้างบุคคลภายนอกช่วยสอนตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับการบรรจุข้าราชการครูฯ ที่ประกาศรับสมัครสอบฯ รวมไปถึงกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่จะให้บุคคลภายนอกช่วยสอนซ�้าซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ดังกล่าวด้วย ส�านักงบประมาณฯ  

จึงขอให้ส�านักการศึกษายืนยันว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการโครงการดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการ

พจิารณาเพ่ิมเติมและกรณยีนืยนัว่าไม่ซ�า้ซ้อน ให้จดัท�าแผนการสอนและข้อมลูต�าแหน่งอตัราว่างทีจ้่างทดแทนของบคุลากร

ภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จ�านวน ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�าคัญ  

ทั้งนี้ ส�านักการศึกษา ได้ด�าเนินการส�ารวจข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ และมีความประสงค์จะช่วยปฏิบัติ 

ราชการด้านการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ ๖ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สงัคมศกึษา และดนตร ีโดยได้รบัค่าตอบแทน ชัว่โมงละ ๒๐๐ บาท และให้ปฏบิตังิาน 

ไม่เกนิวันละ ๔ ช่ัวโมง ไปยงัทกุส�านกังานเขต ปรากฏว่า มสี�านกังานเขตทีป่ระสงค์จ้างครท่ีูเกษยีณอายรุาชการปฏบิตัริาชการ 

ด้านการสอน จ�านวน ๓๐ ส�านักงานเขต รวมจ�านวน ๗๓ คน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการลดปัญหาการ 

ขาดแคลนครูฯ เป็นการด�าเนินงานท่ีซ�้าซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. กรงุเทพมหานครควรรเิริม่ด�าเนนิโครงการขยายอายเุกษยีณราชการแก่ข้าราชการคร ูจากเดมิ ๖๐ ปีเป็น ๖๕ ปี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

๒. โครงการจ้างครูเกษียณ อาจก�าหนดเงื่อนไขการรับสมัครโดยก�าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานในระยะ ๓ เดือน 

๖ เดือน หรือ ๑ ปี ภายใต้เงื่อนไขให้มีการสิ้นสุดสัญญาจ้างต่อเมื่อกรุงเทพมหานครมีการเปิดสอบและเรียกบรรจุผู้สอบได้

ในสาขาวิชาที่มีการจ้าง

๒. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร)
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการส�านักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ส�านักวัฒนธรรม 

กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่หารอืและรบัทราบข้อมลูการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์เดก็กรงุเทพมหานคร แห่งที ่๑ (จตจัุกร) 

พร้อมเยี่ยมชมการด�าเนินงานภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งมีข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

๑. ความเป็นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่าง

เพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครจึงได้สนองพระราชปรารภดังกล่าวด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

กรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร 

หลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า ๖ ปี กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการปรับปรุงชุดนิทรรศการ ปรับภูมิทัศน์ และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 

ที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” บนพื้นที่ ๔ ไร่ ๒ งาน โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษา 

ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือท�า (Learning by Doing) เป็นการเรียนรู ้

นอกห้องเรียนส�าหรับเด็กวัยแรกเกิด – ๑๒ ปี และเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

๒. พิพิธภัณฑ์เด็กฯ เปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และไม่เก็บค่าเข้าชม มีอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 

 ๒.๑  อาคารจักรวาล เหมาะส�าหรับเด็กในช่วงวัย ๗-๑๒ ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติ ภาวะ 

โลกร้อน และสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒  อาคารสายรุ้ง เป็นพื้นที่ส�าหรับการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ ๐-๖ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ส�าคัญ

มากส�าหรบัการพฒันาสมองและกล้ามเนือ้ และยงัมนีทิรรศการภายนอก ทีเ่ปิดพ้ืนทีก่ารเรยีนรูก้ลางแจ้งในสภาพแวดล้อม

และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ

 ๒.๓  อาคารทอตะวัน เหมาะส�าหรับเด็กในช่วงอายุ ๗-๑๒ ปี เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ ซึ่งจะ 

ส่งเสริมการสร้างกระบวนความคิดไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 

 ๒.๔  อาคารยูนิลิเวอร์ (ปิดให้บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการปรับปรุง)

 ๒.๕  ลานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้กลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายของเด็ก 

ในแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วย สวนน�้า ลานน�้าพุ สนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กลางแจ้ง ออกแรง

ปีนป่าย และโซนผจญภัยในป่า กระตุ้นให้เด็กๆ ได้ฝึกสมรรถนะทางร่างกาย

๓. บุคลากร มีบุคลากร จ�านวน ๑๔๑ คน ประกอบด้วย ข้าราชการประจ�า ๑ คน และช่วยราชการ ๑ คน วิทยากร 

ประจ�าฐานการเรียนรู้ จ�านวน ๑๐ คน อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก จ�านวน ๘๓ คน ช่างระบบดูแลอาคาร จ�านวน ๖ คน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย จ�านวน ๒๐ คน และพนักงานรักษาความสะอาด จ�านวน ๒๐ คน

๔.  สถิติผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีดังนี้

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จ�านวน ๒๘๘,๙๕๔ คน 
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 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จ�านวน ๒๖๘,๒๖๕ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จ�านวน ๑๑๒,๗๒๘ คน  (๑ ตุลาคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

 นอกจากนี ้มสีถานศึกษาต่างๆ ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัเข้ามาใช้บริการ พพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นแหล่ง

เสรมิสร้างการเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็และเยาวชน จ�านวน ๒,๕๔๗ หน่วยงาน รวมถงึนกัศกึษาทีส่นใจเข้ามาจดัท�าสือ่ประชาสมัพันธ์

ต่าง ๆ ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ อีกเป็นจ�านวนมาก

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

 ๕.๑  ปัญหาการขาดแคลนบคุลากร เนือ่งจากพพิธิภณัฑ์เดก็ แห่งที ่๑ (จตจุกัร) ได้เปิดอาคารการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  

๑ อาคาร ท�าให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ

 ๕.๒  ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอโดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมวันเด็กของทุกปี มีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็น

จ�านวนมาก จึงต้องการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม

๓. ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนสถานีพรมแดน  
เขตบางบอน

คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูอ้�านวยการเขตบางบอนและผู้เกีย่วข้องเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิ

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนสถานีพรมแดน เขตบางบอน สืบเนื่องจากนางประจวบ  

แสงเนตรสว่าง ได้บรจิาคทีด่นิเนือ้ที ่๕ ไร่ ๒๒ ตารางวา ให้แก่โรงเรยีนสถานพีรมแดน (รกัษาศขุราษฎร์บ�ารงุ) เขตบางบอน 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์แต่ในขณะที่โรงเรียนสถานีพรมแดนได้รับ

บรจิาคทีด่นิน้ัน เป็นช่วงท่ีโรงเรยีนมจี�านวนนักเรียนลดลงและมอีาคารเรยีนเพยีงพอ ประกอบกบัทีด่นิดังกล่าวยงัมผู้ีเช่าทีด่นิ

รายเดิมที่ยังไม่ได้ย้ายออกไป ส�านักงานเขตบางบอน จึงยังไม่ได้พิจารณาเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์

ในทีด่นิ และนบัตัง้แต่ได้รบับรจิาคทีด่นิจนถงึปัจจบุนั กรงุเทพมหานครยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทีด่นิดงักล่าว โดยปล่อยไว้มี

สภาพเป็นทีร่กร้างว่างเปล่า ซึง่นอกจากจะขดัต่อวตัถปุระสงค์ของผูบ้รจิาคแล้ว ยงัอาจเป็นเหตใุห้ผูบ้รจิาคขอเรยีกคนือกีด้วย

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) ได้ลงพื้นที่เยี่ยม

ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ได้พบปะกับนางประจวบ แสงเนตรสว่าง ผู้บริจาคที่ดิน ซึ่งได้ขอให้เร่งรัดการใช้ประโยชน์

ในที่ดิน เนื่องจากตนเองมีอายุมากแล้วต้องการเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่  

ซึ่งผู้ว่าฯ ได้สั่งการมอบหมายส�านักงานเขตบางบอนพิจารณาด�าเนินการ ดังนั้น ส�านักงานเขตบางบอนจึงมีแผนการ

พฒันาทีดิ่นให้เกิดประโยชน์โดยการก่อสร้างศูนย์การเรยีนรูต้ามศาสตร์พระราชาเนือ่งจากพืน้ทีต่ัง้มคีวามเหมาะสมส�าหรบั

การพฒันาให้เป็นศนูย์การเรยีนรูส้�าหรับประชาชนทัว่ไป โดยอยูใ่นศนูย์กลางชมุชนและตดิถนนหลายสาย จะเกดิประโยชน์

กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ท้ังนักเรียน ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

รวบรวมพืชพันธุ์ไม้หายากและมีชื่อเสียงของท้องถิ่น อาทิ ต้นบอนสี ส้มบางมด ให้คงอยู่ในพื้นที่ โดยไม่ถูกกลืนหายไปจาก

การพัฒนาของเมืองและการขยายพื้นที่อยู่อาศัย 

ส�านกังานเขตบางบอน จงึได้ขอจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รบังบประมาณ เนือ่งจากเอกสารประกอบการ

เสนอขอจดัสรรงบประมาณไม่ครบถ้วน ประกอบกบัไม่สามารถบรรจลุงในแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีได้ทนัตามก�าหนดเวลา 

งบประมาณจึงเป็นอันตกไป ต่อมา ส�านกังานเขตบางบอนได้จดัท�าเอกสารประกอบการขอตัง้งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๔  

ครบถ้วนตามที่ส�านักงบประมาณฯ ก�าหนด แต่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองก�าหนดให้รายการก่อสร้างโรงเรียน 

หรือการก่อสร้างอาคารที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนจะต้องผ่านท่ีประชุมของส�านักการศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

และให้ความเหน็ชอบให้ใช้พืน้ทีก่่อน ซ่ึงถือว่ายงัไม่ผ่านกระบวนการหรอืขัน้ตอนการพิจารณา ดงันัน้ ส�านกังานเขตบางบอน 

ได้มีหนังสือหารือส�านักการศึกษา ซ่ึงส�านักการศึกษามีนโยบายสนับสนุนอยู่แล้ว แต่การให้ความเห็นชอบโครงการฯ  
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มิได้อยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของส�านักการศึกษา กรณีดังกล่าวเป็นการริเริ่มด�าเนินโครงการโดยส�านักงานเขต จึงต้องน�าเรียน 

ผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้ในสายการบงัคบับญัชาของต้นสงักดั พร้อมทัง้ขอให้ส�านกังานเขตบางบอนประสานกองทะเบยีน 

ทรพัย์สนิและพสัด ุส�านกัการคลงัเพือ่ขอใช้พืน้ทีเ่นือ่งจากขณะนีย้งัไม่มหีน่วยงานใดขอใช้พืน้ทีด่งักล่าว ซึง่ต่อมา ส�านกังาน

เขตบางบอนได้มหีนงัสือถงึกองทะเบยีนทรพัย์สนิและพสัด ุเพือ่ขอใช้พืน้ทีแ่ละขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขัน้ตอนรอการประชุมของ

คณะกรรมการการพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่ีดินและอาคารกรุงเทพมหานคร (กทอ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โครงการซึง่ในเรือ่งนีไ้ด้เคยน�าเข้าทีป่ระชมุ กทอ. ไปแล้ว ๑ ครัง้ แต่เนือ่งจากยงัมรีายละเอยีดบางประเด็นทีค่ณะกรรมการ 

กทอ.มีข้อสังเกตและข้อทักท้วงให้มีการแก้ไข และได้แจ้งให้ส�านักงานเขตบางบอนจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ 

อยู่ระหว่างรอเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

ส�านักงานเขตบางบอน ควรเร่งรัดด�าเนินการแก้ไขรายละเอียดในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ

พัฒนาที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร (กทอ.) มีข้อสังเกตและข้อทักท้วง และจัดส่งเอกสารต่อคณะกรรมการ กทอ. 

เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

๔. การขอใช้ที่ดินบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา ผูอ้�านวยการเขตสวนหลวง ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โรงเรียนแจ่มจันทร์ ผู้แทนชุมชนในพื้นท่ีเขตวัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการขอใช้ที่ดินบางส่วนของโรงเรียน

แจ่มจนัทร์เพือ่ก่อสร้างอาคารส�านกังานเขตวฒันา สบืเนือ่งจากปัจจบุนัส�านกังานเขตวัฒนาตัง้อยูใ่นอาคารลิเบอร์ตี ้ซึง่เป็น 

อาคารนติบิคุคล โดยมกีารเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ ๑๐ ล้านบาท/ปี ซ่ึงเป็นค่าเช่าทีส่งูมาก ประกอบกบัสถานทีต่ัง้ในปัจจบุนัไม่สามารถ

รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจ�านวนมาก ท�าให้ไม่ได้รับความ

สะดวกเนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ ทั้งนี้ผู้อ�านวยการเขตวัฒนาในหลายสมัยที่ผ่านมา ได้พยายามเจรจากับเจ้าของที่ดิน

หลายแห่งเพือ่ขอซือ้ทีด่นิส�าหรบัการก่อสร้างอาคารส�านกังานเขต แต่เนือ่งจากเขตวฒันาเป็นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ ทีด่นินบัวนั 

จะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมืองจึงยังไม่สามารถจัดหาที่ดินได้   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวส�านักงานเขตวัฒนาจึงได้หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมส�าหรับการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขต

แห่งใหม่ โดยเห็นว่าโรงเรียนแจ่มจันทร์ ซึ่งมีพื้นที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา (๑,๑๙๓ ตารางวา) และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เป็นของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมที่จะจัดสรรพื้นที่บางส่วนส�าหรับก่อสร้างอาคารส�านักงานเขต

วัฒนาเป็นที่ท�าการถาวร และได้มีการตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา 

ในพืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ รวมทัง้ฝ่ายโยธาได้ด�าเนนิการออกแบบอาคารทีเ่หมาะสม โดยแบ่งเป็นพืน้ทีที่จ่ะใช้

ก่อสร้างส�านักงานเขต ประมาณ ๓ งาน ๑๘.๑๐ ตารางวา หรือประมาณ ๓๑๘.๑ ตารางวา พื้นที่โรงเรียนคงเหลือประมาณ 

๒ ไร่ ๗๕.๙๐ ตรว. หรือประมาณ ๘๗๕.๙ ตารางวา โดยจะรื้ออาคารให้น้อยที่สุด และประหยัดงบประมาณให้มากที่สุด

จากการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นกรณีการขอใช้ท่ีดินบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงาน

เขตวัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย และมีบางส่วนเห็นด้วยโดยให้เหตุผลดังนี้

๑. กรณีผู้ที่ไม่เห็นด้วย

 ๑.๑  โรงเรยีนแจ่มจนัทร์มอีตัลกัษณ์โดดเด่นแตกต่างจากโรงเรยีนอืน่ เนือ่งจากมพีืน้ทีก่ว้างขวาง มแีหล่งเรยีนรู้ 

ด้านเกษตร เช่น แปลงสาธิตการปลูกผัก นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น หากมีการก่อสร้างอาคาร 

ส�านกังานเขตวฒันาในพืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์เกรงว่าอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอาจหายไป และในอนาคตอาจเป็น

สาเหตุท�าให้จ�านวนนักเรียนลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้โรงเรียนถูกปิดหรือยุบรวม
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 ๑.๒  การก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา โดยใช้พื้นที่บางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์จะส่งผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่ส�าหรับการท�ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น สนามกีฬาที่ใช้ส�าหรับกิจกรรมการออกก�าลังกาย  

การเข้าแถวเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนาต่างๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและ

จิตใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนั้น จ�าเป็นต้องรื้อถอนอาคารของโรงเรียนแจ่มจันทร์บางส่วน เช่น หอประชุม  

ซึง่มคีวามจ�าเป็นในการจดักจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน รวมทัง้กจิกรรมส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนและผูป้กครอง

ในวันส�าคัญต่างๆ อีกด้วย

๒. กรณีผู้ที่เห็นด้วย

 ๒.๑  เห็นควรให้จัดสรรพื้นท่ีบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา  

โดยสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างถ้อยทถ้ีอยอาศยั และปรบัแบบการก่อสร้างอาคารทีเ่หมาะสม ปัจจบุนันีโ้รงเรยีนแจ่มจนัทร์

มีจ�านวนนักเรียนลดลง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการไล่รื้อชุมชนใกล้เคียงและถึงแม้จ�านวนนักเรียนจะลดน้อยลง  

แต่สามารถบริหารจัดการโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 ๒.๒  การก่อสร้างอาคารส�านกังานเขตวฒันาในพืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่

ว่านกัเรยีนจะได้รับความปลอดภยัจากมาตรการและการดแูลจากเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเขตเป็นอย่างดี และเหน็ด้วยทีจ่ะ

ปรับบริเวณด้านข้างเป็นทางเข้าออกของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

๓. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม

  ๓.๑ กรณีหาพื้นท่ีใหม่ส�านักงานเขตวัฒนาควรประสานกับเจ้าของที่ดินในพื้นที่เพื่อเจรจาขอซื้อที่ดินในราคา

ย่อมเยาหรือขอรับบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนาเป็นที่ท�าการถาวร แทนการขอใช้พื้นที่บางส่วนของ

โรงเรียนแจ่มจันทร์

  ๓.๒  กรณใีช้พืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ ส�านกังานเขตวฒันาและโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ ควรใช้ประโยชน์

ร่วมกันจากที่ดินดังกล่าว โดยมีการปรับแบบการก่อสร้างอาคารที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการเร่ืองพื้นท่ีใช้สอยให ้

สมประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งการชดเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยให้พิจารณาถึงความส�าคัญเรื่องการเรียนการสอน 

การให้บริการประชาชน และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

๕. ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) 
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตสวนหลวง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

เขตสวนหลวง เจ้าอาวาสวดัปากบ่อ สภาวฒันธรรมเขตสวนหลวง และผูเ้กีย่วข้องมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตดิตามความคบืหน้า 

การด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) ซ่ึงปัจจุบันส�านักงานเขตสวนหลวง  

ได้ประมาณราคารูปแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ จากเดิมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ออกแบบประมาณราคา 

๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงินงบประมาณที่สูง ดังนั้น ต่อมาฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตสวนหลวง  

ได้ปรับลดงบประมาณในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ คงเหลือ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การจัดหางบประมาณในการ

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้น�าเงินจากการจ�าหน่ายกระทงในวันลอยกระทงของวัดปากบ่อร่วมกับเงินของผู้มีจิตศรัทธาจาก 

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง โดยมอบให้ฝ่ายโยธาออกแบบประมาณราคาเพื่อให้คณะกรรมการ 

สภาวฒันธรรม เขตสวนหลวง ด�าเนินการหาผูร้บัจ้าง โดยให้เน้นถงึประวตัแิละความเป็นมาของท้องถิน่ ตลอดจนภมูปัิญญา

ของท้องถิ่นเป็นส�าคัญ
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�านกังานเขตสวนหลวงได้รบังบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการพพิิธภณัฑ์

ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร จ�านวนเงนิ ๕๑๔,๖๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาสาสมคัรพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร 

เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) จ�านวน ๒ คน ซึ่งขณะนี้พิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุง และมีงบประมาณ จ�านวน 

๕๐,๐๐๐ บาท ส�าหรบัจดักจิกรรมส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์เพือ่กระตุน้เชญิชวนให้มกีารเข้าชมพพิธิภัณฑ์ฯ โดยเบือ้งต้น 

ก�าหนดเป้าหมายจะส่งเสริมให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ส�าหรับความคืบหน้าในการ

ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ได้ท�าการติดตั้งผนังห้องกระจกเรียบร้อยแล้วโดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน จ�านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่างปรบัปรงุห้องศาสตร์พระราชา มกีารรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัพระราชประวตั ิพระราชกรณยีกิจ 

ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการพระราชด�าริ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความพอเพียงต่าง ๆ รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาค

จากคนในชุมชน อยู่ระหว่างออกแบบตู้หรือชั้นวางเพื่อจัดแสดงส่ิงของ การตกแต่งและจัดวางโบราณวัตถุส�าคัญต่าง ๆ  

การจัดมุมเรียนรู้ ออกแบบเพื่อให้เป็นมุมที่น่าสนใจ ซึ่งจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ในการระดมเงินทุน จะขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้านค้า ประชาชนทั่วไป และมีการจัดงาน 

บุญทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดปากบ่อ ส่วนก�าหนดวันท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนั้น เครือข่ายประชาชน ประธานชุมชน 

วดัปากบ่อ นายกสโมสรกีฬาเขตสวนหลวง ส�านกังานเขตสวนหลวง จะมกีารหารอืท่านเจ้าอาวาส วดัปากบ่อ เพือ่ด�าเนินการ 

ให้เกิดผลส�าเร็จต่อไป

๖. รับทราบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อหนังสือจากส�านักพิมพ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษา เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องการจัดซ้ือ

หนังสือจากส�านักพิมพ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากมีข้อร้องเรียนกรณีความไม่โปร่งใสในการ

จัดซื้อหนังสือของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ร้องอ้างว่า ปัจจุบันการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือจากส�านักพิมพ์ที่ให้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์มากกว่าการให้ความส�าคัญใน

เรื่องคุณภาพและราคา และมีเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตร รวมทั้งความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อร่วม

เป็นคณะกรรมการพิจารณาในการจัดซ้ือหนังสือ ส�านักการศึกษาได้ชี้แจงข้อมูลการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครโดยสรุป ดังนี้

๑. ส�านักการศึกษาได้โอนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนให้ส�านักงานเขต โดยให้แต่ละโรงเรียนเป็น 

ผู้จัดซื้อเอง

๒. การจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียน โดยสามารถเลือกซ้ือท้ังท่ีจัดท�าโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจ

และได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา ซึ่งควรมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และยึดความต่อเนื่องของ

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก

๓. สถานศึกษาด�าเนินการจัดซ้ือโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง

ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ค�านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา และให้ต่อรองราคาจากผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้

จัดซื้อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

๔. กรณีหนงัสอืเรยีนทีค่ดัเลอืกมคีวามจ�าเป็นต้องระบชุือ่ส�านกัพมิพ์และชือ่ผูแ้ต่งเป็นการเฉพาะ สามารถด�าเนินการ 

จัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ให้ด�าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน

อย่างเป็นธรรมโดยให้จัดท�าหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า ส�านักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เมื่อมี 
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ผู้เสนอราคาต�่าสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสม ให้ท�าการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกหนังสือ คณะกรรมการจะเป็นครูผู้สอนในสาระนั้นๆ

๖. การส่งหนงัสอืมาให้คณะกรรมการคดัเลอืกนัน้ ทางส�านกัพมิพ์ครุสุภาไม่ได้ส่งตวัอย่างเข้ามาให้พจิารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

ส�านกัการศกึษา ควรก�ากบั ดแูล และควบคมุ การจดัซือ้หนงัสอืของสถานศกึษา โดยให้ด�าเนนิการด้วยความโปร่งใส 

เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ  

๗. มาตรการป้องกันการใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียน 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัส�านกัการศึกษา เพือ่หารือมาตรการป้องกนัการใช้พฤตกิรรมความรนุแรงกบั

เด็กในโรงเรียน สืบเนื่องจากปรากฏข่าวการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนหลายรูปแบบ ล่าสุดมีกรณีครูโรงเรียนเอกชน 

แห่งหนึ่งท�าร้ายเด็กอนุบาล ซึ่งการที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนเป็นการ

สะท้อนว่าครูขาดทกัษะวชิาชพีคร ูขาดทักษะการจัดการปัญหา และขาดวุฒภิาวะ ส�านกัการศึกษาได้รายงานข้อมูลมาตรการ

ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปดังนี้

๑. ก�าหนดให้เรือ่งความปลอดภยัในโรงเรยีนเป็นนโยบายส�าคัญของทกุโรงเรยีนและให้สถานศึกษาด�าเนนิการจดัตัง้ 

กลุม่บุคคลในโรงเรียนเพ่ือศกึษาปัญหา ปัจจยัเสีย่งของการบาดเจบ็ของเดก็ในโรงเรยีน และด�าเนนิการป้องกนัอย่างเคร่งครดั

๒.  ด�าเนนิการเร่ืองความปลอดภยัในโรงเรยีนร่วมกบัชมุชนและเครอืข่ายผูป้กครอง โดยเชือ่มโยงหน่วยงานของรฐั 

และเอกชน เพื่อด�าเนินการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ส�ารวจสภาพสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนรอบ 

โรงเรียนเพื่อก�าหนดมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนร่วมกัน

๓.  ก�าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคู่มือปฏิบัติส�าหรับ

บุคลากรเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ชัดเจน 

๔.  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีตัวแทนครูและผู้ปกครองร่วมกัน

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง 

๕.  จดัให้มรีะบบการดแูลคุม้ครองเดก็ทีด่ ีควบคมุพฤตกิรรมข่มขูร่งัแกนกัเรยีน จดัให้มรีะบบการลงโทษเดก็ทีเ่หมาะสม 

เพือ่ป้องกนัการท�าร้ายทางอารมณ์และจติใจต่อเดก็ โดยครใูห้ความสนใจเป็นพเิศษกบักลุม่เสีย่ง เช่น เดก็ในครอบครวัยากจน  

เดก็พกิาร เดก็เลก็ จดัให้มรีะบบป้องกนัยาเสพตดิและการป้องกนัผลเสียต่อสุขภาพเดก็อนัเกดิจากความรนุแรง การท�าร้าย 

ตนเอง การถกูละเลยทอดทิง้ เช่น การป้องกันเดก็ก่อพฤตกิรรมรนุแรง เดก็รังแกกนัเอง เช่น จับกลุม่แกล้งเพือ่น การล้อเลยีน 

ในเรื่องที่เพื่อนโกรธ 

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครได้น�าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ มาใช้ปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนี้

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน

(๒) ท�าทัณฑ์บน

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

(๔) ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือ 

ด้วยความพยาบาท โดยค�านึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
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การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้   

ส�านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่บริหารโรงเรียน หรือ

สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

ส�านกัการศกึษาจ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบายและมาตรการทีเ่ข้มข้น รวมทัง้การก�ากบัดแูลอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ง

ในการป้องกันการใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

๘. แนวทางการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ    
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัการศกึษาเพือ่หารอืแนวทางการจัดหาครสูอนภาษาต่างประเทศ  

สบืเนือ่งจากทีผ่่านมาพบว่า การสรรหาครสูอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะครสูอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ไม่ใช่ครูเจ้าของ

ภาษา แต่เป็นครูชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตท�างาน ซึ่งมีความเสี่ยงโดยอาจ

เป็นการจ้างงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการจัดหา 

ครสูอนภาษาต่างประเทศโดยการท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ร่วมกบักลุ่มประเทศทีอ่ยูใ่นโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้องและ

ขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ และกลุ่มประเทศเจ้าของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ  

เพื่อแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาต่างประเทศที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและมีใบอนุญาต โดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง

เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยจะได้เชิญส�านักการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามในเรื่องนี้ต่อไป

๙. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตวัฒนา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรยีนสวสัดวีทิยา และผูแ้ทนส�านกัการศกึษา เพือ่รบัทราบข้อมลูการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรสองภาษาของโรงเรยีน

สวัสดีวิทยา เขตวัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. การสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  โรงเรียนสวัสดีวิทยา เปิดการสอนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยเปิดสอน 

ระดบัชัน้ละ ๑ ห้องเรยีน ๆ  ละ ๓๕ คน ปัจจบุนัมนีกัเรยีนในโครงการฯ จ�านวน ๑๗๒ คน โดยเปิดสอนในระดบัชัน้ ป.๑ - ป.๖  

การจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ๕ วิชาคือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 

และสขุศกึษา โดยมคีรูสอนภาษาองักฤษชาวฟิลปิปินส์ จ�านวน ๖ คน แยกประจ�าชัน้เรยีนละ ๑ คน และครูคนไทยช้ันเรยีนละ 

๑ คน นอกจากการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแล้วยงัมกิีจกรรมทีส่นบัสนนุการเรยีนรูใ้นหลักสตูรสองภาษาหลายกิจกรรม จากการ

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน พบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบัด ีและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๔ ปีต่อเน่ือง และในปีน้ีวิชาภาษาอังกฤษมี

นักเรียน ๒ คน ที่ได้คะแนนเต็ม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ 

๑. ส�านักการศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอบคัดเลือกในแต่ละปี และจะส่ง 

ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการคัดเลือกมาให้โรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ 

ครูชาวต่างชาติ รวมทั้งการจัดท�าแผนการศึกษาร่วมกับครูคนไทย
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๒. ชั่วโมงการเรียนการสอน จะสอนวันละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง/คน/วัน สัปดาห์ละไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมี ๕ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 

สงัคมศกึษา ศลิปะ วทิยาศาสตร์ และสขุศกึษา และเรยีนภาษาไทย วฒันธรรมไทย จากครคูนไทย โดยนกัเรยีนในหลกัสตูร

สองภาษา จ�านวน ๑๗๒ คน จะได้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนในหลักสูตรปกติ 

๓.  การวดัและประเมนิผล นกัเรยีนจะได้รบัการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้สอบวดัผลจาก

โรงเรียนด้วย ดังนั้น นักเรียนหลักสูตรสองภาษาจะได้ข้อสอบ ๒ ชุด ซึ่งเป็นข้อสอบกลางของส�านักการศึกษาและข้อสอบ

ของโรงเรียนโดยครูประจ�าวิชาเป็นผู้ออกข้อสอบ 

๔.  โดยปกติครูสอนภาษาอังกฤษในแต่ละโรงเรียนมักจะเป็นครูคนเดิมท่ีเคยสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูเหล่านี้จะ 

ผ่านการประเมนิในแต่ละปีจากผูบ้รหิารสถานศกึษามาแล้ว และในแต่ละปีโรงเรยีนจะต้องประเมินผลครผููส้อน โดยจะเน้น 

๓ วิชาหลกัก่อน คอื วชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ โดยครู ๑ คนสามารถสอนได้หลายวชิาตามความถนดั  

สามารถสอนข้ามชั้นได้ แต่ต้องมีการประเมินผลการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย

๒. การสอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต มีรายละเอียด ดังนี้

  ๒.๑  จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในโครงการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติ ทัง้ ๘ โรงเรยีนในสงักดั

ส�านักงานเขตวัฒนา 

  ๒.๒  วธิกีารสรรหาครสูอนภาษาต่างประเทศโดยส�านกังานเขตและสถานศึกษาด�าเนินการร่วมกนัในการคัดเลอืก

โดยการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีข้าราชการ

ครูที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดเลือกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

ประสบการณ์การท�างานด้านการศึกษาหรือการสอนภาษาอังกฤษ

  ๒.๓  ก�าหนดให้มีครูสอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โรงเรียนละ ๒ คน  

โดยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท วันละไม่เกิน 

๔ ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. กรุงเทพมหานครควรริเริ่มโครงการการท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันสอนภาษา หรือประสานกับ 

สถานทูตไทยเพื่อด�าเนินการในลักษณะโครงการบ้านพี่เมืองน้องร่วมกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์  

พม่า เพือ่จดัส่งครสูอนภาษาต่างประเทศทีผ่่านการคดักรองคณุสมบตัมิาแล้ว รวมทัง้มใีบอนญุาตโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีครูสอนภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพ

๒. สถานศกึษาแต่ละแห่งควรปรบับรบิทการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในโครงการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะ

ชีวิตโดยเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน การร้องเพลง

การใช้อุปกรณ์ หรือสื่อการเรียนการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ การใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษให้มากข้ึน รวมทั้งการฝึก

ทักษะการท่องจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษวันละค�า

๓. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศ จากเดิมจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมง เป็นรายเดอืน เพราะการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมงหากจ้างครเูพิม่จะท�าให้ชัว่โมงการสอน

ของครูแต่ละคนลดลงรวมทั้งได้รับค่าตอบแทนลดลงด้วย
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๑๐. การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตสาทร ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยานนาวา และ 

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร สรุปได้ ดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดยานนาวา ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานและวิธีการบริหารจัดการด้าน 

การเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนก้าวสู่คุณภาพการศึกษาในระดับดีหรือดีเด่นของกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ  

โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้โรงเรยีนก้าวสูก่ารพฒันาด้านการศกึษาในระดบัด ีหรอืระดบัดีเด่นของกรงุเทพมหานครและในระดบั

ประเทศต่อไป

  โรงเรียนวัดยานนาวา ไม่ได้อยู่ในโครงการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) แต่มีการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๖ มีการจัดการเรียนรู้ดังนี้

  ๑.  ระดบัปฐมวยั จดัประสบการณ์แบบ High Scope มกีารรายงานการเรยีนรูโ้ดยการส่งภาพการเรยีนการสอน 

ผ่านสือ่ Social Media ให้ผูป้กครองได้ตดิตามดบูตุรหลานของตนเอง ซึง่พบว่าผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจอย่างมาก รวมทัง้  

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ขอให้โรงเรียนวัดยานนาวาเป็น

โรงเรียนต้นแบบน�าร่องในการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ และได้จัดท�า VTR การเรียนการสอนของโรงเรียนวัด

ยานนาวาเพือ่น�าไปเผยแพร่ในการอบรม สมศ. ทัว่ประเทศเพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมน�าไปเป็นต้นแบบในการเรยีนการสอน 

  ๒.  ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จดัการเรียนรูท้ัง้รปูแบบ Intensive English Program รปูแบบ Active Leaning 

และรูปแบบ STEM Education ผลปรากฏว่านกัเรยีนมคีวามสุขในการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมต่าง ๆ  เป็นไปตามหลักสูตร 

ที่ก�าหนด เช่น หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการจัดท�าแผนการสอนย่อยให้ผู้บริหารทราบ 

๒. การด�าเนินการด้านอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) อยู ่ในการควบคุมดูแลของ 

คณะกรรมการด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมการประกอบอาหาร ความสะอาด การตรวจสอบ

คุณภาพอาหารของร้านค้าให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ และมีปริมาณเหมาะสมในแต่ละวันโดยมีเครือข่ายผู้ปกครอง  

คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

  คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดยานนาวา ดังนี้

  ๑.  ขาดอัตราก�าลังครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการย้ายกลับภูมิล�าเนาเดิม

  ๒.  การประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ 

  ๓.  สายพานลิฟต์โดยสารของโรงเรียนเสื่อมสภาพอาจเป็นอันตรายในการใช้งาน จ�าเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อ 

ความปลอดภัย โดยประมาณการค่าซ่อม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อม นอกจากนั้น

ยังมีค่าบ�ารุงรักษารายปีประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องใช้เงินบริจาคของโรงเรียนด�าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. ควรประสานส�านักงานเขตสาทรเพื่อแจ้งปัญหาความเสื่อมสภาพของลิฟต์โดยสารและเหตุผลความจ�าเป็น 

เพื่อขอตั้งงบประมาณค่าบ�ารุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 

๒. ควรรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ให้คงอยู่ และพัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับดีหรือดีเด่น เพื่อรองรับการ

เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในอนาคต
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๑๑. รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุและเยีย่มชมการบรหิารจดัการหอสมดุเมอืงกรงุเทพมหานคร โดยได้รบัการรายงาน

ข้อมูลว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็น ๑ ใน ๙ พันธกิจของกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก  

(UNESCO) ให้เป็น “เมืองหนังสือโลก ประจ�าปี ๒๕๕๖” (Bangkok World Book Capital ๒๐๑๓) คณะผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เมืองหลวงของประเทศไทยเป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” และเพื่อเพิ่ม 

แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ท่ีรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ครบวงจร โดยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีสถานที่ต่างๆ โดยรอบคือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

นิทรรศรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สนามหลวงฯลฯ โดยมพ้ืีนทีใ่ห้บรกิาร ๓ ช้ัน แต่ละช้ันจะเป็นแหล่งรวมหนงัสอื วรรณกรรมต่าง ๆ  ทีห่ลากหลายทัง้ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ 

หอสมุดเมืองฯ เปิดบริการในวันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  

๒๐.๐๐ น. โดยปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการควรแต่งกายสุภาพ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ในพืน้ท่ี เช่น การนอนหลบั การวิง่ การใช้รองเท้าสเกต็ การแสดงอาการมลัีกษณะเป็นผู้เสพของมนึเมา บรกิารยมื - คืนหนงัสือ  

หนงัสอืสามารถยมืได้ครัง้ละ ๒ เล่ม เป็นเวลา ๗ วนั และสามารถต่ออายไุด้ ๑ ครัง้ หากเกนิก�าหนดจะมค่ีาปรบัวนัละ ๑ บาท  

ต่อ ๑ เล่ม 

ปัญหาการบริหารจัดการ

ปัจจบุนัอาคารทีท่�าการหอสมดุเมอืงกรงุเทพมหานคร เป็นอาคารเช่าของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ 

ซึ่งท�าสัญญาเช่าปีต่อปี อัตราค่าเช่ารายปีๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากส�านักงานทรัพย์สินฯ ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร  

จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการได้

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ   

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรมีแผนการจัดหาสถานท่ีรองรับใน

การใช้เป็นที่ท�าการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หากไม่ได้รับการต่อสัญญาจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

๑๒. รบัทราบรปูแบบการบรหิารการศกึษาจากประเทศฟินแลนด์กบัการน�ามาปรบัใช้เพือ่พฒันาระบบการศกึษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรม

อตุสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหน้าฝ่ายการศกึษา และผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีน

ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และส�านักงานเขตบางบอน เพื่อรับทราบรูปแบบการบริหารการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์กับ

การน�ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความเหมาะสม มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ 

รูปแบบการบริหารการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เน้นห้องเรียนและสภาพแวดล้อมส�าหรับการเรียนรู้ ให้ความ

ส�าคญัในกระบวนการการเรยีนการสอนโดยมกีารตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง นกัเรยีนทกุคนได้รับการตดิตามดแูล 

อย่างด ีเน้นการสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความปลอดภัยของนกัเรยีน การตดัสนิใจด�าเนนิการเรือ่งใดเกีย่วกบันกัเรยีน 

จะต้องอยูบ่นพ้ืนฐานการวจิยัและข้อเทจ็จรงิ ทักษะพืน้ฐานส�าหรบัอาชพีครเูน้นการบูรณาการด้านทกัษะชวีติสูก่ระบวนการ

การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ควรเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวันส�าหรับนักเรียน เน้นท�าให้เนื้อหาวิชาที่ยากให้เรียนรู ้
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ได้ง่ายเพ่ือช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เน้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในรากฐานที่ส�าคัญ ส�าหรับ

คุณภาพการเรียนการสอน มีหลักสูตรแกนกลางท่ีมีความเข้มข้นทั้งการเรียน การสอน การทดลอง และเน้นกิจกรรมใน

ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนจะต้องหาวิธีท�าอย่างไรให้นักเรียนทุกคนปลอดภัย มีจิตวิทยาที่ดี นักเรียนจะต้อง 

ไม่ถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งถ้ามีถือว่าล้มเหลวในการเรียนการสอน ครูจะท�าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุกคน รับรู ้

ความต้องการของเด็กได้ และจะต้องสร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

แนวคิดของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ต้องการให้ศึกษาและน�าแนวทางการ

ศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ปรัชญา แนวคิด เพื่อน�ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูแ้ละมคีวามสุขกบัการเรยีนรูไ้ปพร้อมกนั โรงเรยีนแรกของกรงุเทพมหานคร ทีน่�าแนวคดิการศกึษา

ของประเทศฟินแลนด์มาทดลองท�าการเรียนการสอน คือ โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียน

แก่นทองอุปถัมภ์ เพื่อเน้นการเรียนการสอนในด้านศิลปะ ด้านกีฬา และด้านดนตรี เพื่อให้เด็กที่เรียนไม่เก่ง หรือมีปัญหา

สมาธิสั้น สามารถพัฒนาตนเองให้เรียนดีในกลุ่มเด็กเรียนดีระดับปานกลางให้ได้ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ประเทศฟินแลนด์

มองว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเด็กทุกคนอยู่แล้ว โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ของไทยเคยได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ อาคาร สถานที่ งบประมาณ รวมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา 

จึงควรพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีความโดดเด่นเทียบเคียงโรงเรียนสังกัดอื่น เพื่อสร้างให้เด็กมีคุณภาพ 

เป็นคนดีของสังคม 

๒. ผูบ้ริหารของกรงุเทพมหานคร ผูบ้ริหารเขต และผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรเปิดโอกาสและรบัฟังปัญหา ข้อคดิเหน็  

และข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดมีประสิทธิภาพในเชิง

ประจักษ์  

๓. ส�านักการศึกษาควรก�าหนดมาตรการเรื่องการป้องกันการใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร การกลั่นแกล้งกัน การกระท�ารุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการละเมิดสิทธิ การท�าร้ายร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง 

การก�ากับดูแลอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง 

๑๓. ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เพื่อใช้เป็นอาคาร        
พักอาศัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  

เขตคลองเตย เพ่ือใช้เป็นอาคารพกัอาศยัของครูและบคุลากรทางการศกึษา สบืเน่ืองจากปัจจบุนัจ�านวนนกัเรียนลดลงท�าให้

มีอาคารเรียนว่าง ๑ หลัง จึงต้องการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นที่พักอาศัย เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตคลองเตย เพื่อลดค่าครองชีพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และยงัเป็นการจงูใจให้ข้าราชการครแูละบคุลากรมขีวญัก�าลังใจในการท�างาน โดยจะด�าเนนิการปรบัปรงุอาคาร ๔ จ�านวน  

๓ ชั้น ๆ ละ ๔ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๒๗ ห้อง ให้เป็นห้องพักอาศัยของครู รวมพื้นที่ประมาณ ๒๘ ตารางเมตร โดยออกแบบ 

และประมาณราคาเสร็จแล้ว การปรับปรุงใช้งบประมาณเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างน�าเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้สอยทรัพย์สินฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารให้ถูกต้อง  

ส�านกัการศกึษาอยูร่ะหว่างเร่งรดัด�าเนนิการโครงการนีเ้พือ่เป็นต้นแบบและน�าร่องให้กบัเขตอืน่ เมือ่ผ่านการพจิารณาของ

คณะกรรมการฯ แล้วส�านักงานเขตขอจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการปรับปรุงต่อไป
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๑๔. รับทราบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของส�านักการศึกษา
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกับผูบ้รหิารส�านกัการศึกษา และผูเ้กีย่วข้องเพือ่รบัทราบโครงการก่อสร้างอาคาร

จอดรถของส�านักการศึกษา เนื่องจากส�านักการศึกษาตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจและมีสถานที่ราชการใกล้เคียงหลายแห่ง  

เช่น ส�านักงานเขตคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สถานีต�ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา และปัจจุบันบุคลากรของส�านัก

การศกึษามจี�านวนกว่า ๕๐๐ คน นอกจากนัน้ ภายในส�านกัการศึกษา มหีน่วยงานอืน่ตัง้อยูด้่วย เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์ครู 

กรุงเทพมหานคร จ�ากัด และศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อประสานงานเป็น 

จ�านวนมาก ในขณะทีปั่จจบุนัพืน้ทีจ่อดรถมจี�ากดั ส่งผลให้การจราจรตดิขดั ต้องหมนุเวยีนรถตลอดเวลา โดยรถยนต์ส่วนกลาง 

ต้องหมนุเวยีนไปจอดนอกพืน้ทีข่องส�านกัการศกึษา รถส่วนบคุคลของข้าราชการและเจ้าหน้าทีบ่างส่วนต้องเช่าพืน้ท่ีจอดรถ 

ของเอกชนโดยเสียค่าบริการเองเป็นรายเดือน นอกจากนั้น ผู้มาติดต่อราชการมีการน�ารถมาจอดบริเวณพื้นที่จราจร  

ส่งผลท�าให้เกดิปัญหาการจราจรตดิขัด ดงันัน้ การก่อสร้างอาคารจอดรถอตัโนมติับรเิวณพืน้ทีส่�านกัการศกึษานัน้ นอกจาก

จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่จอดรถของบุคลากรของส�านักการศึกษาและผู้ที่ต้องมาติดต่อประสานงานหรือผู้ที่ต้องมาอบรม

คอมพวิเตอร์แล้ว ยงัสามารถบรูณาการการบริหารจดัการเพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ทีต้่องมาตดิต่อสถานทีร่าชการบรเิวณ

ใกล้เคียงส�านักการศึกษาได้ เช่น ส�านักงานเขตคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สถานีต�ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

ได้ ถือเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอัตโนมัติ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส�านักการศึกษา เป็นโครงการที่

สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๓  

มหานครส�าหรับทุกคน ระยะเวลาและสถานที่ด�าเนินการ โครงการ ๑ ปี (๒๕๖๕) ระยะเวลาด�าเนินการก่อสร้าง ๒๑๐ วัน 

ใช้งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

ส�านักการศึกษาควรศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ จ�านวนรถที่สามารถ

รองรับได้ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๕ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ

พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตพระนคร ดุสิต 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาด                 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑ ส�านักการศึกษา 

   คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษา เพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส�านักการศึกษา 

ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ก�าหนดมาตรการและแนวทางป้องกัน



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 93

การแพร่ระบาดในภาวะฉกุเฉนิ พร้อมทัง้ได้จดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยผู้เรียนยังคงได้รับการจัดการเรียนรู้และไม่เสีย

โอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   ๑.๑.๑ ส�านกัการศกึษาได้ด�าเนนิการส�ารวจความพร้อมของโรงเรยีนเรือ่งมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

      (๑) ประสานส�านักพัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนหน้ากากอนามัยส�าหรับแจกให้กับนักเรียน ครู และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ�านวนประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ชิ้น

      (๒) ประสานส�านักอนามัยสนับสนุนเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

      (๓) ให้โรงเรียนประสานส�านักงานเขตเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

โดยท�าความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

   ๑.๑.๒ ให้ทุกโรงเรียนด�าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างโดยจัดห้องเรียนไม่เกิน ๒๐ คน/ห้อง และให้

จดัท�าแผนการเหลือ่มเวลาเรยีน กรณไีม่สามารถจดัห้องเรยีนให้เรยีนในเวลาเดยีวกันได้ เช่น จดัเป็นรอบเช้า-บ่ายหรอืสลบั

วันมาเรียน โดยค�านึงถึงความพร้อมของผู้ปกครองในการมารับ-ส่งนักเรียน และจ�านวนห้องเรียนเป็นส�าคัญ

   ๑.๑.๓ ในช่วงปิดเทอม ทุกโรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรและแผนการสอนปกติ และใช้วิธีการเรียนแบบ 

Online และ On Air (โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมและทีวีดิจิทัล) โดยก�าหนดตารางสอนอย่างชัดเจนตามที่โรงเรียน

ก�าหนดไว้ เพือ่เป็นการเรยีนเสริมและชดเชยเวลาเรยีนทีข่าดหายไป โดยนบัรวมเวลาเรยีนทีโ่รงเรยีนสอนชดเชยด้วยวธีิการ

ต่าง ๆ ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน

   ๑.๑.๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ Online

   ๑.๑.๕ ให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยีนทีก่ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศกึษาธกิาร และ ศบค. กรงุเทพมหานคร

ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่  

ส�านักการศึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธาน และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีค�าสั่งให้ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอ�านาจ

ตามระเบียบของการปิดสถานศึกษาชั่วคราว คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครั้งละ ๓ วัน ผู้อ�านวยการเขต ครั้งละ ๗ วัน 

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา ครั้งละ ๑๕ วัน และปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งละ ๓๐ วัน ถ้าเกินกว่านั้นเป็นอ�านาจของ 

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา ได้ใช้อ�านาจตามระเบยีบของการปิดสถานศกึษาช่ัวคราว 

จ�านวน ๑๔ วัน ส�าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรอยต่อเขตจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ๓ เขตปกครอง 

ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน จ�านวน ๕ โรงเรียน เขตบางบอน จ�านวน ๕ โรงเรียน และเขตหนองแขม จ�านวน ๔ โรงเรียน  

ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ๑๔ โรงเรียนนี้ ให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษาซึ่งมีอ�านาจตามระเบียบ สั่งปิดโรงเรียนได้ 

ครั้งละ ๓ วัน ทั้งนี้ พบว่า มีบางโรงเรียนซึ่งมีความประสงค์ใช้อ�านาจของผู้อ�านวยการสถานศึกษาปิดสถานศึกษาในเขต

หนองแขม บางขนุเทียน และบางบอน และใช้อ�านาจผูอ้�านวยการเขตเพิม่อกี ๗ วนั รวมเป็น ๑๐ วัน สรปุแล้วทัง้ ๓ เขตข้างต้น 
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ได้ปิดสถานศึกษาทั้งหมดแล้ว และจะเปิดเรียนในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะครบ ๑๔ วันแต่หากมีเหตุความจ�าเป็น

มากกว่านี ้กจ็ะใช้อ�านาจขยายไปอกี ส่วนโรงเรยีนอืน่ๆ ท่ีมข้ีอมลูการตดิเชือ้กระจายอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตอืน่ๆ ก็ให้อยูใ่นดลุยพนิจิ

ของผูอ้�านวยการสถานศกึษา หรอืดลุยพนิจิของผูอ้�านวยการเขตทีจ่ะใช้อ�านาจตามดลุยพนิจิตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร

ที่ก�าหนดไว้  

ส่วนมาตรการเฝ้าระวงันัน้ ส�านกัการศกึษาได้ขอความร่วมมือส�านกังานเขตเพือ่ก�าชับให้โรงเรยีนในสังกดัด�าเนนิการ 

ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร บุคลากร

ของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน

๒. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด

๓. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และ 

ผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานศึกษา

๔. ให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกแห่ง

๕. กรณนีกัเรียนทีม่ปีระวตัเิสีย่งหรอืมปีระวตัสิมัผสัใกล้ชดิกบัผู้ป่วยยนืยนั มปีระวตัเิดนิทางไปในพืน้ทีเ่ส่ียงเกดิโรค 

ผูป้กครองหรอืผูใ้กล้ชดิทีท่�างานในพืน้ทีเ่สีย่ง หรอืนกัเรยีนทีม่ผู้ีปกครองเป็นชาวต่างชาต ิทีสั่มผัสกบักลุ่มเส่ียงให้กกัตวัเป็น

เวลา ๑๕ วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการที่บ้าน

๖. กรณีโรงเรียนพบนักเรียนที่สงสัยติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้แจ้ง 

ผูป้กครอง และโทรแจ้งสายด่วนสขุภาพ ๑๑๔๖ ศนูย์เอราวณั ส�านกัการแพทย์ หรอืโทรแจ้งศูนย์บรกิารสาธารณสุขในพืน้ที่

เพื่อประเมินสถานการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรค

๗.  กรณนีกัเรยีนท่ีหยดุเรยีนเพือ่เฝ้าดอูาการท่ีบ้าน ให้โรงเรยีนด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน ในรปูแบบ Online 

และจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. การติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถสรุป  

สั่งการ ประเมินความเสี่ยง และมีมาตรการรองรับได้ทันท่วงที

๒. ในระบบการสัง่การไปยงัหน่วยปฏบิตั ิบางคร้ังอาจมขีัน้ตอนตามล�าดบัการบงัคับบญัชา ดงันัน้ บางกรณทีีม่คีวาม

จ�าเป็นอย่างด่วนเพือ่เป็นการป้องกนัหรอืระงบัเหตกุ่อนจะน�าไปสู่เหตกุารณ์บานปลาย หรอืน�าไปสู่ปัญหาอืน่ ๆ  ในเบือ้งต้น 

อาจใช้วิธีการสั่งการด้วยวาจาเพื่อลดขั้นตอนและให้ทันต่อเหตุการณ์

๓. ควรตดิตามผลการปฏบิตังิานเพือ่ให้มีความพร้อม พร้อมทัง้การตรวจเยีย่มให้ก�าลังใจ และหากมปัีญหาข้อขดัข้อง

ควรให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป  

๑.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน ๑๒ เขต ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

   คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๕ ได้ประชมุและลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามแผนการจดัการเรยีนรู้

ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทัง้

มาตรการและแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ในพืน้ทีเ่ขตทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการฯ จ�านวน 

๑๒ เขต ประกอบด้วย ส�านักงานเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ดินแดง สัมพันธวงศ์ ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี 

วังทองหลาง บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว โดยมีการประชุม จ�านวน รวม ๘ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
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    ๑. วนัศกุร์ที ่๕ มถุินายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวดัราชนดัดา เขตพระนคร โดยเป็นการประชุม 

ร่วมระหว่างผู้บริหารส�านักงานเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพระนคร จ�านวน ๑๑ โรงเรียน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ�านวน ๔ โรงเรียน และเขตสัมพันธวงศ์ จ�านวน  

๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๘ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลางจ�านวน ๑ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน  

๑๐ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน และแบบผสมผสาน จ�านวน ๑ โรงเรียน

    ๒.  วนัองัคารที ่๙ มถินุายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีนวดัสิตาราม เขตดสิุต โดยมผู้ีบรหิารส�านกังาน

เขตดุสิต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตดุสิต จ�านวน ๙ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง 

จ�านวน ๔ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๕ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๕ โรงเรียน และแบบ 

ผสมผสาน จ�านวน ๔ โรงเรียน

    ๓. วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิชูทิศ โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่าง 

ผู้บริหารส�านักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตดินแดง จ�านวน ๓ โรงเรียน 

และห้วยขวาง จ�านวน ๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๖ โรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

     ๓.๑  ส�านักงานเขตดินแดง มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๓ โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทั้งหมด  

และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

     ๓.๒ ส�านักงานเขตห้วยขวาง มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ 

จ�านวน ๒ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๑๑ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๑ โรงเรียน และแบบ 

ผสมผสาน จ�านวน ๒ โรงเรียน

    ๔. วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเลา เขตบางขุนเทียน โดยมีผู้บริหาร 

ส�านักงานเขตบางขุนเทียน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตบางขุนเทียน จ�านวน ๑๖ โรงเรียน  

ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน ขนาดกลาง จ�านวน ๓ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๓ โรงเรียน 

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน และแบบผสมผสาน จ�านวน ๖ โรงเรียน

    ๕.  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนจินดาบ�ารุง เขตคันนายาว 

โดยมีผูบ้รหิารส�านกังานเขตคนันายาว และผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตคนันายาว จ�านวน ๒ โรงเรียน  

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

    ๖.  วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง โดยมี 

ผู้บริหารส�านักงานเขตวังทองหลาง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตวังทองหลาง จ�านวน ๓ โรงเรียน 

ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลางจ�านวน ๑ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๒ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ

ทั้งหมด

    ๗. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม เขตราชเทวี  

โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารส�านักงานเขตราชเทวี เขตพญาไท ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตราชเทวี จ�านวน ๓ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพญาไท จ�านวน ๑ โรงเรียน โดยมีการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้

     ๗.๑ ส�านักงานเขตราชเทวี มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง 

จ�านวน ๑ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๓ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติทั้ง ๔ โรงเรียน

     ๗.๒  ส�านกังานเขตพญาไท มโีรงเรียนในสงักัด จ�านวน ๑ โรงเรยีน ซ่ึงเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง จดัการเรยีน 

การสอนแบบผสมผสาน

    ๘. วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ โดยมีผู้บริหาร
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ส�านักงานเขตทุ่งครุ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตทุ่งครุ จ�านวน ๘ โรงเรียน

     ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวน ๓ โรงเรียน ขนาดกลาง จ�านวน ๓ โรงเรียน และขนาดเล็ก 

จ�านวน  ๒ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๓ โรงเรียน แบบผสมผสาน จ�านวน ๓ โรงเรียน และแบบสลับ

วันเรียน จ�านวน ๒ โรงเรียน

ผลการด�าเนินงานของโรงเรียน

จากการติดตามแผนการจดัการเรียนรูข้องโรงเรยีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบผลการด�าเนินงานของโรงเรียน ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรยีนกรณเีปิดการเรยีนการสอนได้ตามปกตใินวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

  

  ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ๑) จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการทุกคนก่อนเข้า 

สถานศึกษา โดยมีครูเวรประจ�าวัน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจ�าจุดคัดกรอง โดยมีการบันทึกลงสมุดเพื่อ

ติดตามตัวบุคคลหรือการสแกน QR CODE กรอกชื่อ-ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ และติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าบริเวณสถานศึกษา

  ๒) จัดท�าประวัตินักเรียนและครอบครัวเก่ียวกับสุขภาพ สภาพแวดล้อมของครอบครัว อาการเจ็บป่วย  

โรคประจ�าตัว และความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือโรคติดต่ออื่น ๆ หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาก่อน

ในวันเปิดเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

  ๓) นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน 

สถานศึกษา โดยโรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า Face Shield ส�าหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียนหรือส�ารอง

กรณีนักเรียนไม่ได้ใส่มาโรงเรียน

  ๔)  จัดจุดพักคอยส�าหรับผู้ปกครองท่ีมารับ-ส่งนักเรียน โดยก�าหนดจุดนั่งแบบรักษาระยะห่างสังคม (Social 

Distancing) โดยห้ามผู้ปกครองเข้าอาคารเรียนยกเว้นได้รับอนุญาต   

  ๕)  จัดหาอ่างล้างมือให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เพื่อให้นักเรียนมีจุดล้างมือประจ�าชั้น  

  ๖)  จัดท�าสัญลักษณ์ก�าหนดจุดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ทุกพื้นที่

ในสถานศึกษา เช่น จุดตรวจวัดอุณหภูมิ ที่นั่งพักคอย จุดล้างมือ โรงอาหาร ที่นั่งบริเวณสนาม 

  ๗)  จดัท�าฉากกัน้โต๊ะนกัเรยีน โต๊ะท�างานคร ูห้องนอนอนบุาล โต๊ะรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย  

๑ - ๒ เมตร จัดท�าที่วางเจลแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกันของนักเรียน 

  ๘)  ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัทีม่กีารใช้ร่วมกนั ได้แก่ อาคารเรยีน ห้องเรยีน โต๊ะเรยีน เก้าอี ้โรงอาหาร ห้องน�า้ 

ห้องครัว สนามเด็กเล่น พื้นสนาม ลูกบิดประตู ราวบันได อ่างล้างมือ ตู้น�้าดื่ม 

  ๙)  การใช้ห้องน�้าโรงเรียนท้ังในช่วงเวลาเรียนและนอกห้องเรียนให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน�้าตามความ 

เหมาะสม โดยจัดให้มีจุดรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจนมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

  ๑๐) จดัเวลาการรบัประทานอาหารของนกัเรยีนเป็นรอบ มีการเหล่ือมเวลารับประทานอาหารเพือ่ลดความแออดั  

  ๑๑) นกัเรยีนทกุคนมถุีงสขุภาพเพือ่เกบ็ของใช้ส่วนตวั เช่น ช้อน แก้วน�า้ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน งดการใช้ของร่วมกนั

  ๑๒) วัตถุดิบในการท�าอาหารมีความสดใหม่ ผู้ประกอบอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  

Face Shield และถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
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  ๑๓) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน�าไปก�าจัดทุกวันและก�าจัด

ขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน โดยมีการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยไว้เฉพาะ

  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน

  ส�านักการศึกษาก�าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน

เวลาเรียน ๙๓ วันท�าการ ปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๗ วัน และก�าหนดเปิดภาคเรียน

ที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จ�านวนเวลาเรียน ๘๘ วันท�าการ และปิดภาคเรียนในวันที่ 

๑๐ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๗ วัน

  

  โรงเรียนได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อม ๔ ด้าน ดังนี้

  ๑)  จัดท�าแผนการเรียนการสอน ๒ รูปแบบ คือ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ และจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานจัดห้องเรียนละไม่เกิน ๒๐ คน โต๊ะนักเรียนเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า ๑ - ๑.๕ เมตร โดยในวันที่นักเรียน

เรียนที่บ้าน จะน�าแผนรูปแบบการเรียนการสอน ๔ ON ได้แก่ Online, On Air, On Hand และ On Site มาสนับสนุน 

การเรียนรู้ของนักเรียน 

    (๑) จดัการเรยีนการสอนตามปกต ิในโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่จี�านวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๔๐๐ คนลงมา เช่น โรงเรยีน

วัดบางประชาระบือธรรม เขตดุสิต ซ่ึงจัดการเรียนการสอนตามปกติเน่ืองจากมีการส�ารวจความต้องการของผู้ปกครอง 

โดยให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันและเรียนตามตารางเรียนในชั่วโมงหรือคาบเรียนปกติ และมีจ�านวนห้องเรียนเพียงพอ 

ที่จะรองรับนักเรียนจ�านวน ๒๐ คนต่อห้อง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนในชั้นเรียนเกิน ๒๐ คน จะจัดให้มีการเพิ่มห้องเรียน 

โดยการปรบัใช้ห้องพเิศษต่าง ๆ  เป็นห้องเรียนปกต ิ มกีารเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนกรณเีดก็พเิศษเรยีนร่วม จดัการเรยีน

การสอนตามปกติ นักเรียนมาเรียนทุกวันโดยเว้นระยะห่างทางสังคม ก�าหนดอัตราส่วนครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๖ คน ต่อ ๑ 

ห้องเรยีนทัง้นีโ้รงเรยีนทีม่ข้ีอจ�ากดัของพืน้ทีไ่ม่สามารถเว้นระยะห่างตามทีก่�าหนดไว้ได้ ม ี๓ โรงเรยีน คือ โรงเรยีนวดัสุทศัน์  

เขตพระนคร โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต 

    (๒) จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ แบบสลับวันเรียนทั้งหมด รูปแบบ

ที่ ๒ แบบมาเรียนปกติ+สลับวันเรียนทั้งหมด ส�าหรับโรงเรียนขนาดกลาง ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๔๐๑ คนขึ้นไป และโรงเรียน

ขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๘๐๑ คนขึ้นไป จัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างตามที่ก�าหนดไว้ โดยในช่วงที่นักเรียนไม่ได้

มาเรียนในวันปกติ จะใช้วิธีการเรียนรู้ทาง Online On Air และ On Hand เข้ามาทดแทนการเรียนในห้องเรียน โดยให้ครู

เข้ามาควบคุมดูแลในการจัดการเรียนรู้ และมอบแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงานประกอบการเรียน หรือกิจกรรมให้นักเรียน

ไปท�าที่บ้าน และให้นับเวลาการเรียนในช่องทางดังกล่าวชดเชยการเรียนในช่วงเวลาปกติได้ 

  ๒) ครูจัดท�าแผนจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน ส�าหรับจัดการเรียนการสอนปกติและผสมผสานให้ความรู้และ 

เน้นย�้าเรื่องพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน และน�าแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ ON ได้แก่ Online On Air On Hand 

และ On Site มาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

  ๓) ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การวัดและประเมินผล ก�าหนดระยะเวลาการส่ง

งานให้กับนักเรียน 

  ๔)  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่มีพื้นที่จ�ากัด และมีนักเรียน

จ�านวนมาก ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียนและในห้องเรียน โดยส่งตัวแทนนักเรียนท�ากิจกรรมหน้าเสาธง 

    กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง และท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหน้าเสาธง 
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โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ส่วนโรงเรยีนทีม่พีืน้ท่ีสามารถให้นกัเรยีนท�ากิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้ ให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร  

  

  ด้านการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตัวของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

  ๑) ให้ความรู ้ค�าแนะน�า จดัท�าคูม่อืแนะน�า หรอืจดัหาสือ่ประชาสมัพันธ์การป้องกนัและลดความเสีย่งจากการ

แพร่กระจายโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบันกัเรยีน และผูป้กครอง เช่น การสอนวิธกีารล้างมอืทีถ่กูต้อง 

การสวมใส่หน้ากากอนามัย ค�าแนะน�าในการปฏิบัติ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line, Facebook ของโรงเรียน 

  ๒)  ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน ณ จุดพักคอย โรงเรียนจัดท่ีนั่งก�าหนดจุดนั่งแบบรักษาระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) โดยห้ามผู้ปกครองเข้าอาคารเรียนยกเว้นได้รับอนุญาต

  ๓)  ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและครอบครัว เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สภาพแวดล้อมของครอบครัว 

อาการเจ็บป่วย โรคประจ�าตัว และความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดต่ออื่น ๆ  

  

  ด้านการประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู  

และบุคลากรภายในโรงเรียน

  ๑)  ผู้บริหารส�านักการศึกษา ผู้บริหารส�านักงานเขต ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนเข้าให้ค�าแนะน�า 

ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน และให้การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในการเตรยีมความพร้อมเปิดภาคเรยีน

  ๒)  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ส�านักงานเขตเข้ามาด�าเนินการฉีดน�้ายาฆ่าเชื้อทุกโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน 

  ๓)  ส�านกังานเขตจดัเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจมาอ�านวยความสะดวกและดแูลความปลอดภยัให้กบันกัเรยีนและผู้ปกครอง

  ๔)  ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ีเข้าอบรม แนะน�า ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขอนามัย แก่ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๕)  ส�านักพัฒนาสังคมสนับสนุนผ้าท�าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  ๖)  ส�านักอนามัยสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

  ๗)  วัด ชุมชน ผู้ปกครอง บริษัท ให้การสนับสนุนหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ น�้ายาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ให้

กับโรงเรียน

  ๘)  คณะอนกุรรมการฯ ให้การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และกระดาษถ่ายเอกสาร

๒. การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนกรณีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

  กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ส�านักการศึกษาได้จัดท�าแผนรองรับไว้ ในรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนแบบ ๔ ON และจัดท�าเว็บศูนย์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนินการตามมาตรการ ดังนี้

  รูปแบบการจัดการสอนแบบ ๔ ON 

  ๑) Online เป็นการเรยีนการสอนสดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ครมูปีฏิสัมพนัธ์กบัผู้เรยีนได้ โดยใช้แอปพลิเคชัน  

ได้แก่ Microsoft Team, Google Classroom, Zoom, Facebook live และ Line โดยใช้สื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์

  ๒)  On Air เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้
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ค�าแนะน�าและติดตามดูแลของครูหรือผู้ปกครอง โดยสามารถรับชมได้ทางโทรทัศน์ และสามารถรับชมแบบถ่ายทอดสด

หรือย้อนหลังได้

  ๓)  On Hand เป็นการเรยีนการสอนโดยครจูดัส่งเอกสารต่าง ๆ  ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้ีบ้่าน ได้แก่ คูม่อืการเรยีนรู้ 

ด้วยตนเอง คู่มือแนะน�าส�าหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง หนังสือเรียน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด เป็นต้น

  ๔) On Site เป็นการเรียนการสอนแบบจัดกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนเป็นการนัดหมายผู้เรียนมาเรียนเป็น 

กลุ่มย่อย ภายใต้มาตรการที่ ศบค. กทม. ก�าหนด 

วิธีการวัดและประเมินผล ๒ รูปแบบ 

๑)  การเรยีนแบบ Online ประเมนิผลจากการทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขยีนตอบหรอืแบบเรยีงความแบบออนไลน์ 

การทดสอบโดยให้นกัเรยีนสลบักนัมาสอบทีโ่รงเรยีนเป็นกลุม่เลก็ โดยใช้แบบทดสอบหลายฉบบัทีคู่ข่นานกนั เพือ่ความเป็น

ธรรม และใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน โดยครูประสานขอความร่วมมือผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และส่งข้อมูลให้ครูผู้สอน 

๒)  การเรียนแบบ Offline ประเมินผลโดยการทดสอบโดยให้นักเรียนสลับกันมาสอบที่โรงเรียนเป็นกลุ่มเล็ก  

โดยใช้แบบทดสอบหลายฉบบัทีคู่ข่นานกัน เพือ่ความเป็นธรรม การประเมนิผลงาน ได้แก่ portfolio, ใบงาน, ช้ินงาน, โครงงาน,  

แบบฝึกหัด โดยรวบรวมส่งให้ครูผู้สอนตรวจเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่น ๆ และ

การประเมินภาคปฏิบัติหรือด้านอื่น ๆ โดยครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๓.  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

  ส�านักการศึกษาจัดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา โดยก�าหนด

มาตรการ และจัดกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน 

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้แก่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) 

ให้เพียงพอ และมีมาตรการจัดการเรียนรู้เหลื่อมชั้น เหลื่อมเวลา โดยบริหารแผนการเรียนรู้ตามความพร้อมของผู้เรียน

และด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขณะเดยีวกนัได้จดัเตรยีมความพร้อมด้าน 

สือ่การเรียนรู้ให้ครอบคลมุส�าหรบัผูเ้รยีน ทัง้กลุม่ท่ีมคีวามพร้อมในการเรยีนออนไลน์และกลุ่มทีไ่ม่มคีวามพร้อม โดยรวบรวม

ข้อมลูแหล่งเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้จดัหมวดหมูส่ือ่การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รียนแต่ละช่วงวยั และเผยแพร่

บนเว็บไซต์ส�านักการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการตามที่ส�านักการศึกษาได้ก�าหนดมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ๘ มาตรการ ดังนี้

  ๑) การคัดกรองวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดยมีครูเวรประจ�าวัน และพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ประจ�าจุดคัดกรอง โดยมีการบันทึกลงสมุดเพื่อติดตามตัวบุคคลหรือการสแกน QR CODE กรอกชื่อ-สกุล 

เบอร์โทรศัพท์ และติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าบริเวณสถานศึกษา โดยนักเรียนอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศา ครูเวรประจ�าวันจะ

ให้นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ ส่วนนักเรียนที่มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไข้ จาม มีน�้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ 

ควรให้นักเรียนนั่งพักที่จุดรอดูอาการและตรวจซ�้า หากนักเรียนยังมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา ครูเวรประจ�าวันให้นักเรียน

ท�าแบบประเมินความเสี่ยงผ่าน BKK COVID-19 พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส�านักงานเขต ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ทราบอย่างเคร่งครัด
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  ๒)  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

  ๓) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งในห้องเรียนและตามจุดบริการภายในสถานศึกษาอย่าง

เพียงพอเน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน�้า และก่อนกลับบ้าน 

ให้เป็นนิสัย

  ๔)  มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา 

  ๕)  การท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัทีม่กีารใช้ร่วมกันบ่อยเช่น กลอน ลกูบดิประต ูก๊อกน�า้ อ่างล้างมอื ราวบนัได  

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ที่นั่งพักคอย ห้องน�้า ห้องเรียน  

  ๖)  งดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

  ๗)  จดัอบรมคร ู“รอบรูส้ขุอนามยั” ในโรงเรยีนเพือ่รองรบัสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยบุคลากรสาธารณสุข 

  ๘)  ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 

หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน  

ให้หยุดเรียน พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ผลการตรวจโรงเรียนที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่น

๑.  โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ใช้กล่องพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารกลางวันให้นักเรียน 

รับประทานในห้องเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถรับประทานอาหารพร้อมกันโดยไม่ต้องเหลื่อมเวลา มีทีวีวงจรปิด 

ทกุชัน้เรยีน ดงันัน้ จงึใช้ทวีวีงจรปิดในการสอนในบางชัน้เรยีนทีข่าดครใูนบางวชิา และเปิดสารคดต่ีาง ๆ  ให้นกัเรยีนได้รบัชม 

ในช่วงพักกลางวันและมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านอินเทอคอมโทรทัศน์ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

๒. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จัดห้องพยาบาลแยกเฉพาะ เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง

๓. โรงเรียนวัดดิสหงสาราม เขตราชเทวี มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มจุดล้างมือบนอาคารเรียน โดยโรงเรียน 

จัดท�าจุดล้างมือ DIY (Do It Yourself) ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมีจุดล้างมือประจ�าชั้นทุกชั้นเรียน 

๔. โรงเรียนจินดาบ�ารุง เขตคันนายาว มีทีวีและโปรเจคเตอร์อ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  

โดยครูสามารถสอนออนไลน์ไปยังห้องเรียนอื่นได้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในบางวิชาได้

๕. โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตราชเทวีมีการจัดท�าสายรัดข้อมือส�าหรับนักเรียนในการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน

และห้องกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในการใช้บริการได้ 

๔. ปัญหาอุปสรรค

  จากการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง ๑๒ เขต ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินงานด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
  

  ด้านงบประมาณ

  ๑.  ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เช่น น�้ายาฆ่าเช้ือ เจล

แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ น�้ายาท�าความสะอาด ที่กดเจลล้างมือ อ่างล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 

ฉากกั้นรับประทานอาหาร Face Shield เป็นต้น 
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  ๒.  ขาดแคลนงบประมาณในการด�าเนินการเตรียมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์     

  ๓.  โรงเรียนจินดาบ�ารุงใช้พื้นที่ล�ารางสาธารณะเพื่อสร้างโรงอาหารให้นักเรียนใช้เป็นพื้นที่ในการรับประทาน

อาหาร ซึ่งไม่สามารถใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครในการด�าเนินการได้ 

  ๔.  ผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคม ผู้ปกครองและนกัเรยีนต้องย้ายกลับภมูลิ�าเนา ส่งผลให้จ�านวน

นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง

  

  ด้านการบริหารจัดการ

  ๑.  การจดักจิกรรมของนกัเรยีนอาจไม่ครบถ้วน หรอืไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด เนือ่งจากต้องมกีารเว้น

ระยะห่างทางสังคม

  ๒.  ส�านักการศึกษาไม่ก�าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่ชัดเจนกรณี

ที่โรงเรียนต้องจัดการเรียนแบบสลับวันมาเรียน เนื่องจากมีจ�านวนนักเรียนมาก

  ๓.  การเชือ่มต่อของระบบสญัญาณอนิเทอร์เนต็ไม่เสถยีร ท�าให้การส่ือสารระหว่างนกัเรยีนกบัครผูู้สอนขาดความ 

ต่อเนื่อง

  ๔.  โรงเรียนขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้มีจ�ากัด

  

  ด้านกายภาพ

  ๑.  สถานศึกษาบางแห่ง มีข้อจ�ากัดของพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างท่ีก�าหนด เช่น 

โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต หรือกรณีที่วัด 

มีการบูรณะก่อสร้างอาคารอาจท�าให้โรงเรียนมีพื้นที่และอาคารเรียนไม่เพียงพอ

  ๒.  การเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนของโรงเรียนจินดาบ�ารุงไม่สมบูรณ์ในทุกจุด เม่ือฝนตกจะมีปัญหาในการ

เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน เนื่องจากนักเรียนต้องหลบฝน

  

  ด้านผู้สอน

  ๑.  ครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้

ให้กับนักเรียนได้ไม่เพียงพอ

  ๒.  โรงเรียนขาดอตัราก�าลงัทดแทนกรณคีรแูละบคุลากรทางการศกึษาทีข่อย้าย ลาออก และเกษยีณอายรุาชการ

  

  ด้านผู้เรียน

  ๑.  นักเรียนบางคนยังขาดความความรับผิดชอบและละเลยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือท�าหาย ไม่ตระหนักรู้ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๒.  นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ขาดทักษะในการใช้

เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และไม่มีสมาธิในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

๕.  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

  จากการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง ๑๒ เขต 
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  คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

  ด้านงบประมาณ

  ๑.  ส�านักการศึกษา ควรส�ารวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเพียงพอและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นอาจ

ขอรบัการสนบัสนนุจากส�านักการแพทย์ ส�านกัอนามยั รวมทัง้ภาคเอกชน ผูป้กครอง ชมุชน วดั หรอืผูท้ีป่ระสงค์จะบรจิาค 

ส่วนเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงอาจเลือกใช้สบู่แทนซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า

    ทัง้นี ้ในส่วนของคณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๕ ได้มส่ีวนร่วมในการสนบัสนุนมาตรการ 

เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  

เครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมสแกน) และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ดังนี้

  ๑.๑ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับสถานศึกษา

    ๑)  มอบเครือ่งวดัอณุหภมู ิจ�านวน ๒๒ เครือ่ง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๒๒ แกลลอน ให้กบัสถานศกึษา 

ในพื้นที่เขตพระนคร

    ๒)  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จ�านวน ๘ เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๘ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

    ๓)  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จ�านวน ๖ เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๖ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

    ๔)  มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง จ�านวน ๓ แกลลอน และเขตดินแดง 

จ�านวน ๓ แกลลอน 

    ๕)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๑๐๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๔ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตคันนายาว รวมทั้งสนับสนุนกระดาษถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนจินดาบ�ารุง จ�านวน ๓๓ รีม

    ๖)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๔๕๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๐ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตราชเทวี และเขตพญาไท

    ๗)  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จ�านวน ๑๘ เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๙ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตดุสิต

    ๘)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๕๐๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๖ แกลลอน  ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

    ๙) มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๔๕๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๖ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

   ๑๐)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๒๐๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๖ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

  ๑.๒ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร และขนาดความสูง  

๑๒๐ เซนติเมตรข้ึนไป ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๔ เครื่อง ประกอบด้วย  

โรงเรยีนสามเสนนอก เขตดนิแดง โรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา และโรงเรยีนวดัสะแกงาม เขตบางขนุเทียน  โรงเรยีนนาหลวง  

และโรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

  ๒.  โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครส่วนหนึง่เป็นโรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่กล้เคยีงกบัวดัและมสัยดิ ดงันัน้ ผูอ้�านวยการ

สถานศกึษาควรมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัวดัและมัสยดิเพือ่การประสานงานและความร่วมมอื การขอรบัการสนบัสนนุทัง้ในด้าน

วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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  ๓.  เมือ่ได้รับจดัสรรงบประมาณแล้วโรงเรียนควรเร่งด�าเนนิการปรบัปรงุโรงเรยีนให้แล้วเสรจ็ตามแผนและเบกิ

จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

  ๔.  ส�านกัการศกึษาควรก�าหนดแนวทางการเบกิจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ

เพิ่มเติมให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  ด้านการบริหารจัดการ

  ๑.  ส�านักการศึกษาได้ก�าหนดแนวทางและแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจ�านวนมาก โรงเรียนควรจัด

กระบวนการคัดกรองอย่างเคร่งครัด 

  ๒.  ในกรณพีืน้ทีก่่อสร้างอาคารเรยีนของโรงเรียนวิชากรถูกตดัทอนบางส่วนเพือ่ก่อสร้างถนนตามโครงการขยาย

ถนนมติรไมตร ี๒ เพือ่รองรบัการเปิดใช้ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ ส�านกัการศึกษาควรเตรียมแผนรองรบัการด�าเนนิการ 

และการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและการรื้อถอนอาคารเรียนด้วย 

  ๓.  โรงเรียนควรน�าผลการส�ารวจการเตรียมความพร้อม และการส่ือสารท�าความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับ

นักเรียนและผู้ปกครอง มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ และน�าปัญหาที่พบมาแก้ไข ปรับปรุง 

เพือ่ให้โรงเรียนพร้อมด�าเนนิการได้อย่างถูกต้องตามหลักวชิาการ และเกดิประโยชน์กบันักเรยีน ผู้ปกครอง ครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา 

  ๔.  โรงเรียนควรส�ารวจเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความพร้อม 

รวมทั้งครูและนักเรียนต้องมีความพร้อมส�าหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน 

  ๕.  กรณทีีโ่รงเรยีนไม่สามารถด�าเนนิการตามมาตรการทีก่�าหนด ควรจัดท�ารายงานสภาพปัญหาตามข้อเทจ็จรงิ

เสนอต่อผู้อ�านวยการเขต และผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาตามล�าดับ 

  ๖.  ในการจัดซ้ือน�้ายาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีต้นทุนสูง โรงเรียนอาจใช้น�้ายาล้างจานผสมสบู่เหลว 

ส�าหรับใช้ในการล้างมือและท�าความสะอาดแทน

  ๗.  โรงเรียนควรมีมาตรการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ๔ ON ให้เหมาะสมตามความพร้อมของนักเรียนและ

สภาพบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน รวมทั้งควรส่งเสริมเพื่อเป็นแผนรองรับการจัด 

การเรียนการสอน กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดเรียนได้

  ๘.  โรงเรียนที่มีการเพิ่มห้องเรียนควรใช้สื่อ Online ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดการสอนไปยัง

ห้องอื่นๆ ได้และนักเรียนสามารถเรียนไปพร้อม ๆ กันในคราวเดียวกัน โดยมีครูควบคุมดูแลในชั้นอื่น ๆ ด้วย นอกจากนั้น 

กรงุเทพมหานครควรสนบัสนนุงบประมาณในการจดัซือ้ Smart TV เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในรปูแบบ

การสอนออนไลน์

  ๙.  โรงเรียนวิชากรต้องจัดท�าแผนการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการพื้นที่ และ

ก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยั เพือ่ความปลอดภยัด้านสขุภาพของนกัเรยีน และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการก่อสร้าง

อาคารเรียนใหม่

  ๑๐. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน ดังนัน้ สถานศกึษาควรส�ารวจความพร้อมและเตรยีมการด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแผนการด�าเนนิการในระยะยาว ดงันี้

     ๑) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย หรือมีการระบาดใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอีกนาน  

จ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ

เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีความจ�าเป็นให้มีใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ

         ๒) ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง มาตรการ หรือระบบต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินการและ 

การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา ซ่ึงจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น อาจน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในอนาคตในระยะยาว เช่น 

การจัดการเรียนการสอนที่มีจ�านวนนักเรียนเพียง ๒๐ คนต่อ ๑ ห้องเรียน รวมถึงอาจจะน�าไปสู่การขยายห้องเรียนและ

การออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

     ๓) พีเพิลแวร์ (Peopleware) หมายถึง บุคคล โดยพิจารณาถึงความพร้อมของเด็กและผู้ปกครอง 

ซึ่งเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกัน และมีความพร้อมต่างกัน ดังนั้น การก�าหนดรูปแบบต่างๆ จึงจ�าเป็นต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงโดยเน้นเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมโอกาสของประชาชน

   

  ด้านผู้สอน

  ๑.  ครูผู้สอนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยต้องพัฒนาทักษะ  มาตรฐาน

ความสามารถ และรูปแบบการใช้สื่อในการสอน สามารถชี้แนะให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้

  ๒.  ครคูวรมวิีธกีารในการตรวจสอบ วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในวนัทีน่กัเรยีนเรยีนทีบ้่าน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์

  

  ด้านผู้เรียน

  ๑.  โรงเรยีนควรจดัท�าประวตันิกัเรยีนและครอบครวัเกีย่วกบัสุขภาพ และความเสีย่งการสมัผสัโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงก่อนวันเปิดภาคเรียน หากมีประวัติการอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต้อง 

ขอความร่วมมอืผูป้กครองไม่น�านกัเรยีนมาโรงเรยีนก่อนพ้นระยะเวลาการกกัตวั เพือ่ให้โรงเรยีนปลอดจากโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ๑๐๐ % 

  ๒.  โรงเรยีนควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนเรยีนรูก้ารพฒันาในด้านการคิด โดยให้ใบงานการเขยีนเรยีงความ เพ่ือฝึกให้ 

นักเรียนเริ่มต้นการเรียนรู้จากการเขียนเรียงความในชีวิตประจ�าวัน หรือการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูล โดยให้ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วม

๓. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๓.๑  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการบริหาร 

การศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน

  ๓.๒  ความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารการศกึษา งานบรหิาร

การศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

     ทั้ง ๒ รายการ โรงเรียนด�าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีบางโรงเรียนที่ชะลอการด�าเนินการ 

เนื่องจากส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ 

ของกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกหน่วยงานชะลอการด�าเนินการงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
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  ๓.๓  ความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบรหิารการศกึษา งานบรหิาร

การศกึษา หมวดรายจ่ายอืน่ รายการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอีย่างมคีณุภาพ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

(ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน)

     การสรรหาบริษัทประกันภัย ส�านักงานเขตและโรงเรียนเป็นผู้ด�าเนินการ โดยมี ๒ รูปแบบ ซึ่งโรงเรียน 

ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

     ๓.๓.๑ รูปแบบเดิม คือ อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน ไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคน ให้ความคุ้มครอง

โดยมีจ�านวนเงินเอาประกัน คนละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาล ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

     ๓.๓.๒ รูปแบบใหม่ คือ อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน ไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคน ให้ความคุ้มครอง

โดยมีจ�านวนเงินเอาประกัน คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาล ครั้งละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท

  ๓.๔  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนรัฐบาล งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ที่จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

     ส�านกังานเขตเป็นผูด้�าเนนิการจดัซือ้อาหารเสรมิ (นม) ให้กบัโรงเรยีนในสงักัดกรงุเทพมหานคร โดยก�าหนด

ช่วงระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๓ วันช่วงที่ ๒ วันที่  

๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๙๓ วันท�าการ วันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๗ วัน 

๔. รับทราบข้อมูลการบริหารงานด้านการศึกษาของส�านักการศึกษา

  คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกับส�านกัการศกึษา เพือ่หารอืการบรหิารงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย 

และแผนงานด้านการศึกษาในภาพรวม แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให ้

การใช้เครื่องดนตรีเกิดความคุ้มค่า มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

  

  ๑.  นโยบายและแผนงานด้านการศึกษาในภาพรวม

    ส�านักการศึกษามุ่งก�าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด�าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กรงุเทพมหานครให้สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศและการพฒันาของกรุงเทพมหานครซึง่จะส่งผลให้นกัเรยีนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากกรอบแนวคิด 

ทิศทาง และแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ส�านักการศึกษาได้วิเคราะห์ความสอดคล้องตาม

บริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) นอกจากนั้นได้มี

การวิเคราะห์ความสอดคล้องบริบททางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ดังนี้

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเน้นเรื่องความรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียน 

มีความรู้ทางวิชาการ

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาผู ้เรียนตามอัตลักษณ์แห่งมหานคร โดยก�าหนดให้นักเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานครด�าเนนิการตามแผน คอื รูห้น้าที ่มีจติสาธารณะ รักส่ิงแวดล้อม เป็นนวตักรทีพ่ร้อมรบัทกุการเปล่ียนแปลง 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาต่อ ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ

ศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เน้นเด็กเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ  

เด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เด็กที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทุนมนุษย์และบริหารจัดการสู่องค์การสมรรถนะสูง

ทัง้นี ้จดุเด่นของแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) เกดิจากกลไก

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนในทุกๆ มิติของการศึกษาและปรากฏ

ร่วมอยู่ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ อีกทั้งก�าหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะทางที่สอดรับต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ในประเดน็ด้านการจดัการศกึษาพเิศษ โรงเรียนเฉพาะทางและเป็นเลศิ การจดัการศกึษาส�าหรบัปฐมวัย การพฒันาอตัลกัษณ์ 

ของผู้เรียนในมิติของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยกลไกการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) จะเป็นกรอบก�าหนดทิศทาง

และแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้กับส่วนราชการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในภารกิจการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรงุเทพมหานครในระยะ ๖ ปี ซึง่จะเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาคณุภาพของระบบการศกึษา

ขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พฒันาคณุภาพประชากรของกรงุเทพมหานคร และเป็นเป้าหมายและปรชัญาสูงสดุของการจดัการศกึษาของประเทศด้วย

ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

๑) การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิฉบบัใหม่  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์

๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๖) การปรบัโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศกึษา เพือ่บรรลเุป้าหมายในการปรับปรงุการจดัการเรยีนการสอน 

๗) ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  

ส�าหรับการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเน้นใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ได้มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียน 

น�าพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ทั้ง ๔ ด้านมาปรับใช้โดยเฉพาะ ทุกโรงเรียนจะมีการเขียน 

พระบรมราโชบายไว้ที่บอร์ดของโรงเรียนทุกแห่ง และให้ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมุ่งเน้นสร้างนักเรียนให้มี 

ความพร้อมทั้ง ๔ ด้านนี้ ประกอบด้วย

๑. การมีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง

๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีคุณธรรม

๓. การมีงานท�า มีอาชีพ

๔. การเป็นพลเมืองดี

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  แผนพฒันาการศึกษาข้ันพืน้ฐานกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ควรเน้นเรือ่งการส่งเสรมิให้ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.  ส�านกัการศกึษาควรปรบัแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ ให้สอดคล้องกบัแผนการศกึษาแห่งชาตฯิ พร้อมทัง้

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อจะได้ของบประมาณมาสนับสนุนในการด�าเนินการตามแผน

๓. ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีธุรการของโรงเรียนน้ัน ในการประชุม อกก.ครู ท่านรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร นายเกรียงยศ สุดลาภา ได้มอบนโยบายให้ส�านักการศึกษาพิจารณาเรื่องการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
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โดยวิธีพิเศษ โดยให้รับผู้ที่มีความพิการแต่ยังสามารถท�างานได้ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ซึ่งจะช่วยลดปัญหา

การขอโอนย้ายได้ และสอดคล้องกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องการสนับสนุนและให้โอกาสผู้พิการ

๔. ส�านักการศึกษาควรน�าแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาของรัฐบาล ๗ ข้อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังไม่มีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๕. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์มีหลายประเด็นที่

ด�าเนินการอยู่แล้ว รวมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ส�านักการศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกครู  

การเรียกบรรจแุต่งตัง้ มีการปรบัเปลีย่นวธีิการทีม่คีวามรวดเรว็คล่องตวัมากข้ึน มกีารขึน้บญัชสี�ารอง ซึง่เดมิก่อนบรรจุแต่งต้ัง 

จะต้องน�าเข้าคณะกรรมการ อกก. เพื่อขออนุมัติท�าให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น ควรก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเรียก

บรรจุแต่งตั้งให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการด�าเนินการ เป็นการพัฒนาและสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ครู 

๖. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมโดยระบบดิจิทัล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก็ได้น�ามาปรับใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว สามารถน�ามาพัฒนาต่อโดยการเขียนแผนให้ชัดเจน

ว่าจะด�าเนินการอย่างไรและในอนาคตอาจจ�าเป็นต้องน�ามาใช้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กให้มากที่สุด ดังนั้น  

จะต้องวางแผนและด�าเนินการโดยอาจจะด�าเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นการน�าร่องก่อน

๒. แนวทางการส่งเสรมิ สนับสนนุการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะทางดนตรเีพือ่ให้การใช้เครือ่งดนตรเีกิดความคุม้ค่า

  ส�านักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์มีแนวทางด�าเนินการในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะทางดนตรีเพื่อให้การใช้เครื่องดนตรีเกิดความคุ้มค่า ดังนี้

  ๑.  ศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียนได้นิเทศติดตามการใช้เครื่องดนตรีสากลของโรงเรียน  

จ�านวน ๔๓๗ โรงเรียน ภาคเรียนละ ๔ ครั้ง มีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตร ี

ในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.  ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔๓๗ โรงเรียนส่งนักเรียนเข้า

ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการ 

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างกรงุเทพมหานครและเมอืงยาชโิย โครงการประกวดดนตรสีากลประเภทวงสตรงิ วงโยธวาทติ 

และวงเมโลเดียน

  ๓.  ส่งเสรมิสนบัสนนุให้โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามสามารถด้านดนตรไีด้แสดงศักยภาพสู่สาธารณชนอย่างต่อเนือ่ง 

  ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูดนตรีเข้ารับการฝึกอบรมด้านดนตรีจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด 

  ๕.  หน่วยศึกษานิเทศก์ออกแบบส�ารวจการใช้เครื่องดนตรีสากล รายงานผลงานด้านดนตรีสากลของนักเรียน

และสภาพปัญหาอุปสรรค ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

ส�าหรับข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรี

ประเภทต่าง ๆ  ทัง้ดนตรไีทย ดนตรสีากลนัน้ หน่วยศกึษานเิทศก์ได้ด�าเนนิการส�ารวจข้อมลู พบว่า โรงเรยีนทีม่เีครือ่งดนตรีไทย  

มีจ�านวน ๓๖๘ โรงเรียน ไม่มีเครื่องดนตรีไทย จ�านวน ๖๙ โรงเรียน ส่วนดนตรีสากลได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ 

ทุกโรงเรียน และโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านทักษะทางดนตรี มีจ�านวน ๑๓๒ โรงเรียน

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ มีดังนี้ 

๑. โรงเรียนบางแห่งขาดแคลนครูดนตรีสากลแต่ไม่สามารถเรียกบรรจุได้ เนื่องจากกรอบอัตราก�าลังเต็ม หรือ 

ในกรณีที่กรอบอัตราก�าลังว่าง แต่โรงเรียนขาดครูสาระวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

จึงมีความจ�าเป็นต้องเรียกบรรจุ แต่งตั้งครูวิชาหลักมาสอนก่อน ส่งผลให้ครูดนตรีสากลที่สอบได้และขึ้นบัญชีไว้เสียโอกาส

ในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในเวลาอันควร 
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๒. การเสนอของบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการสนับสนุนทักษะด้านดนตรีมักไม่ได้รับการพิจารณา จึงท�าให้ 

ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ตามแนวทางที่ก�าหนด

๓. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนดนตรี ส�านักการศึกษาได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู 

และปัจจุบันมีขึ้นบัญชีผู้สอบได้ประมาณ ๙๓ คน แต่ไม่สามารถเรียกบรรจุได้เนื่องจากกรอบอัตราเต็ม ปัจจุบันโรงเรียน

ที่ไม่มีครูจบเอกดนตรีมีจ�านวน ๑๐๐ โรงเรียน โรงเรียนที่มีครูจบเอกดนตรีไทยและดนตรีสากลมีจ�านวน ๓๓๗ โรงเรียน

โดยจบเอกดนตรีไทยมี ๑๓๒ โรงเรียน และจบเอกดนตรีสากลมี ๒๗๙ โรงเรียน ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนได้รับ 

งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรี แต่ไม่มีครูสอน เครื่องดนตรีไม่ได้ใช้งาน และเกิดการช�ารุดเสียหาย ทั้งน้ี ส�านัก 

การศึกษามีงบประมาณส�าหรับการซ่อมแซมเครื่องดนตรีให้ทุกโรงเรียนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่เพียงพอ

ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. การสอบบรรจเุพือ่แต่งตัง้เข้ารับราชการคร ูโดยปกตมิผีูส้มัครจ�านวนมาก แต่มผีูส้อบได้น้อย สาเหตหุนึง่เกิดจาก 

ข้อสอบยากเกินไป หรือผู้สอบไม่มีความรู้ความสามารถ จึงท�าให้ไม่สามารถบรรจุครูได้ครบตามจ�านวนที่ต้องการ และ 

บางสาขาวชิาไม่มผีูส้อบได้ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนคร ูรวมทัง้การมคีรทูี่

ไม่ตรงกบัสาขาวิชาเอก และแม้มีการขึ้นบญัชีผู้สอบไดไ้วแ้ตไ่ม่สามารถเรียกบรรจไุดเ้นือ่งจากกรอบอตัราเตม็ นอกจากนั้น  

อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูคือ การขอย้ายกลับภูมิล�าเนา ดังน้ัน อาจแก้ไขปัญหาโดยการจ้าง 

ครูสอนพิเศษ 

๒. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง และ

พฒันาต่อยอดโดยน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีในอนาคตได้ ทัง้นี ้ในการฝึกทกัษะด้านวชิาชพี สามารถประสานกรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน รวมทั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อขอสนับสนุนครูผู้สอน หรือนักศึกษาฝึกงานมาถ่ายทอดให้ความรู้โดยไม่ต้อง

ใช้งบประมาณ 

๓.  กรงุเทพมหานครมงีบประมาณสนบัสนนุการพฒันาทกัษะทางดนตรอียูแ่ล้ว สถานศกึษาจงึควรให้การสนบัสนนุ

อย่างจรงิจงัเพือ่พฒันาให้เกิดความช�านาญและมคีวามเป็นเลศิทางดนตรรีวมทัง้ควรสนบัสนนุให้นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ

พิเศษอื่นๆ ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถพิเศษ โดยการแสดงในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอด 

ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

๔.  นอกจากการเรียนการสอนด้านวชิาการ ด้านดนตรแีล้ว สถานศกึษาควรเน้นให้มกีารเรยีนการสอนด้านคณุธรรม 

จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย เป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญและเป็น 

พื้นฐานที่ดีให้เด็กมีวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๕.  ในแต่ละปีสถานศึกษาควรส�ารวจความเสียหายของเครื่องดนตรี เพื่อของบประมาณซ่อมแซมให้เพียงพอ และ

สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยชีแ้จงเหตผุลความจ�าเป็น และมผีลงานการแสดงทีโ่ดดเด่นประกอบการขอจดัสรร

งบประมาณให้แต่ละโรงเรียนอย่างเพียงพอ


