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 The purposes of this research were to 1) study and analyze the administration 

contexts concerning the development of BMA’s teachers 2) study the internal and 

external environmental factors affecting the training and development of BMA teacher 

and 3) develop the strategic plan for BMA teacher development. In this research, the 

qualitative approach has been adopted; therefore, the data has been acquired 

through literature review, in-depth interview, and focus group. Regarding the in-depth 

interview, researcher has applied semi-structured interviews in order to collect data 

from 12 key informants. As to the focus group, 21 informants participated in focus group 

divided into 3 main groups, each group consists of 6 school principals,  6 chiefs of 

education sections, district offices, and 9 BMA teachers which conducted separately 

and respectively. Next, the raw data has been analyzed and strategic plan for BMA 

teacher development has then been developed. 

 The findings suggest that, the strategic plan for BMA teacher development 

should consist of 5 strategies; namely, 1) Principal and teacher development in 

accordance with professional competence 2) Promoting and supporting research and 

development in order to develop innovations concerning teacher development          

3) Initiating information and communication technology to enhance the effectiveness 

of teacher development 4) Improving quality of life of BMA teacher and 5) Improving 

cooperation and collaboration network for teacher development. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ศตวรรษท่ี 21 ถือเป�นช�วงเวลาท่ีท�าทายความสามารถของมนุษย�เพราะเป�นช�วงท่ีต�อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย�างรวดเร็ว ทั่วทุกมุมโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันอย�าง
รวดเร็ว การรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย�ายฐานพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ
และการลงทุน ความพยายามในการสร�างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองระหว�างประเทศ 
การเรียกร�องเพ่ือสิทธิเสรีภาพ การเน�นคุณค�าของมนุษยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้  ยังมีการเกิดข้ึน
ของประเทศมหาอํานาจใหม�ๆ หลายภูมิภาค ความก�าวหน�าของวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติ การสร�างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ไปจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างประชากรและสังคม ล�วนเป�น เรื่องท่ีประเทศไทย ต�องเผชิญและเตรียมตัว
รับมือกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ จากเดิมที่ประเทศไทย 1.0 เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติฉบับแรกเป�นสังคมเกษตรกรรมท่ีเน�นการเกษตรเป�นหลัก  ต�อมาเข�าสู�ยุคประเทศไทย 2.0 
มุ�งเน�นอุตสาหกรรมเบาอย�างอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต�อมายุคประเทศไทย 3.0 มุ�งสู�อุตสาหกรรมท่ีมีความ
ซับซ�อนมากข้ึน มีการเป?ดนิคมอุตสากรรมมากมาย ต�างชาติเข�ามาลงทุนอย�างหลากหลาย อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงข้ึน (โพยม จันทร�น�อย, 2559) ไปสู� ประเทศไทย 4.0 “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค�า “โภคภัณฑ�” ไปสู�สินค�าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค� และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน�น
ภาคการผลิตสินค�า ไปสู�การเน�นภาคบริการมากข้ึน (เนื่องวงศ� ทวยเจริญ, 2559) การศึกษา ของ
ประชาชนจะเป�นปXจจัยสําคัญในการสร�าง และพัฒนาคนให�พร�อมและก�าวทันต�อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาของโลกดังกล�าว     
 เนื่องจากการศึกษาเป�นกลไกหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน  และ
ส�งผลโดยตรงต�อการพัฒนาชาติ  ประเทศใดก็ตามท่ีพลเมืองส�วนใหญ�มีคุณภาพตํ่า มีแนวโน�มท่ีจะเกิด
ปXญหาความรุนแรง และไม�สามารถแก�ปXญหาและพัฒนาประเทศได� ส�งผลให�การคิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ 
เพ่ือการแข�งขันเพ่ือเพ่ิมรายได�ให�แก�ประเทศเป�นไปได�ยาก ทําให�ด�อยคุณภาพในการแข�งขันในทุกด�าน 
การศึกษาจึงเป�นกุญแจสําคัญท่ีสุดในกระบวนการเพ่ิมคุณภาพของคน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
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2559) และจากรายงาน “Report of the Global Thematic Consultation on Education in 
the Post-2015 Development Agenda” ชี้ให�เห็นว�าการศึกษามีคุณภาพดีเป�นกุญแจสําคัญของ
การพัฒนาประเทศและการอยู�ดีกินดีของบุคคล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 
การจัดการศึกษาจึงต�องเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาคนให�ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห� สังเคราะห� 
ประยุกต�ใช�เป�นมีความสามารถในการทํางานแก�ปXญหา และแข�งขันทางเศรษฐกิจได�มากข้ึน จากเดิม
การศึกษา 1.0 ช�วงปkพ.ศ. 2503 เป�นการเรียนรู�ท่ีเน�นการเรียนรู�ทางเดียวจากครู เข�าสู�การศึกษา 2.0 
เป�นยุค พ.ศ. 2521 หลังจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ประชากรมากข้ึน จึงเน�นให�ผู�เรียนเรียนรู�ด�วย
ตนเองมากข้ึนมีวิชาให�เลือกเรียนตามความสนใจ ต�อมาการศึกษา 3.0 เป�นยุค 2551 เป�นการจัด
หลักสูตรที่สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง 
ความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาการด�านต�างๆท่ีอุตสาหกรรมเฟmnองฟู เน�นให�ผู�เรียนสร�างองค�ความรู� 
ประกอบกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เป�นคนดีในสังคม ต�อมาเมื่อประเทศไทยจะเข�าสู�ยุค 4.0 
เป�นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม การศึกษา 4.0 จึงต�องเตรียมคนไทยให�พร�อมและเน�นการพัฒนา
นักเรียนให�มีความคิดเชิงสร�างสรรค�สามารถสร�างนวัตกรรมได� (โพยม จันทร�น�อย, 2559) 
 การศึกษาในฐานะเป�นเครื่องมือหลักในการพัฒนา จึงต�องมีกระบวนการท่ีตอบสนอง
ความต�องการของบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สําหรับประเทศไทย ให�ความสําคัญกับการ
พัฒนาศึกษาอย�างต�อเนื่อง การจัดการศึกษาเป�นบริการสาธารณะที่รัฐพึงให�กับพลเมืองตามสิทธิท่ี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงพลเมืองพึงได�รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม�ตํ่ากว�า
มาตรฐานข้ันตํ่าท่ีรัฐกําหนด โดยมีหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดการภาครัฐท่ีเน�นการเป?ดโอกาส
ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหาร และสร�างความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐและ
ภาคส�วนอ่ืน ดังปรากฏในกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ปk (พ.ศ.2560-2579) “ให�ประเทศมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู�ให�คนไทย
มีความสุข มีรายได�สูงข้ึน ประเทศไทยต�องปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด�วยการผลิตสินค�า ไปสู�
สินค�าท่ีใช�นวัตกรรม ความคิดเชิงสร�างสรรค�เพ่ิมมากข้ึน ทําให�การศึกษาไทยต�องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ตอบสนองการสร�างนวัตกรรมของประเทศ  
 ในปk พ.ศ. 2558  รัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาคิดเป�นร�อยละ 4.2 ของ
ผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงทําให�การลงทุนทางการศึกษาของประเทศไทยสูงเป�น
ลําดับต�นๆในกลุ�มประเทศอาเซียนตํ่ากว�าประเทศมาเลเซียเพียงประเทศเดียว และเม่ือเปรียบเทียบ
การลงทุนทางการศึกษาของประเทศไทยกับกลุ�มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ?ก พบว�า ประเทศไทย
มีการลงทุนทางการศึกษาสูงกว�า ประเทศจีน(ร�อยละ 3.9)  ญี่ปุrน (ร�อยละ 3.5)  และสิงคโปร� 
(ร�อยละ 3.1)  ซ่ึงในมุมกลับกันแสดงให�เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศเหล�านั้น แม�จะมีการลงทุน
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ทางการศึกษาต�อ GDP จะน�อยกว�าประเทศไทย แต�อันดับตัวชี้วัดภาพรวมด�านการศึกษายังเหนือกว�า
ประเทศไทย รวมท้ังเด็กในประเทศเหล�านี้มีโอกาสได�เรียนมัธยมศึกษามากกว�า (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559: 64 -65 )  
 จากรายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 พบว�าการศึกษาไทยยังอยู�
ในระดับไม�เป�นท่ีน�าพอใจและยังล�าหลังหลายๆประเทศ รัฐทุ�มงบประมาณจํานวนมากเพ่ือให�เกิดการ
พัฒนาอย�างจริงจัง แต�กลับพบว�าคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงน�อยมาก โดยเฉพาะผลการประเมิน
ในระดับต�างๆ ท้ังในระดับนานาชาติ ซ่ึง IMD (International Institute for Management 
Development) สถาบันท่ีจัดอันดับความสามารถในการแข�งขัน จัดอันดับด�านการศึกษาให�ประเทศไทย
อยู�ท่ีอันดับ 46 จากท้ังหมด 61 ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 116 -117) และ
จากการทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติข้ันพ้ืนฐาน ประจําปkการศึกษา 2559 สอบท้ังหมด 5 วิชาหลัก 
พบว�า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว�าร�อยละ 50  เพียงวิชาเดียวคือวิชาภาษาไทย กล�าวคือ 
ชั้นประถมศึกษาปkที่ 6 วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย 52.98 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 34.59 
คณิตศาสตร� คะแนนเฉลี่ย 40.47 วิทยาศาสตร� คะแนนเฉลี่ย 41.22 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 46.68 ท้ังนี้ในภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปkการศึกษา2559 มีค�าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว�าปkการศึกษา 2558 ถึง 4 วิชา มีเพียงวิชา
ภาษาไทยวิชาเดียวท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว�าปkการศึกษา 2559  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ, 
2560)   
 แม�จะให�ความสําคัญกับการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณอย�างเต็มท่ี แต�ผลการประเมิน
การศึกษาไทยท้ังในเวทีสากลและในระดับประเทศยังอยู�ในระดับไม�เป�นท่ีน�าพอใจ สะท�อนให�เห็นถึง
ปXญหาจากปXจจัยต�างๆท้ังจากระบบการศึกษาและจากปXจจัยอ่ืนๆ จากรายงานคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปกลไก กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวกับการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เรื่องยุทธศาสตร�
และกลไกการปฏิรูปการศึกษา (2558) ระบุถึงปXญหาเชิงประจักษ�ของการศึกษาไทยโดยสรุปว�า 
การศึกษาไทยเป�นการศึกษาท่ีเหลื่อมล้ํา ผูกขาด รวบอํานาจโดยรัฐ ไร�ประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากร และขาดความรับผิดชอบ ขาดการใส�ใจในคุณภาพในห�องเรียน มุ�งการประกวดแข�งขัน ให�
ความสําคัญกับงานกระดาษเอกสารต�างๆ ขาดทิศทางและความต�อเนื่อง ทําให�ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยใช�ทรัพยากรมากแต�ผลลัพธ�ตํ่า การเรียนการสอนไม�เหมาะกับ บริบทของศตวรรษท่ี 21  
ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม�ได�มาตรฐาน ระบบการประเมินความก�าวหน�าในวิชาชีพ
ครูไม�สอดคล�องกับผลลัพธ�ของผู�เรียน ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาไม�มีฐานข�อมูลท่ีถูกต�อง 
ส�งผลให�เด็กและเยาวชนไม�มีทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต และความสามารถในการแข�งขันกับ
ประเทศอ่ืน เด็กและเยาวชนจํานวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา ทําให�ขาดโอกาสในการดําเนินชีวิต
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ท่ีมีคุณภาพและเข�าสู�วงจรอาชญากรรมในท่ีสุด การศึกษาไทยในโลกยุคใหม�ต�องก�าวสู�การคิดวิเคราะห� 
ค�นคว�าสิ่งใหม� ดังนั้นการศึกษาจะเป�นเครื่องมือ สําคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานให�ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงสู�ยุค ประเทศไทย 4.0 แต�ระบบการศึกษาที่จะตอบโจทย�นี้ต�อง เปลี่ยนวิธีการสอน 
ลดการเรียนรู�เชิงเทคนิค และการท�องจําแต�ให�น้ําหนักกับการสร�างทักษะการเรียนรู�และปรับตัวของ
ผู�เรียนให�สามารถพัฒนา ตนเองได�ตลอดชีวิต  
 โดยท่ีได�ปรากฏข�อเท็จจริงถึงสภาพปXญหาในการจัดการศึกษาในส�วนภูมิภาคของประเทศว�า 
เกิดจากปXญหาการสั่งการและการบริหารจัดการท่ีไม�มีประสิทธิภาพและไม�เป�น เอกภาพเป�นปXญหา
สําคัญ ดังนั้น เพ่ือประโยชน�ในการปฏิรูประบบการศึกษาให�สามารถขับเคลื่อนได�อย�างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อการพัฒนาประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดย
ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ท่ี 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคําสั่งท่ี 11/2559 เรื่องการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ให�ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว�าด�วย
การศึกษาแห�งชาติ และกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให�โอน
อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแต�ละเขตพ้ืนท่ี การศึกษาตามกฎหมายว�าด�วย
การศึกษาแห�งชาติและกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป�นอํานาจหน�าท่ี
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ของจังหวัดนั้น ๆ แสดงให�เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลท่ีจะ
ปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให�เป�นไปด�วยความเรียบร�อย 
มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน�น
การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนให�สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน�ใน
การปฏิรูปการศึกษาอันจะส�งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  นับว�าเป�น ยุทธศาสตร�ในการวาง
เศรษฐกิจฐานรากอย�างเป�นทางการ ซ่ึงจะเป�นการรวมพลังทุกภาคส�วนไม�ว�าจะอยู�ในภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ ทุกคนก็คือประชาชนของชาติ โดยรัฐบาลจะเป�นผู�อํานวยความสะดวก 
สนับสนุน เป?ดช�องทางให�เอกชน ประชาชน เข�ามามีส�วนร�วมตามกระบวนการประชาธิปไตย ทําให�
การบริหารงานต�าง ๆ ไม�สร�างความขัดแย�งเกิดข้ึนระหว�างประชาชนกับรัฐบาล มีการทํางานพัฒนา
อย�างยั่งยืนคือ การสร�างเครือข�ายประชารัฐในทุกด�าน ซ่ึงจะเป�นกลไกสําคัญท่ีเชื่อมโยงและเสริมสร�าง
การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เป�นแนวทางการบริหารราชการแผ�นดินยุคปXจจุบัน  (สนธิรัตน�  สนธิจิรวงศ�, 
2558) 
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 ความท�าทายของระบบการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาครูซ่ึงเป�นกลไกสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  เพ่ือให�การเพ่ิมคุณภาพของผู�เรียน และคุณภาพการศึกษา
ประสบความสําเร็จ คงไม�ใช�ข้ึนเพียงการเพ่ิมจํานวนครูเพ่ือทดแทนครูท่ีเกษียณอายุเท�านั้น แต�หมายถึง
คุณภาพของครูท่ีต�องดีข้ึน  ทําให�หลายปkต�อเนื่องมาแล�วที่มีการกกระตุ�นเตือนให�ผู�บริหารระดับ
นโยบาย เห็นคุณค�าและความสําคัญของครู  เพ่ือเข�ามาสนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ครูอย�างจริงจัง เพราะครูท่ีมีคุณภาพเท�านั้น ท่ีจะนําพาให�เด็กทุกคนได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างมี
คุณภาพ และมากไปกว�านั้น ครูเป�นผู�ท่ีมีบทบาทอย�างยิ่งในการสร�างจิตสํานึกพลเมืองให�เกิดข้ึนกับ 
คนในสังคมภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สําหรับครูไทย มีภารกิจไม�แตกต�างจากครูท่ัวโลก 
วันนี้สังคมจึงเรียกร�องการปฏิรูปการเรียนรู�ในทุกด�าน โดยเฉพาะ “ครู” ในฐานะศูนย�กลางของระบบ
การเรียนการสอน  “ครูในศตวรรษท่ี 21”   ท่ีสามารถตอบสนองต�อความท�าทายในระบบการศึกษา
ในยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) ท่ีให�ผู�เรียน สามารถนําองค�ความรู�ท่ีมีอยู�ทุกหนแห�งบนโลกนี้
มาบูรณาการเชิงสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต�างๆ มาตอบสนองความต�องการของสังคม (พรชัย 
เจดามานและคณะ, 2559) 
 รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนิยมปฏิบัติกันมีหลากหลาย 
เช�น การประชุม การอบรม  การฟXงบรรยาย การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต�อ การทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงานให�ทํา การเป�นวิทยากร หรือการทําผลงานทางวิชาการ เป�นต�น 
วิธีการดังกล�าวล�วนเป�นวิธีการพัฒนาท่ีมักเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน และเป�นการพัฒนาท่ีขาด
ความเชื่อมโยงระหว�างองค�ความรู�กับภารกิจจริง ไม�สอดคล�องกับสภาพปXญหา บริบท และตรงตาม
ความต�องการของผู�เข�ารับการพัฒนาอย�างแท�จริง การพัฒนาจึงยังไม�ส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียน และคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) 
 ดังนั้นหน�วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีในการจัดการศึกษาท้ังหลายจึงต�องตระหนักถึง
ความสําคัญในการร�วมกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 
โดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเป�นระดับท่ีเป�นรากฐานสําคัญ ทุกคนต�องได�รับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพื่อให�มีทักษะที่สามารถนําไปปรับใช�เป�นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป เม่ือรัฐมี
นโยบายประชารัฐ กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปยังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามความพร�อม  
ส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนเพ่ือร�วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ร�วมมือกันส�งเสริม
และสนับสนุน ให�ครูไทยรู�เท�าทันสถานการณ� มีทักษะและศักยภาพสามารถยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนให�สอดคล�องกับสภาพ สังคมท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือผลลัพธ�สูงสุด ในการบ�มเพาะคนท่ีมีคุณภาพ มี
สํานึกพลเมือง รู�สิทธิและหน�าท่ี มีจิตสาธารณะ และประกอบสัมมาชีพให�กับสังคม 
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 กรุงเทพมหานครเป�นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 
มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และเป�นผู�รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู�ในตําแหน�งตามวาระคราวละ       
สี่ปk นับแต�วันเลือกต้ัง  มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามที่กฎหมายอื่นๆ กําหนด การจัดบริการ
สาธารณะบางประเภทเป�นเรื่องที่กรุงเทพมหานครต�องดําเนินการ บางประเภทเป�นเรื่องท่ีสามารถ
เลือกที่จะดําเนินการได�ตามความจําเป�น บริการสาธารณะบางประเภทกรุงเทพมหานครผูกขาด
การให�บริการ แต�บางประเภทมีหน�วยงานภาครัฐร�วมกันบริการ เช�นกรณีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินการ โดยมีโรงเรียนในสังกัดจํานวนท้ังสิ้น 437 โรงเรียน มีข�าราชการครู 
จํานวน 14,764 คน  มีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 294,266 คน มีเป|าหมายในจัด
การศึกษาให�กับเด็กทุกคนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีประสงค�เข�าเรียนได�เรียนฟรี เรียนดี
อย�างมีคุณภาพ แต�ท่ีบรรลุเป|าหมายอย�างชัดเจน คงเป�นเรื่องเรียนฟรีเท�านั้น เพราะเม่ือพิจารณา
คุณภาพการศึกษาจากผลการจัดการศึกษาของนักเรียนกลับพบว�า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปkท่ี 6 มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ต้ังแต� ปkการศึกษา 2555 – 2559 
ส�วนใหญ�ตํ่ากว�าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยในปkการศึกษา 2560 มีการทดสอบ 5 วิชาหลัก 
ผลการทดสอบพบว�ามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว�าระดับประเทศ 3 กลุ�มสาระการเรียนรู�  คือ คณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และ ภาษาอังกฤษ ขณะท่ีวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว�า
ระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทยเป�นวิชาเดียวท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว�า 50 (53.86)  สําหรับผลการ
ทดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปkท่ี 6 พบว�ามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว�า
ระดับประเทศทุกวิชา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ, 2560) ทําให�ผู�ปกครองขาดความเชื่อม่ัน
ในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และเป�นโรงเรียนทางเลือกสุดท�ายท่ีจะส�งบุตรหลานเข�ามาเรียน 
ซ่ึงถือเป�นผลการจัดการศึกษาท่ีไม�น�าพอใจ  ท้ังท่ีเป�นโรงเรียนในเมืองหลวงมีความพร�อมในการจัด
การศึกษา ท้ังด�านงบประมาณ เทคโนโลยี และแหล�งเรียนรู�  
 ด�วยปXญหาจากปXจจัยหลายอย�างท้ังจากระบบโครงสร�างการศึกษา ท่ีโรงเรียนอยู�ภายใต�
การบริหารจัดการของผู�อํานวยการเขต ส�วนสํานักการศึกษาทําหน�าท่ีทางวิชาการ สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน รวมถึงแปลงนโยบายของผู�บริหารไปสู�การปฏิบัติ  ข�อดีของการบริหารจัดการ
แบบนี้คือ สถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู�ใกล�กับสํานักงานเขต สามารถดูแลอย�างใกล�ชิดระหว�างโรงเรียน
และสํานักงานเขต แต�ลักษณะดังกล�าวไม�เป�นไปตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 
ท่ีให�ยึดเขตพื้นที่การการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู�บริหารการศึกษาต�องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต�ผู�อํานวยการเขตซ่ึงถือได�ว�าเป�นผู�บริหารการศึกษานั้น ไม�มีใบประกอบ
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วิชาชีพ นอกจากนี้ ในเชิงโครงสร�างนั้น สํานักการศึกษารับผิดชอบงานนโยบายด�านการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครไปสู�การปฏิบัติโดยตรง แต�ขาดสภาพการบังคับบัญชาโรงเรียนซ่ึงเป�นหน�วยปฏิบัติ 
ทําให�เกิดปXญหาความคล�องตัว การควบคุมประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกท้ัง
สํานักงานเขตมีภาระงานท่ีต�องกํากับดูแลหลายด�านส�งผลให�ความทุ�มเทเอาใจใส�สนับสนุนการศึกษา
และการพัฒนาศักยภาพครูลดลงและไม�ตรงตามความต�องการของครู  ปXญหาการขาดแคลนข�าราชการครู
ในบางสาขาวิชาท่ีมีการโยกย�ายกลับภูมิลําเนา ครูต�องรับภาระสอนแทน ข�าราชการครูมีภาระงาน
นอกเหนือจากการสอนจํานวนมาก  ไม�มีเวลาพัฒนาตนเองด�านการสอนท้ังๆ ท่ีเป�นหัวใจของการทํา
อาชีพครู  ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําให�มีผลกระทบต�อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
กระทบต�อคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา, 2558)   
 กรุงเทพมหานคร ในฐานะท่ีเป�นหน�วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ต�องขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู�บริหารกรุงเทพมหานครไปสู�การปฏิบัติงานด�าน
การศึกษาให�เป�นไปในทิศทางเดียวกันอย�างมีคุณภาพตระหนักถึงความสําคัญของข�าราชการครูว�า 
ส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพของผู�เรียน คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับแนวคิดของ
การศึกษา 4.0  ได�จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -2563)  
กําหนดยุทธศาสตร�พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษา เป�นแนวทาง
ประกอบการดําเนินงานด�านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระยะ 4 ปk  (สํานักการศึกษา, 2559)  มีโครงการ/
กิจกรรม และรูปแบบการพัฒนาข�าราชการครูที่หลากหลาย เช�น การอบรม สัมมนา การประชุม 
การให�ทุนสนับสนุนการศึกษาต�อ เป�นต�น แต�กลับพบว�าไม�มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ข�าราชการครูอย�างเป�นรูปธรรมและส�งผลต�อคุณภาพของนักเรียนไม�เป�นไปตามเป|าหมายท่ีต�องการ   
ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและความต�องการในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
ศึกษาปXจจัยสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครู  และเสนอยุทธศาสตร�
การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ใช�เป�นแนวทางในการดําเนินงานด�านการพัฒนา
ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 4.0 พัฒนาคุณภาพ
ของผู�เรียน ให�มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนต�างสังกัด และสามารถแข�งขันได�ในระดับสากล  
 
2.คําถามการวิจัย 

2.1 สภาพความเป�นจริง ในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเป�นอย�างไร 
2.2 สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานครเป�นอย�างไร 
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2.3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาการศึกษา 4.0 
ควรเป�นอย�างไร 

 
3.วัตถุประสงค'ของการวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
3.2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 
3.3 เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
 

4.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5.ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา    

  การวิจัยนี้มุ�งศึกษาสภาพความเป�นจริงในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
ในด�านการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครูตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร�การพัฒนาครูของกรุงเทพมหานคร ได�ศึกษาจาก
เอกสารยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ปk แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-
2564) เป|าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal’s) แผนการศึกษาแห�งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปk พ.ศ. 2556 - 2575 แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานครฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2560 – 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจําปk
ของสํานักการศึกษา เพ่ือให�มีความสอดคล�องกับบริบทในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  

5.2 ขอบเขตด�านผู�ให�ข�อมูลหลัก 
  การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนา

การศึกษาไทย 4.0 เก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลหลัก (key informant) ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
รวบรวมข�อมูล ด�วยการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview)  

  การสัมภาษณ�เชิงลึกผู�ให�ข�อมูลหลักเป�นบุคคลท่ีมีหน�าท่ีในการกํากับดูแลงานด�าน
การพัฒนาข�าราชการครูในปkงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ได�แก� รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร�
การศึกษา จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการกองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน 
ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 คน นักทรัพยากรบุคคลจํานวน 7 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 
12 คน 

  ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาปXจจัยสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนา
ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข�อมูลจาก 3 แหล�ง ได�แก� การสังเคราะห�จากเอกสาร 
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการสนทนากลุ�มย�อย จํานวน 3 ครั้ง จากผู�ให�ข�อมูลหลัก (key informant) 
ดังนี้ 

  การสนทนากลุ�มผู�ให�ข�อมูลหลัก ได�แก� ครั้งท่ี 1 กลุ�มผู�บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน�าท่ี
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน ครั้งท่ี 2 กลุ�มหัวหน�าฝrายการศึกษา จํานวน 6 คน 
และครั้งท่ี 3 กลุ�มข�าราชการครูท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน 
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  การสัมภาษณ�เชิงลึกผู�ให�ข�อมูลหลักเป�นบุคคลท่ีมีหน�าท่ีในการกํากับดูแลงานด�าน
การพัฒนาข�าราชการครูในปkงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ได�แก� รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร�การศึกษา 
จํานวน 1 คน   ผู�อํานวยการกองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการ
กองการเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 คน นักทรัพยากรบุคคลจํานวน  7 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 12 คน 

  ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการประมวลข�อมูลท้ังสองด�านเข�าด�วยกันเพ่ือ สรุปเป�นตารางความสัมพันธ�แบบเมตริกซ�ของ
ปXจจัยท้ังสองด�าน เพ่ือดูแนวโน�มของสภาวะแวดล�อมขององค�กร โดยใช�เทคนิค TOWS Matrix  

  ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบยนืยันยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
ในข้ันตอนการตรวจสอบยุทธศาสตร� ดังนี้ 
  ตรวจสอบร�างยุทธศาสตร�ครั้งท่ี 1 ด�วยวิธีการประชุมเพ่ือรับฟXงความคิดเห็นท่ีมีต�อ
ร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ประกอบด�วยผู�มีส�วนเก่ียวข�องได�แก� 
ผู�บริหารจากสํานักการศึกษา ผู�แทนจากทุกส�วนราชการในสํานักการศึกษา และผู�แทนข�าราชการครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ ห�องประชุมศิรินาม ชั้น 3 
สํานักการศึกษา 
  การรับรองร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 2 
โดยการสัมมนาผู�เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง
และความเป�นไปได�ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิ ที่เป�นผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดทําแผนยุทธศาสตร�
การศึกษา และ ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาข�าราชการครู จํานวนท้ังสิ้น 6 คน 

5.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา 
      การวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลในการทําวิจัยด�วยการสัมภาษณ�เชิงลึกจาก
บุคคลท่ีมีหน�าท่ีในการกํากับดูแลงานด�านการพัฒนาข�าราชการครู และจัดการสนทนากลุ�มผู�บริหาร
สถานศึกษา ช�าราชการครู และหัวหน�าฝrายการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีสังกัดกรุงเทพมหานครในช�วง
ระยะเวลาปkงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  

5.4 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี  
  การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ขอบเขตใน
การเก็บข�อมูล ผู�วิจัยเก็บข�อมูลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป�นหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร 
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6. นิยามศัพท'เฉพาะ 
 ข�าราชการครู หมายถึง ข�าราชการครูและผู�บริหารสถานศึกษาที่มีหน�าท่ีหลักทางด�าน
การเรียนการสอนและการส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วยวิธีการต�างๆ และปฏิบัติหน�าท่ีในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
  ยุทธศาสตร�การพัฒนา  หมายถึง วิถีทางหรือแนวทางการดําเนินงานท่ีบ�งชี้ทิศทางและ
เป|าหมายของกรุงเทพมหานคร ภายใต�กรอบบทบาท ภารกิจ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลลัพธ� ตามเป|าหมายท่ี
กําหนดไว� 
  กรุงเทพมหานคร หมายถึง  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีผู�ว�าราชการ
กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และเป�นผู�รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู�ในตําแหน�ง
ตามวาระคราวละสี่ปk นับแต�วันเลือกต้ัง  มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
  สภาพแวดล�อมท่ีมีผลต�อการพัฒนา หมายถึง  ปXจจัยต�างๆท่ีมีผลต�อการจัดการศึกษาท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม ได�แก� สภาพแวดล�อมภายใน ท่ีเป�นจุดแข็งและจุดอ�อน ในการจัดการศึกษา และ
สภาพแวดล�อมภายนอก ท่ีเป�นโอกาส และอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
 การศึกษาไทย 4.0 หมายถึง การจัดการศึกษาเชิงสร�างสรรค�ท่ีมุ�งเน�นพัฒนานักเรียนให�มี
ความคิดเชิงสร�างสรรค� สามารถสร�างนวัตกรรม และใช�เทคโนโลยีโดยผสานกับความก�าวหน�าใหม�ๆ
เพ่ือตอบสนองความต�องการสร�างนวัตกรรมของประเทศ 
 
7. ประโยชน'ท่ีได5รับ 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะทําให� 

7.1 ผู�บริหารกรุงเทพมหานครได�แนวทางการพัฒนาข�าราชการครูสําหรับการตัดสินใจใน
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาข�าราชการครู เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครให�สามารถแข�งขันได�ในระดับประเทศและระดับสากล 
สอดคล�องกับการพัฒนาการศึกษา 4.0 นําไปสู�การเกิดความเชื่อม่ันให�แก�ผู�ปกครองในการส�งบุตรหลาน
มาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

7.2 กรุงเทพมหานครมียุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูเพ่ือใช�เป�นกลไกขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครท่ีประกอบไปด�วย วิสัยทัศน� พันธกิจ
เป|าประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนินการ นําไปพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครท่ี
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ผ�านการรับรองยุทธศาสตร�จากผู�เชี ่ยวชาญ เพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร 

7.3 ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครได�รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให�นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีต�องการ 
เป�นประโยชน�ต�อหน�วยงานมีแนวทางในการดําเนินอย�างท่ีชัดเจนและตรงกับเป|าประสงค� ช�วยลด
ปXญหาการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาข�าราชการครูท่ีไม�ส�งผลไปยังนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนา
การศึกษาไทย 4.0 ผู�วิจัยศึกษา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประกอบการทําวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐกับการจัดการศึกษาไทย 4.0  
2. แผนและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครู 
3. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
4. ความสําคัญของวิชาชีพครูต6อการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
5. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครู 
6. แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตร�การศึกษา 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภาครัฐกับการจัดการศึกษาไทย 4.0 
 แนวคิดของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐในโลกตะวันตกในช6วงทศวรรษท่ี 1980 ท่ีนํา
หลักการบริหารจัดการจากภาคเอกชนมาปรับใช�กับการบริหารงานสาธารณะ และการกระจายอํานาจ
ถ6ายโอนภารกิจท่ีเคยเปAนภารกิจของส6วนกลาง ไปยังองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินมากข้ึน และใน
หลายๆ ประเทศได�เปCดโอกาสให�ภาคสังคม เข�ามามีส6วนร6วมในการบริการภาครัฐมากข้ึน การกระจาย
อํานาจไปยังส6วนต6างๆเปAนการดึงทุกภาคส6วนท่ีเก่ียวข�องกับงานสาธารณะเข�ามามีส6วนร6วมใน
กระบวนการบริหารจัดการและเปAนผู�ปฏิบัติร6วมกันหรือทําหน�าท่ีแทนองค�กรภาครัฐ เกิดความต่ืนตัวท่ี
จะแสดงความคิดเห็น มีความรู�สึกในความเปAนเจ�าของ เพราะได�ร6วมกําหนดนโยบาย ร6วมดําเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อให�บรรลุเปEาหมายร6วมกัน เมื่อพิจารณาการจัดการภาครัฐในเชิงความสัมพันธ�
ทางโครงสร�างหรือเชิงกระบวนการของการขับเคลื่อน จะพบ 4 ลักษณะ ได�แก6 รูปแบบโครงสร�างตาม
สายการบังคับบัญชา รูปแบบทางการจัดการของเครือข6าย รูปแบบการบริหารงานแบบการตลาดและ 
รูปแบบการบริหารท่ีเน�นชุมชน (อัมพร ธํารงลักษณ� และคณะ, 2556: 22-26)  
 รูปแบบโครงสร�างตามสายบังคับบัญชา (Hierarchy) ตามแนวคิดของแมกซ�เวเบอร� ท่ี
เน�นการจัดการตามกฎระเบียบอย6างเคร6งครัด มีสายงานการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง แต6ต6อมา
สถานการณ�เปลี่ยนแปลงไป ทําให�ต�องยืดหยุ6นในการบริการจัดการเพื่อให�เกิดความคล6องตัวในการ
ตัดสินใจ ลดขนาดส6วนราชการลง ลดการควบคุมมาเปAนการกํากับดูแล จําเปAนต�องอาศัยความร6วมมือ
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ระหว6างภาครัฐและเอกชนมากข้ึน โดยใช�การจัดการของเครือข6ายแทนที่การบังคับบัญชาตามลําดับ 
เน�นความร6วมมือเอ้ือประโยชน�ร6วมกันระหว6างเครือข6าย สําหรับรูปแบบการบริหารแบบการตลาดเปAน
การปรับเปลี่ยนเพื่อให�การบริการภาครัฐเปAนไปตามความต�องการของประชาชน เพ่ิมอํานาจการ
ตัดสินใจให�แก6ประชาชน และเพ่ิมทางเลือกให�แก6ประชาชนเพื่อให�เกิดความพึงพอใจสูงสุด รูปแบบ
สุดท�ายรูปแบบการบริหารท่ีเน�นชุมชน เปCดโอกาสและกระจายอํานาจการตัดสินใจให�แก6ชุมชน โดยรัฐ
เปAนผู�สนับสนุน ไม6ใช6ผู�ชี้นํา แต6มอบอํานาจให�ชุมชนตัดสินใจในบริบทของตนเองตามแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม6(New Public Management) ท่ีให�ความสําคัญกับการบริหารมุ6งผลสัมฤทธิ์ (Results 
Oriented) ท่ีสามารถวัดผลสําเร็จได�จาการมีตัวชี้วัด(KPI) ท่ีชัดเจน การสร�างระบบราชการท่ีคล�ายกับ
ของเอกชน นําเทคนิคทางการตลาดมาประยุกต�ใช�กับองค�กรภาครัฐ 
 ในช6วงปลายทศวรรษที่ 1990 ถึง ต�นทศวรรษที่ 2000 Janet V. Denhardt and 
Robert B. Denhardt (2007) นําแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม6 (New Public Service) มี
ฐานแนวคิดมาจากแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส6วนร6วมของพลเมือง มนุษยนิยมองค�การโดยมี
สาระสําคัญ คือเน�นบทบาทของภาครัฐในฐานะผู�รับใช�ประชาชนมากกว6าการควบคุมดูแล (Serve 
Rather than Steer)  การมองพลเมืองท่ีไม6ใช6ลูกค�า(Serve Citizen, Not Customers) การแสวงหา
ผลประโยชน�สาธารณะ (Seek the Public Interest)  เน�นคุณค6าความเปAนพลเมืองมากกว6า
ผู�ประกอบการ (Value Citizenship over Entrepreneurship) การคิดเชิงกลยุทธ�แต6ปฏิบัติในเชิง
ประชาธิปไตย (Think Strategically, Act Democratically) การให�คุณค6าความเปAนพลเมือง
มากกว6าผลิตภาพ (Value People, Not Just Productivity) และการตระหนักในความรับผิดชอบ
ต6อสาธารณะไม6ใช6เรื่องง6าย (Recognize that Accountability Not Simple) แม�ว6าแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม6จะไม6ใช6แนวคิดท่ีอยู6บนพ้ืนฐานของการวัดผลได�แต6ก็เปAนแนวคิดท่ีช6วยเติมเต็ม
ให�เกิดการบริการท่ีดีข้ึนกว6าท่ีผ6านมา เพราะมีความเชื่อว6าการบริหารงานภาครัฐไม6ได�ดําเนินการ
เหมือนกับภาคธุรกิจของเอกชนแต6เปAนการดําเนินการบนพ้ืนฐานประชาธิปไตยข�าราชการจึงไม6ได�ส6ง
มอบบริการให�ลูกค�าแต6ส6งมอบประชาธิปไตย ภาครัฐจึงต�องรับใช�มากกว6าการควบคุม การจัดบริการ
ของภาครัฐไม6ได�มีจุดหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในงานแต6ต�องทําเพ่ือสร�าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก6ประชาชนทุกคน การบริการสาธารณะแนวใหม6ต�องขับเคลื่อนโดยพ้ืนฐานของ
ผลประโยชน�สาธารณะท่ีเปAนผลประโยชน�ร6วมกันของคนในสังคม ไม6ใช6เพียงแค6ประโยชน�ของคนแต6ละคนจึง
ปฏิเสธแนวคิดท่ีเน�นการตลาดของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม6 (New Public Management) 
 การจัดการในศตวรรษท่ี 21 Management Challenges for the 21st Century โดย 
ปwเตอร� เอฟ.ดรัคเกอร� กล6าวว6า โลกในศตวรรษท่ี 21 เปAนโลกแห6งการเปลี่ยนแปลง ต้ังแต6อดีตได�มีการ
ออกแบบโครงสร�างองค�กร หลักการบริหารองค�กรไว�มากมาย แต6เม่ือสภาพแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไป  
รูปแบบการบริหาร บางอย6างอาจไม6มีประโยชน�หรือไม6เปAนจริง ในยุคหนึ่งบางสังคมมองการบริหาร
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เปAนเรื่องต�องห�าม แต6ในบางยุคสังคมมองการบริหารเปAนเรื่องท่ีชอบธรรม จากอดีตท่ีค�นหาหลักการ
บริหารท่ีถูกต�องเพียงอย6างเดียว หรือโครงสร�างองค�กรท่ีถูกต�องเพียงอย6างเดียวได�เปลี่ยนไปแล�วในการจัด
โครงสร�างองค�กรนั้นเปAนสิ่งจําเปAนท่ีผู�บริหารต�องให�ความสําคัญ และจําเปAนท่ีต�องศึกษาจุดอ6อนหรือ
ข�อจํากัดขององค�กรต6างๆ ว6างานประเภทใดเหมาะสมมากที่สุดหรือน�อยท่ีสุด เพราะเม่ือองค�กร
สามารถมีโครงสร�างท่ีเหมาะสมแล�ว เท6ากับเปAนการกําหนดอํานาจหน�าที่ของคนในองค�กรไว�อย6าง
ชัดเจน และมีการบริหารคนท่ีถูกต�องโดยมีข�อสมมติพ้ืนฐานว6า องค�กรต6างๆ มีหรืออย6างน�อยก็ควรจะ
ใช�วิธีการเพียงหนึ่งเดียวในการบริหารคน ซ่ึงมักถูกใช�สนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับการบริหารคนในตํารา
หรือบทความทุกเล6มเก่ียวกับการบริหารคน และได�กลายเปAนข�อสมมติพ้ืนฐานให�กับข�อสมมติอ่ืนๆ 
เก่ียวกับคนในองค�กรและวิธีการบริหารคนในองค�กรอีกมากมาย  
 สําหรับการจัดการภาครัฐในประเทศไทยท่ีผ6านมา ประสบปyญหาการปฏิบัติงานท่ีล�าสมัย 
หย6อนประสิทธิภาพ ล6าช�า ไม6สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมิติต6างๆ 
อย6างรวดเร็ว  การขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจท่ีเคลื่อนมายังโลกตะวันออก การเชื่อมโยงการ
บริการต6างๆ อย6างไร�พรมแดน มีการรวมกลุ6มทางในภูมิภาคอาเซียน ส6งผลต6อการปรับโครงสร�างทาง
การค�า การลงทุนของประเทศต6างๆ ท่ัวโลก  การจัดการของภาครัฐแบบเดิมจําเปAนต�องปรับปรุงให�
สอดคล�องกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) 
ซ่ึงเกิดข้ึนควบคู6กับการเรียกร�องให�มีการจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด�าน โดยเฉพาะ
บริการพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปAนอยู6 และสร�างสังคมให�เข�มแข็ง มีการพัฒนาอย6าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ แนวคิดนี้จึงทําให�เกิดกระแสการปฏิรูประบบราชการ   
( Administrative Reform) หรือในปyจจุบันนิยมใช�การปฏิรูปการบริการสาธารณะ ( Public Service 
Reform) มีเปEาหมายที่จะปรับเปลี่ยน ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ลดข้ันตอนท่ียุ6งยาก
ซับซ�อน จากการปฏิบัติราชการแบบเดิมท่ีเน�นการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย6างเคร6งครัด แม�จะทําให�
งานล6าช�าหรือไม6สําเร็จก็ตาม  ความเจริญก�าวหน�าด�านต6างๆ ทําให�โลกนี้มีความสลับซับซ�อนข้ึนอย6าง 
มากมาย การท่ีราชการจะสร�างผลสัมฤทธิ์หรือให�บริการสาธารณะแก6สังคมหรือแก6ประชาชนได� หน6วย
ราชการจะต�องเปลี่ยนวิธีคิด  และ วิธีการทํางานจากท่ียึดหน6วยงานของตนเปAนหลักไปเน�น ความร6วม
มือระหว6างหน6วยงานท้ังท่ีเปAนหน6วยราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 
อาจกล6าวได�ว6าการปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนส6วนใหญ6อิงแนวคิดจาก การจัดการภาครัฐแนวใหม6 (New Public 
Management) และ แนวคิดการจัดการสาธารณะแนวใหม6 (New Public Service) เข�ามาประยุกต�ใช�       
(อัมพร ธํารงลักษณ� และคณะ, 2556) โดยนําหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุ6งสู6ความเปAนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช�กับการบริหารงาน ภาครัฐ การพยายามสร�างความทันสมัยให�กับ
องค�กรภาครัฐ โดยเฉพาะอย6างยิ่งความโปร6งใส การแสดงความรับผิดชอบพร�อมรับการตรวจสอบ การ
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เปCดโอกาสให�ประชาชนมีส6วนร6วมเปAนเจ�าของในการบริการภาครัฐมากข้ึน ให�บริการในฐานะท่ีเปAน
พลเมือง  เน�นการบริหารงานท่ีมุ6งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุ�มค6า 
การจัดการโครงสร�างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปCดโอกาสให�เอกชนเข�ามาแข6งขันการให�บริการ
สาธารณะ การให�ความสําคัญต6อค6านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดท้ังการ
มุ6งเน�นการให�บริการแก6ประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปAนสําคัญ 
 องค�กรภาครัฐซ่ึงทําหน�าท่ีบริหารงานสาธารณะของประเทศกําลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงจากหลายมิติท่ัวโลก ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวมกลุ6มทางเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส6งผลให�ภาครัฐต�องมีการพัฒนาการจัดการ เพ่ิมความโปร6งใส
ในการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบพร�อมรับการตรวจสอบ (Accountability) ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานตอบสนองต6อประชาชนผู�มีส6วนได�ส6วนเสีย ท้ังภายใน
และภายนอก โดยผลักดันให�มีการปฏิบัติงานท่ีมุ6งให�เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะประชาชนไม6เพียงแต6สนใจ
ในกระบวนการดําเนินงานของภาครัฐเท6านั้น แต6ยังให�ความสนใจถึงผลท่ีจะเกิดกับประชาชนด�วย 
 การบริหารงานภาครัฐท่ีมุ6งเน�นผลสัมฤทธิ์ตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม6 จะต�องมี
จุดมุ6งหมายท่ีชัดเจน และเพื่อที่จะดําเนินการให�บรรลุจุดมุ6งหมาย ต�องมีการกําหนดยุทธศาสตร� 
(strategies) เพ่ือเปAนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือให�บรรลุ
จุดมุ6งหมายอย6างถูกต�อง มุมมองในเชิงยุทธศาสตร�เปAนการมองในภาพรวม ซ่ึงต6างกับกลยุทธ� ท่ีเน�น
การมองในระบบย6อยๆเปAนครั้งๆ การนําเอาความคิดเชิงยุทธศาสตร�มาใช�จึงเปAนการใช�ทรัพยากรท่ีมี
อยู6เพ่ือมุ6งสู6การบรรลุจุดหมายแนวคิดของการบริหารเชิงยุทธศาสตร�ในระยะยาวเปAนแนวทางหนึ่งท่ีถูก
นํามาประยุกต�ใช�เพื่อแก�ไขจุดบกพร6องของการจัดการภาครัฐแบบเดิม โดยคํานึงถึงปyจจัยภายนอก 
ปyจจัยภายในท่ีจะส6งผลกระทบต6อการดําเนินงานของภาครัฐ และมีการกําหนดจุดมุ6งหมายท่ีชัดเจน 
นอกจากนั้นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร�ยังเน�นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการปฏิบัติงานท่ี
มุ6งเน�นการปฏิบัติงานตามภารกิจประจําไปวันๆ ไปสู6การปฏิบัติงานท่ีมุ6งสู6จุดมุ6งหมายในอนาคต ซ่ึงเปAน
การกําหนดตําแหน6ง บทบาท และทิศทางการดําเนินงานของหน6วยงานในอนาคต (อัมพร ธํารงลักษณ� 
และคณะ, 2556: 162-163) 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม6ตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 - พ.ศ.2561) ได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม6 โดย
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร� 7ยุทธศาสตร� (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1: การสร�างความเปAนเลิศในการให�บริการประชาชน มีเปEาหมาย
เพ่ือพัฒนางานบริการของส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐสู6ความเปAนเลิศ เพ่ือให�ประชาชนมีความ
พึงพอใจต6อคุณภาพการให�บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเปAนศูนย�กลาง มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช�เพ่ือให�ประชาชนสามารถใช�บริการได�ง6ายและหลากหลาย
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รูปแบบ เน�นการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธ�โดยตรงระหว6างภาครัฐและประชาชน การให�บริการแบบ
เบ็ดเสร็จอย6างแท�จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข�อร�องเรียนให�มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสร�าง
วัฒนธรรมการบริการท่ีเปAนเลิศ 
          ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2: การพัฒนาองค�การให�มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเปAนมืออาชีพมีเปEาหมายเพ่ือพัฒนาส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐสู6องค�การแห6งความเปAน
เลิศ โดยเน�นการจัดโครงสร�างองค�การท่ีมี  ความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง6าย (Simplicity) มี
ระบบการทํางานท่ีคล6องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ในการทํางาน เน�นการคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
(Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค�การ เน�นการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สร�างคุณค6า
ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค6าใช�จ6าย ในการดําเนินงานต6าง ๆ และสร�างความรับผิดชอบต6อ
สังคมอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 
           ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย�ของภาครัฐให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดมีเปEาหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย�ของราชการอย6างครบวงจร โดย
คํานึงถึงค6าใช�จ6าย ท่ีผูกมัด /ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดหรือ
สร�างมูลค6าเพ่ิม สร�างโอกาส และสร�างความม่ันคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย
สิ้นเปลืองและเปล6าประโยชน� รวมท้ังวางระบบและมาตรการท่ีจะมุ6งเน�นการบริหารสินทรัพย�เพ่ือให�
เกิดผลตอบแทนคุ�มค6า สามารถลดต�นทุนค6าใช�จ6าย โดยรวม มีต�นทุนท่ีตํ่าลงและลดความต�องการของ
สินทรัพย�ใหม6ท่ีไม6จําเปAน 
           ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4: การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ มีเปEาหมาย
เพ่ือส6งเสริมการทํางานร6วมกันภายในระบบราชการด�วยกันเองเพ่ือแก�ปyญหาการแยกส6วนในการ
ปฏิบัติงาน ระหว6างหน6วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ�และประสานความร6วมมือระหว6าง
ราชการบริหารส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค และส6วนท�องถิ่นในรูปแบบของการประสานความร6วมมือท่ี
หลากหลายภายใต�วัตถุประสงค�เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแต6ละหน6วยงานมาสร�างคุณค6า
ให�กับงานตามเปEาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร�ของประเทศและการใช�ประโยชน�
ทรัพยากรอย6างคุ�มค6า 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5: การส6งเสริมระบบการบริหารกิจการบ�านเมืองแบบร6วมมือกัน
ระหว6างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน มีเปEาหมายเพ่ือส6งเสริมให�หน6วยงานราชการทบทวน
บทบาทและภารกิจของตน ให�มีความเหมาะสม โดยให�ความสําคัญต6อการมีส6วนร6วมของประชาชน 
มุ6งเน�นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�ระหว6างภาครัฐกับภาคส6วนอ่ืน การถ6ายโอนภารกิจบางอย6างท่ี
ภาครัฐไม6จําเปAนต�องดําเนินงานเองให�ภาคส6วนอ่ืน รวมท้ัง การสร�างความร6วมมือหรือความเปAนภาคีหุ�นส6วน 
(Partnership) ระหว6างภาครัฐและภาคส6วนอ่ืน 
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      ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6: การยกระดับความโปร6งใสและสร�างความเชื่อม่ันศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ6นดิน มีเปEาหมายเพ่ือส6งเสริมและวางกลไกให�ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ
เปCดเผยข�อมูลข6าวสารและสร�างความโปร6งใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังส6งเสริมให�ภาคประชาชน
เข�ามามีส6วนร6วมในการตรวจสอบ การทํางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�และ
มาตรการในการต6อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นให�บรรลุผลสัมฤทธิ์อย6างเปAนรูปธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 7: การสร�างความพร�อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข�าสู6การเปAน
ประชาคมอาเซียนมีเปEาหมายเพ่ือเตรียมความพร�อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก�าวเข�าสู6
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังประสานพัฒนาเครือข6ายความร6วมมือกันในการส6งเสริมและยกระดับ             
ธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะนําไปสู6ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความม่ันคง
ทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมร6วมกัน 
 สรุป การบริหารงานขององค�กรภาครัฐซึ่งทําหน�าที่บริหารงานสาธารณะ จะต�องมี
จุดมุ6งหมายท่ีชัดเจน และเพื่อที่จะดําเนินการให�บรรลุจุดมุ6งหมาย ต�องมีการกําหนดยุทธศาสตร� 
(strategies) เพ่ือเปAนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือให�บรรลุ
จุดมุ6งหมายอย6างถูกต�อง มุ6งเน�นการให�บริการแก6ประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปAนสําคัญ เปCดโอกาส
ให�ประชาชนมีส6วนร6วมเปAนเจ�าของในการบริการภาครัฐมากข้ึน ให�บริการในฐานะท่ีเปAนพลเมือง  เน�น
การบริหารงานท่ีมุ6งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุ�มค6า การจัดการ
โครงสร�างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ 

1.1 บทบาทของภาครัฐในการจัดการศึกษา 
   รัฐมีหน�าที่ในการให�บริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการพื้นฐานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพในทุกๆด�าน โดยเฉพาะการให�บริการด�านการศึกษา ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห6ง      
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กําหนดว6า “รัฐต�องดําเนินการให�เด็กทุกคนได�รับการศึกษา
เปAนเวลาสิบสองปw ต้ังแต6ก6อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย6างมีคุณภาพโดยไม6เก็บค6าใช�จ6าย” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติพ.ศ. 2542 ได�ระบุไว�เช6นกัน รัฐจะต�องจัดการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนให�องกรปกครองส6วนท�องถ่ินจัดการศึกษาอบรมให�เกิดความรู�คู6คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษา
ให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร�างเสริมความรู�และปลูกฝyง จิตสํานึกท่ี
ถูกต�องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปAนประมุข 
สนับสนุนการค�นคว�าวิจัยในศิลปวิทยาการต6างๆ เร6งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือการ 
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ รัฐต�อง ส6งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล6งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ  
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  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติพ.ศ. 2542 ได�ให�
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ซ่ึงรวม ท้ังด�านการศึกษาแก6องค�กร
ปกครองส6วนท�องถ่ิน  ในปyจจุบันองค�กรปกครองส6วนท�องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาอยู6แล�ว 
และมีแนวโน�มท่ีจะได�รับบทบาทนี้มากข้ึน การจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินนั้น ถึงแม�
เปAนสิทธิหน�าท่ีขององค�กรปกครองส6วน ท�องถิ่น โดยมีงบประมาณของท�องถ่ินสนับสนุน แต6ก็ต�อง            
เปAนไปตามเกณฑ�และมาตรฐานท่ีรัฐกําหนดต�อง เปAนไปตามเจตนารมณ�ของกฎหมายการศึกษา ต�องมี
ระบบประกันคุณภาพ ครูและผู�บริหารการศึกษาต�องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต�องได�รับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอกด�วย ซึ่งหมายความว6า องค�กรปกครองส6วนท�องถิ่นซึ่งเปAนผู�ดูแล
สถานศึกษาก็ต�องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพได�มาตรฐานด�วย โดยเฉพาะอย6างยิ่ง 
กรุงเทพมหานครซ่ึงเปAนองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีขนาดใหญ6 และเปAนเมืองหลวง
ของประเทศ ต�องจัดบริการการศึกษาให�แก6ประชาชนได�อย6างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐกําหนด 

  สรุปในประเทศไทยรัฐมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา ซ่ึงถือเปAนภารกิจหลัก
และต�องจัดบริการการศึกษาให�แก6ประชาชนไทยอย6างท่ัวถึงและเท6าเทียมตามท่ีกฎหมายกําหนดโดย
สนับสนุนให�องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินเข�ามามีส6วนร6วมในการจัดการศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาของไทย 4.0 ภายใต�บริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 
  ศตวรรษท่ี 21 ถือเปAนช6วงเวลาที่ท�าทายความสามารถของมนุษย�เพราะเปAนช6วงท่ี
ต�องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย6างรวดเร็ว ท่ัวทุกมุมโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันอย6าง
รวดเร็ว การรวมกลุ6มทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย�ายฐานพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ
และการลงทุน ความพยายามในการสร�างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองระหว6างประเทศ 
การเรียกร�องเพ่ือสิทธิเสรีภาพ การเน�นคุณค6าของมนุษยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเกิดข้ึน
ของประเทศมหาอํานาจใหม6 ๆ หลาย ภูมิภาค ความก�าวหน�าของวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติ การสร�างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ไปจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างประชากรและสังคม ล�วนเปAน เรื่องท่ีเราต�องเผชิญและเตรียมตัวรับมือใน
ศตวรรษท่ี 21 จากเดิมท่ีประเทศไทย1.0 เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติฉบับแรกเปAน
สังคมเกษตรกรรมท่ีเน�นการเกษตรเปAนหลัก  ต6อมาเข�าสู6ยุคประเทศไทย 2.0 มุ6งเน�นอุตสาหกรรมเบา
อย6างอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต6อมายุคประเทศไทย 3.0 มุ6งสู6อุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ�อนมากข้ึน มีการ
เปCดนิคมอุตสากรรมมากมาย ต6างชาติเข�ามาลงทุนอย6างหลากหลาย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น (โพยม จันทร�น�อย, 2559) ไปสู6  ประเทศไทย 4.0 “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า “โภคภัณฑ�” 
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ไปสู6สินค�าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู6การขับเคลื่อน
ด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค� และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู6
การเน�นภาคบริการมากข้ึน (เนื่องวงศ� ทวยเจริญ, 2559)การศึกษาของประชาชนจะเปAนปyจจัยสําคัญ
ในการสร�าง และพัฒนาคนไทยให�พร�อมและก�าวทันต6อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลกดังกล6าว   
การจัดการศึกษาจึงต�องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ6 เพื่อพัฒนาคนให�ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห� 
สังเคราะห� ประยุกต�ใช�เปAนมีความสามารถในการทํางานแก�ปyญหา และแข6งขันทางเศรษฐกิจได�มากข้ึน 
ประเทศท่ีไม6สามารถปฏิรูปการจัดการศึกษาของตนให�ก�าวตามทันได� จะถูกทอดท้ิงให�ล�าหลังตกตํ่าลง 
ประชากรจะตกงานเพิ่มขึ้น ประเทศไทยจําเปAนต�องปฏิรูปครูอาจารย� และผู�บริหาร และปฏิรูป
หลักสูตร การสอน และการวัดผล ปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิงโครงสร�างท้ังระบบ อย6างเข�าใจสภาพ
ปyญหา เปEาหมาย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย6างมีประสิทธิภาพ เปAนธรรม (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)  
 

 
 
ภาพท่ี 2 โมเดลประเทศไทย 4.0 
ท่ีมา: สุวิทย�  เมษินทรีย�, โมเดลประเทศไทย 4.0 ผลึกความคิด, เข�าถึงเม่ือ 12 เมษายน 2559, 
เข�าถึงได�จาก (http://thansettakit.com.  
 
  แนวโน�มและผลกระทบต6อคนไทยดังกล6าวข�างต�นจะส6งผลอย6างมีนัยสําคัญต6อ
การศึกษาไทยท้ังในด�านคุณภาพการศึกษา การเข�าถึงและเท6าเทียม ประสิทธิภาพ และปรับตัวเข�ากับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม6 ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นประเทศไทยต�องก�าวเข�าสู6กระแสใหม6
ของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย6างยิ่ง ระบบเศรษฐกิจฐานความรู� (Knowledge-based 
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Economy) ซ่ึงต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย� (Human Capital) การใช�และต6อยอด 
องค�ความรู� การคิดสร�างสรรค� (Creativity) การให�ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development: R&D) การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, 
Technology and Innovation) ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปAนต�องมีการวางแผนการพัฒนากาลังคนท่ี
เหมาะสม และจัดการศึกษาให�สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง  จากรายงานการวิจัยเรื่อง การกําหนด
แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร�อมสู6ศตวรรษท่ี 21  (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557) เสนอรูปแบบการพัฒนากําลังคน  2 ระดับ ได�แก6 ระดับมหภาค และระดับปyจเจกบุคคล 
ดังนี้  
  ระดับมหภาค 

1. การยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ สอดคล�องกับการวางแผน
กําลังคน ส6งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพัฒนาทุนมนุษย�อย6างเปAนองค�รวมของ
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข6งขันของประเทศ (Competitiveness) พาประเทศก�าว
พ�นกับดักประเทศรายได�ปานกลาง (Middle-Income Trap) ขณะเดียวกันก็เปAนการพัฒนาอย6าง
สมดุล คนไทยและสังคมไทยอยู6อย6างมีความสุข และมีการกินดีอยู6ดี (Well-being Nation) 

2. การสร�างสังคมแห6งปyญญา (Wisdom-based Society) และการสร�างสภาพแวดล�อม
ท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู� (Supportive Learning Environment) ด�วยการเปลี่ยนแปลงด�วยกระบวนทัศน�ใหม6 
(Paradigm Shift) ปฏิรูปสังคม ขับเคลื่อนให�เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู�ตลอดชีวิตและบ6มเพาะให�เกิด
การใช�ความคิดสร�างสรรค� 
  ระดับปyจเจก 
  การสร�างมนุษย�ท่ีสมบูรณ� มีจิตท่ีพร�อม มีความแข็งแกร6งในสมรรถนะหลัก สอดรับ
ศักยภาพการเรียนรู�ของทุกคน โดยอาศัยการศึกษาเปAนเครื่องช6วยบ6มเพาะคนไทยให�เปAนคนไทยท่ีมี
ศักยภาพ กล6อมเกลาให�เปAนคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช6วยพาประเทศไปสู6ระดับการพัฒนา
อย6างสมดุลและยั่งยืน มิใช6การมุ6งเน�นเพียงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือการสอบเพ่ือคะแนนอย6างเดียว
อีกต6อไป 

  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2554) ได�เสนอว6า หัวใจสําคัญของการ
ยกระดับการศึกษาไทยให�มีคุณภาพต�องเริ่มจากการสร�างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดย
ความรับผิดชอบ (Accountability) ในที่นี้ หมายถึง พันธะผูกพันในหน�าที่การงานของบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งหรือองค�กรใดองค�กรหนึ่งต6อเปEาหมายท่ีได�รับมอบหมายจากบุคคลหรือองค�กรอ่ืนๆ โดยมี
ระบบการตรวจสอบท่ีฝ�ายผู�มอบหมายเข�าตรวจสอบประเมินผลงานเพ่ือให�รางวัลและบทลงโทษแก6
ฝ�ายปฺฏิบัติหน�าท่ีได�  นอกจากนี้ ยังชี้ประเด็นในกรณีการจัดการศึกษาว6า รัฐมักมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษารูปแบบต6างๆ  ในเวลาเดียวกันรัฐจะรับผิดชอบต6อผู�ปกครอง โดยผู�ปกครองในฐานะ
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พลเมืองจะใช�การเลือกต้ัง และการเรียกร�องทางการเมืองเปAนกลไกกํากับควบคุมรัฐบาลเพ่ือดําเนิน
นโยบายการศึกษาอย6างมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับการดําเนินงานด�านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีสําคัญและเปAนรากฐานของการศึกษาในระดับ
ท่ีสูงข้ึน คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกรุงเทพมหานครต�องมีความรับผิดชอบต6อประชาชนใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาให�มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต�การกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของประชาชน ต6อการดําเนินงานของผู�ว6าราชการกรุงเทพมหานครท่ีมาจากการเลือกต้ัง  

 กระทรวงศึกษาธิการ ได�เร6งดําเนินการแก�ไขปyญหาด�านการศึกษา และดําเนินการ
ควบคู6ไปกับการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับระบบการศึกษาไทยในระยะยาว  โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  นพ. ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป� มุ6งเน�น
ขับเคลื่อนการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ซ่ึงมีความหมายมากกว6าการเตรียมความพร�อมของคนหรือ
ให�ความรู�กับคนเท6านั้น แต6เปAนการเตรียมมนุษย�ให�เปAนมนุษย� กล6าวคือ นอกจากให�ความรู�แล�ว ต�อง
ทําให�เขาเปAนคนท่ีรักท่ีจะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู6ร6วมกับผู�อ่ืนได�ด�วย นั่นก็คือการสร�างคนให�
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเน�นทักษะในการคิดวิเคราะห�เปAนหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 
คือ การพัฒนาประเทศให�มีความทันสมัย มีรายได�มากข้ึน และก�าวพ�นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได�
ปานกลาง โดยจะต�องผลิตนวัตกรรมใหม6 ๆ เพื่อเปAนฐานในการพัฒนาประเทศ และต�องสามารถ
ติดต6อค�าขายกับนานาประเทศได�ด�วย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) 

 จากรายงาน “Report of the Global Thematic Consultation on Education 
in the Post-2015 Development Agenda” ชี้ให�เห็นว6าการศึกษามีคุณภาพดีเปAนกุญแจสําคัญของ
การพัฒนาประเทศและการอยู6ดีกินดีของบุคคล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) การจัดการ
ศึกษาจึงต�องเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาคนให�ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประยุกต�ใช�เปAน
มีความสามารถในการทํางานแก�ปyญหา และแข6งขันทางเศรษฐกิจได�มากข้ึน จากเดิมการศึกษา 1.0 
ช6วงปwพ.ศ. 2503 เปAนการเรียนรู�ท่ีเน�นการเรียนรู�ทางเดียวจากครู เข�าสู6การศึกษา 2.0 ปw พ.ศ. 2521 หลังจาก
สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ประชากรมากข้ึน จึงเน�นให�ผู�เรียนเรียนรู�ด�วยตนเองมากข้ึนมีวิชาให�เลือก
เรียนตามความสนใจ ต6อมาการศึกษา 3.0 ปwพ.ศ.2551 เปAนการจัดหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาการ
ด�านต6างๆท่ีอุตสาหกรรมเฟ��องฟู เน�นให�ผู�เรียนสร�างองค�ความรู� ประกอบกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
เปAนคนดีในสังคม ต6อมาเมื่อประเทศไทยจะเข�าสู6ยุค 4.0 เปAนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม 
การศึกษา 4.0 จึงต�องเตรียมคนไทยให�พร�อมและเน�นการพัฒนานักเรียนให�มีความคิดเชิงสร�างสรรค�
สามารถสร�างนวัตกรรมได� (โพยม จันทร�น�อย, 2559) 
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  ดังนั้น การศึกษาจึงต�องเร6งดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู�ให�กับเด็กไทย ได�เข�าก�าวสู6 
Thailand 4.0 อย6างเปAนรูปธรรมในหลายด�าน การศึกษาไทยในโลกยุคใหม6ต�องก�าวสู6การคิดวิเคราะห� 
ค�นคว�าสิ่งใหม6  เช6น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปAนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ท้ัง
เพ่ือการติดต6อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู� การประสานความร6วมมือ และการค�าขาย ใน
ขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต�องคงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมของไทยท่ีดีงาม ควบคู6กับการเรียนรู�ศาสตร�ใหม6 ๆ 
ท่ีมีความทันสมัยด�วยเช6นกัน ครู 4.0 จึงเน�นท่ีการสร�างชุมชนแห6งความสงสัย กระตือรือร�น อยาก
เรียนอยากรู� และอยากได�คําตอบข้ึนในชั้นเรียน ทําให�บรรยากาศในห�องเรียนทุกห�องเปAนห�องเรียน
แห6งความสงสัย อยากเรียนอยากรู� อยากหาคําตอบ “Community of Inquiry” (ดิเรก  พรสีมา, 
2559) เปAนการจัดการศึกษาท่ีปรับเปลี่ยนให�ทันกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก 

1.3 ครูในยุค 4.0 
  ศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีโรบอต (Robot Technology) ก�าวหน�าและมีอัตราเร6ง
ของการพัฒนาที่สูงมาก มีการนําปyญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence = AI) มาใช�ในการ
ประดิษฐ�คิดค�น สร�างนวัตกรรม และการบริหารจัดการ ทําให�มนุษย�และปyญญาประดิษฐ�ร6วมกันพัฒนา
นวัตกรรมด�านต6างๆ ได�รวดเร็วเกินความคาดหมายของมนุษย�ในหลายๆ เรื่อง การสอนให�นักเรียนเปAน
นักเรียน 3.0 จึงไม6เพียงพอ ครูในศตวรรษท่ี 21 นอกจากเปAน ครู 1.0 ครู 2.0 และครู 3.0 แล�ว ยัง
ต�องปรับเปลี่ยนตนเองให�เปAนครู 4.0 ด�วยจึงจะสามารถทําให�นักเรียนกลายเปAนนักเรียน 4.0 และ 
สามารถดํารงตนให�ประสบความสําเร็จได�ในศตวรรษท่ี21 (ดิเรก พรสีมา, 2559) 
            ครู 4.0 จะใช�สมรรถนะท่ีครูมีอยู6ในการทําให�นักเรียนกลายเปAนนักเรียน 4.0 ด�วย
การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีจะทําให�นักเรียนได�รับทักษะท่ีจําเปAนสําหรับศตวรรษท่ี 21 คือทักษะการ
คิดวิเคราะห� การแก�ปyญหา การคิดสร�างสรรค� การสร�างนวัตกรรม การเรียนและการทํางานร6วมกัน
เปAนทีม การมีภาวะผู�นํา การสื่อสาร การใช�ข�อมูลและสารสนเทศ การติดต6อสื่อสารทางไกล การใช�
คอมพิวเตอร�และปyญญาประดิษฐ� การคิดคํานวณ การสร�างอาชีพและการเรียนรู�ด�วยตนเอง หรือท่ี
พวกเราเรียกกันว6า "7Cs"   และนอกจากนั้น ต�องจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีบูรณาการการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม การสร�างเสริมสุขภาพอนามัย การเปAนพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศและของโลก การจัดการเก่ียวกับเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว การเปAนผู�ประกอบการใหม6 
การรักษาผลประโยชน�ของส6วนรวม การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ การปEองกันภาวะโลกร�อน 
การยึดม่ันในขนบธรรมเนียม ประเพณี และจรรยาบรรณวิชาชีพเข�าไปในทุกวิชาท่ีสอนด�วย 
            ครู 4.0 จึงเน�นท่ีการสร�างชุมชนแห6งความสงสัย กระตือรือร�น อยากเรียนอยากรู� 
และอยากได�คําตอบข้ึนในชั้นเรียน ทําให�บรรยากาศในห�องเรียนทุกห�องเปAนห�องเรียนแห6งความสงสัย 
อยากเรียนอยากรู� อยากหาคําตอบ "Community of Inquiry" และนักเรียนก็จะลงมือค�นหาคําตอบ
ท่ีตนสงสัยและอยากรู�เปAน กลุ6ม ค�นหาคําตอบผ6านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเรียกว6าการเรียนรู�โดย
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ยึดปyญหาเปAนฐาน (Problem-based Learning = PBL) คือเริ่มต�นจากความสงสัย อยากเรียนอยากรู�
แล�วก็จะพัฒนาเปAนปyญหาท่ีต�องการคําตอบ (Problem) และจากปyญหาท่ีต�องการคําตอบก็จะพัฒนา
ไปสู6การค�นหาคําตอบ ลงมือค�นหาคําตอบ โดยใช�สมรรถนะความเปAนนักเรียน 3.0 นักเรียน 2.0 
นักเรียน 1.0 เทคโนโลยีโรบอต และปyญญาประดิษฐ�เปAนตัวช6วย 
            ผู�เรียนแต6ละคนจึงไม6อยู6นิ่ง แต6กระตือรือร�นและคิดค�นหาความรู�และคําตอบอยู6
ตลอดเวลา (Active Learner) ซ่ึงในกระบวนการของการเรียนรู�โดยยึดปyญหาเปAนฐาน นักเรียนอาจ
ค�นหาคําตอบจากห�องทดลอง ห�องปฏิบัติการ สถานประกอบการ แปลงสาธิต โรงงาน บริษัท ธุรกิจ
ของรัฐ หรือของเอกชน นักเรียนได�ค�นหาคําตอบจากสถานท่ีจริง สถานประกอบการจริงเพ่ือให�ได�
คําตอบท่ีเปAนจริง ทําให�เกิดคําว6า Work-based Learning หรือ Work-integrated Learning หรือ 
Site-based Learning ข้ึนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน สถานประกอบการจึงกลายเปAนส6วนหนึ่ง
ของห�องเรียนของนักเรียน และจากการเรียนโดยยึดปyญหาเปAนฐานนี้ก็จะทําให�นักเรียนและ/หรือครู
ค�นพบความรู�ใหม6 สร�างสรรค�ความรู�ใหม6 และสร�างนวัตกรรมใหม6 การเรียนการสอนของครู 4.0 จึง
เปAนการเรียนการสอนท่ีเน�นการคิดสร�างสรรค�Creative Learning ท่ีจะนําไปสู6การผลิตนวัตกรรม-
Innovation  ผู�บริหารโรงเรียนท่ีส6งเสริมและสนับสนุนให�ครู 4.0 จัดการเรียนการสอนได�สําเร็จก็จะ
กลายเปAนผู�บริหารโรงเรียน 4.0 และโรงเรียนท่ีสอนและบริหารโดยครูและผู�บริหาร 4.0 ก็จะกลายเปAน
โรงเรียน 4.0  
            ประเทศท่ีผลักดันให�โรงเรียนในประเทศของตนเปAนโรงเรียน 4.0 จึงออกกฎหมาย
กําหนดให�ภาครัฐและเอกชนถือเปAนหน�าท่ีท่ีจะต�องส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู�ของ
เยาวชน สถานประกอบการของรัฐและเอกชน บริษัท ห�างร�าน พิพิธภัณฑ� ฯลฯ จึงต�องจัดให�มี
ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ห�องสาธิต และวิทยากรเพ่ือให�ความรู�แก6นักเรียนจากโรงเรียนต6างๆ ท่ีจะมา
ดูงาน มาศึกษา มาค�นคว�า มาหาความรู� และมาทดลองท่ีสถานประกอบการโดยไม6คิดค6าใช�จ6าย แต6
ภาครัฐกําหนดให�สถานประกอบการได�รับผลประโยชน�ตอบแทนในรูปแบบต6างๆ 
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ภาพท่ี 3 ครูไทย 4.0 
ท่ีมา: ดิเรก พรสีมา, ครูไทย 4.0. เข�าถึงเม่ือ 10 ธันวาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://www.moe. 
go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46603&Key=news_research. 
 
  สรุปว6าการเปAนครูในยุค 4.0 นอกจากนักเรียนจะต�องลงมือปฏิบัติแล�ว ครูก็ต�องลง
มือปฏิบัติเหมือนกัน ครูทําหน�าท่ีเปAนครูฝ�กของการเรียนรู�ของนักเรียน โดยท่ีครูก็ต�องทํางานเปAนทีม 
การทํางานและเรียนรู�กันเปAนทีมของครูเรียนว6า Professional Learning Community เปAนหลักการ
สมัยใหม6ท่ีครูต�องไม6ต้ังต�นเปAนผู�รู� แต6ต�องเปAนผู�เรียนพร�อมกับเพ่ือนครูและครูต�องสร�างความรู�ข้ึนใช�
เอง และท่ีสําคัญยิ่งกว6าคือต�องแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับเพ่ือนครูและต�องจัดให�นักเรียนได�เรียนรู�จากชีวิต
จริง และได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับโลก (วิจารณ� พานิช, 2556) 

1.4 นักเรียนในยุค 4.0  
  ในขณะท่ีสังคมต6างวิพากษ�ระบบการศึกษาว6ามิได�จัดการศึกษาให�สอดคล�องกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และมิได�พัฒนาผู�เรียนเต็มศักยภาพ คือเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเลือกและ
ธํารงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปw�ยมสุขภาวะไว�ได� ท้ังท่ีโดยแท�จริงแล�วระบบการศึกษาและโรงเรียนเปAน
กลไกสําคัญในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคม ในขณะเดียวกันได�มีองค�กรสําคัญๆ ระดับโลก อาทิ 
Organization of Economic Co-operation Development (OECD) ท่ีมุ6งหาคําตอบเพ่ือตอบ
โจทย�คุณลักษณะสําคัญของผู�เรียนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สอดคล�องกับการเปAนนักเรียนในยุค 4.0 เพ่ือ
ร6วมยกระดับความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมซ่ึงนําไปสู6การพัฒนาทักษะท่ีดีข้ึน อาชีพการงานท่ีดีข้ึน 
สังคมท่ีดีข้ึนและโอกาสการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน (พูนภัทรา พูลผล, 2559) 
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  ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต�องเรียนรู�ตลอดชีวิตหมายความว6า การ
เรียนรู�เพ่ือให�ได�วิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21และได�ทักษะ 3 กลุ6ม คือทักษะชีวิตและ
การทํางาน ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม และทักษะด�านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (วิจารณ� 
พานิช, 2556) คือ 3R x 7C ซ่ึง 3 R ได�แก6 Reading (การอ6าน), ‘Riting (writing = การเขียน) และ 
‘Rithmetics (arithmetics =คณิตศาสตร�) ส6วน 7 C ได�แก6 Critical thinking & problem solving 
(การคิดเชิงวิพากษ�และการแก�ปyญหา) Creativity & innovation (ความคิดสร�างสรรค�และการคิดค�น
นวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ความเข�าใจบนวัฒนธรรมท่ีแตกต6างหลกาหลาย) 
Collaboration, teamwork & leadership (การประสานความร6วมมือ การทํางานเปAนทีมและภาวะ
ผู�นํา) Communications, information & media literacy (การสื่อสาร และการมีความรู�เท6าทันสื่อ
และข�อมูล) Computing & ICT literacy (คอมพิวเตอร�และข�อมูลสารสนเทศ) และ Career & 
learning skills (ทักษะอาชีพและการเรียนรู�) 
 

 
 
ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) 
ท่ีมา: ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ6งเรือง, เอกสารประกอบการเรียนทักษะแห1งศตวรรษท่ี 21 ความท�าทายใน
อนาคต, เข�าถึงเม่ือ 10 ธันวาคม 2559, เข�าถึงได�จาก http://oranoot540210076.myreadyweb. 
com/news/category-111447.html. 
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  กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน�สําหรับทักษะแห6งศตวรรษท่ี 21 เปAนท่ียอมรับในการสร�าง
ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) 
ซ่ึงเปAนท่ียอมรับอย6างกว�างขวางเนื่องด�วยเปAนกรอบแนวคิดท่ีเน�นผลลัพธ�ท่ีเกิดกับผู�เรียน (Student 
Outcomes) ท้ังในด�านความรู�สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห6งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะ
ช6วยผู�เรียนได�เตรียมความพร�อมในหลากหลายด�าน รวมท้ังระบบสนับสนุนการเรียนรู� ได�แก6มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมต6อการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21        
  สรุป การเรียนรู�ของนักเรียนในยุค 4.0 ต�องก�าวข�าม “สาระวิชา” ไปสู6การเรียนรู� 
“ทักษะแห6งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) สัจธรรมของการเรียนรู�สมัยใหม6 คือการลงมือทํา 
ซ่ึงครูจะเปAนผู�สอนไม6ได� แต6ต�องให�นักเรียนเปAนผู�เรียนรู�ด�วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู� 
ฝ�กฝนให�ตนเองเปAนโค�ช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู�แบบ PBL 
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซ่ึงสิ่งท่ีเปAนตัวช6วยของครูในการจัดการเรียนรู�คือ ชุมชน
การเรียนรู�ครูเพ่ือศิษย� (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของ
ครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�การทําหน�าท่ีของครูแต6ละคนนั่นเอง 
  
2. แผนและยุทธศาสตร3ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

2.1 ยุทธศาสตร3ชาติ ระยะ 20 ป7 (พ.ศ.2560 – 2579)  
  ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ปw (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือการสร�างและรักษาไว�ซึ่งผลประโยชน�แห6งชาติและบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปAนประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซ่ึงยุทธศาสตร�ท่ีใช�เปAนกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปw ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร ได�แก6ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2556)   

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
  การพัฒนาภายใต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับท่ี 12 เปAนช6วงระยะ 
5 ปwแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปw (พ.ศ.2560 – 2579) สู6การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร�
ชาติ 20 ปw เปAนแผนแม6บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย โดยท่ีแผนพัฒนาฯยึดหลัก ใช�คนเปAน
ศูนย�กลางการพัฒนา มุ6งสร�างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให�มีความเปAนคน
ท่ีสมบูรณ� นอกจากนั้นยังมุ6งเสริมสร�างกลไกการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับสถานการณ�ท่ี
เปAนปyจจุบัน โดยกําหนดยุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข�องไว�ในยุทธศาสตร�ที่ 1 การเสริมสร�างและพัฒนา
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ศักยภาพทุนมนุษย� (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห6งชาติ 2559) 

2.3 เป@าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  ไทยได�มีมติรับรองเปEาหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืนปw 2559 – 2573 ภายใต�ความ
ร6วมมือของสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558 โดยต�องบรรลุตามเปEาหมายในอีก 15 ปwข�างหน�า 
เปAนวาระการพัฒนาของโลก มีเปEาหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร คือเปEาหมายที่ 4 สร�างหลักประกันให�การศึกษามีคุณภาพอย6างเท6าเทียมและ
ครอบคลุม และส6งเสริมโอกาสในการเรียนรู�ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน เปEาประสงค� 4c เพ่ิมจํานวนครูท่ี
มีคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผ6านทางความร6วมมือระหว6างประเทศในการฝ�กอบรมครูในประเทศ
กําลังพัฒนาเฉพาะอย6างยิ่งในประเทศพัฒนาน�อยที่สุด และรัฐกําลังพัฒนาที่เปAนเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปw 2573 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

2.4 แผนการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   
  แผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เปAนแผนระยะยาว 20 ปw เน�นการให�
ความสําคัญกับการมีส6วนร6วมและการยอมรับของทุกภาคส6วนของสังคม ได�กําหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนา
การศึกษา ภายใต� 6 ยุทธศาสตร�หลักท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ปw พ.ศ. 2560 – 2579 โดย
มียุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว�ในยุทธศาสตร�ท่ี 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช6วงวัย และการสร�างสังคมแห6งการเรียนรู�  เปEาหมายท่ี 3.7 ครู อาจารย�
และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เช6น ครู 
อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาได�รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได�อย6างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังได�รับการพัฒนาให�สอดคล�องกับความ
ต�องการและยุทธศาสตร�ของหน6วยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย� และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต6อการพัฒนาและการใช�ประโยชน�จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยกําหนดแนวทาง 
การพัฒนา คือ ส6งเสริมและพัฒนาแหล6งเรียนรู� สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู�ต6างๆ ให�มีคุณภาพ 
มาตรฐาน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560)   

2.5 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป7 (พ.ศ. 2556 – 2575)  

  กรุงเทพมหานครในฐานะที่เปAนองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีผู�ว6า
ราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และเปAนผู�รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู6ใน
ตําแหน6งตามวาระคราวละสี่ปw นับแต6วันเลือกตั้ง  มีอํานาจหน�าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก6องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และตามท่ีกฎหมายอ่ืนๆ
กําหนด บริการสาธารณะบางอย6างเปAนเรื่องท่ีกรุงเทพมหานครต�องดําเนินการ บางอย6างเปAนเรื่องท่ี



29 
 

สามารถเลือกท่ีจะดําเนินการได�ตามความจําเปAน บริการสาธารณะบางอย6างกรุงเทพมหานครผูกขาด
การให�บริการ แต6บางอย6างมีหน6วยงานภาครัฐร6วมกันบริการ เช6น กรณีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
กรุงเทพมหานครดําเนินการ เปAนต�น กระบวนการในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ได�เปCดโอกาสให�
ตัวแทนภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือกําหนดภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร และยกร6าง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw (พ.ศ. 2556 – 2575) สอดรับกับนโยบายผู�ว6าราชการ
กรุงเทพมหานครไปสู6การปฏิบัติอย6างเปAนรูปธรรม  กําหนดวิสัยทัศน�กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ท่ีเรียกว6า 
“มหานครแห1งเอเชีย”(Bangkok : Vibrant of Asia) ในอีก 20 ปwข�างหน�า เมืองกรุงเทพมหานครจะ
ก�าวข้ึนเปAน “มหานครแห6งเอเชีย”เปAนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
ในฐานะท่ีเปAนเมืองที่มีความปลอดภัย สวยงามสะดวกสบาย น6าอยู6เปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม  ใน
ขณะเดียวกัน เมืองกรุงเทพฯมีเอกลักษณ�เฉพาะในด�านความเรียบง6าย มีเสน6ห� มีชีวิตชีวาเปAนมหานคร
สําหรับทุกคน โดยไม6แบ6งแยกความแตกต6างทางสังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม และจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มีความรู�มีจิตสํานึกรักเมืองกรุงเทพฯ มี
ทักษะในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตในเมืองกรุงเทพฯ โดยกําหนดยุทธศาสตร� 6 ด�าน
(สํานักยุทธศาสตร�และประเมินผล, 2556) ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 มหานครกะทัดรัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 มหานครแห6งเศรษฐกิจ และการเรียนรู� 
  กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษา การพัฒนาให�เด็กมี
คุณภาพครบทุกด�านท้ังด�านสติปyญญา จิตใจ และทักษะในการดํารงชีวิต  กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�
ท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร�ย6อย 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน ( Education for 
All) ให�ความสําคัญกับการพัฒนามนุษย�ใน 2 แนวทางใหญ6ๆ คือ 1) การกระจายโอกาสทางการศึกษา
ท่ีเท6าเทียมและเสมอภาค (Equal Educational Opportunity) หมายถึงการจัดการศึกษาให�กับ
เยาวชนอย6างท่ัวถึง โดยไม6แบ6งแยกความแตกต6างทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา 2) การ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( High- quality Education) หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาให�
ผู�เรียนเปAนคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู� สามารถอ6านออกเขียนได� คิดเลขเปAน มีจิตสํานึกรักชุมชนและ
ประเทศชาติบ�านเมือง หวงแหนและเห็นคุณค6าวัฒนธรรมของตนเอง มีคุณธรรม มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวได�  เปEาหมายภายในปw พ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพฯจะมี
จํานวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกระดับชั้นและมีการใช�
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หลักสูตรท�องถ่ินกรุงเทพมหานคร (สํานักยุทธศาสตร�และประเมินผล, 2557) นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร
ได�จัดทําแผนระยะ5 ปw เปAนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
และ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้ 
  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556 – 2560) เปAน
แผนพัฒนาซ่ึงบูรณาการแผนยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการภายใต�แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปw (พ.ศ. 2556 – 2575 ) มีประเด็นยุทธศาสตร� หรือวิสัยทัศน�ย6อยใน 6 มิติของวิสัยทัศน�กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2575 ประกอบกับมิติท่ี 7 คือ การบริหารจัดการ ซ่ึงได�กําหนดแนวทางการพัฒนาด�านกฎหมาย 
การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเปAนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนท้ัง 6 มิติ สู6มหานครแห6งเอเชียอย6างมีประสิทธิภาพ
(สํานักยุทธศาสตร�และประเมินผล ,2556) 
  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) เปAนแผน
ท่ีดําเนินการตามกรอบวิสัยทัศน�กรุงเทพฯ พ.ศ.2575 ท่ีมองกรุงเทพฯในฐานะเมืองมหานคร การขับเคลื่อน
เมืองกรุงเทพฯ ต�องอาศัยความร6วมมือร6วมใจจากทุกภาคส6วน กรุงเทพมหานครในฐานะของเจ�าของ
เมืองจะต�องมองบทบาทไกลไปกว6าการดําเนินการ “ควบคุมกํากับดูแล” ตามภารกิจพ้ืนฐานในการ
จัดบริการสาธารณะ แกข�อบัญญัติ และบังคับใช�กฎหมาย โดยพยายาม โน�มน�าวจูงใจให�หน6วยงาน
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ร6วมกันเปAนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ใน 6 ด�าน ดังนี้(สํานักยุทธศาสตร�
และประเมินผล, 2559) 
  ด�านท่ี 1  มหานครปลอดภัย 
  “เมืองกรุงเทพมหานคร เปAนมหานครท่ีปลอดมลพิษ  ปลอดอาชญากรรมและยา
เสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก6อสร�างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย” 
จําแนกเปAนมิติท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
  มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
  มิติท่ี 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
  มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
  มิติท่ี 1.5 ปลอดอุบัติเหตุจากสิ่งก6อสร�าง 
  มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง   
  ด�านท่ี 2 มหานครสีเขียว  สะดวกสบาย 
  “เมืองกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวในสัดส6วนท่ีเหมาะสมกับขนาด
พ้ืนท่ีและจํานวนประชากร  ชาวกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตใกล�ชิดกับธรรมชาติ  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อม  เปAนมหานครท่ีมีสิ่งอํานายความสะดวกพ้ืนฐานท่ีประหยัดพลังงาน ใช�พลังงานสะอาดท่ี
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เปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม  มีระบบบริการคมนาคมขนส6งท่ีหลากหลาย สะดวก คล6องตัว มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวางเปAนระเบียบไม6รกรุงรัง ไม6ว6าจะเปAนสายไฟฟEาและสายโทรศัพท�” จําแนก
เปAนมิติท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  มิติท่ี 2.1 ภูมิทัศน�สวยงาม 
  มิติท่ี 2.2 พ้ืนท่ีสวนธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
  มิติท่ี 2.3 ระบบขนส6งมวลขนท่ัวถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล6องตัวและมี
ทางเลือก 
  ด�านท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน 
  “ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู6
ร6วมกันอย6างเสมอภาคและสมานฉันท� เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ได�รับโอกาสท่ี
จะเรียนรู� พัฒนาตนเอง และเข�าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯแต6ละกลุ6ม แต6ละ
ชุมชน สามารถดํารงรักษาไว�ซ่ึงอัตลักษณ� ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เปAนมหานครท่ีโดดเด6นใน
เชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย”จําแนกเปAนมิติท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  มิติท่ี 3.1 ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาสได�รับการดูแลอย6างครบวงจร 
  มิติท่ี 3.2 เมืองแห6งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  มิติท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 
  มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 
  ด�านท่ี 4  มหานครกระชับ 
  “การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม6ท่ัวถึงเต็มพ้ืนท่ี ทําให�
ขาดความสะดวกและสิ้นเปลืองค6าใช�จ6ายในการจัดสาธารณูปโภค การเดินทาง เพ่ือให�กรุงเทพมหานครมี
การเติบโตแบบกระชับ โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯให�มีศูนย�กลางการให�บริการและพัฒนาเมือง
ในลักษณะเครือข6าย”จําแนกเปAนมิติท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย6างเปAนระเบียบตามผังเมืองรวม 
  ด�านท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย 
  “เมืองกรุงเทพฯเปAนเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลท่ีมีชื่อเสียงอยู6ในระดับ
แนวหน�าของเอเชีย มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเมืองท่ีสะอาด ปลอดคอรัปชั่น อีก
ท้ังทุกภาคส6วนไม6ว6าจะเปAนภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน�
กรุงเทพฯอย6างเข�มแข็ง”จําแนกเปAนมิติท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  มิติท่ี 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
  มิติท่ี 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
  มิติท่ี 5.3 การกระจายอํานาจสู6ประชาชน 
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  มิติท่ี 5.4 การเมืองสีขาว 
  มิติท่ี 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯขับเคลื่อนวิสัยทัศน� 
  ด�านท่ี 6  มหาแห6งเศรษฐกิจและการเรียนรู� 
  “เมืองกรุงเทพฯ ใน 20 ปw ข�างหน�า จะก�าวเข�าสู6การเปAนเมืองหลวงของเอเชีย เมือง
เศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพฯจะเปAนศูนย�กลางการค�า การลงทุน 
การท6องเท่ียว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเปAนศูนย�กลางการเรียนรู�วิทยาการด�านต6างๆ ของ
ภูมิภาค” จําแนกเปAนมิติท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  มิติท่ี 6.1 เมืองแห6งธุรกิจและการลงทุน 
  มิติท่ี 6.2 เมืองแห6งนักท6องเท่ียวระดับโลก 
  มิติท่ี 6.3 เมืองแห6งการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ 

2.6 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2556 – 2559    
 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการศึกษาได�มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร   พ.ศ. 2556 – 2559 ขึ้น เพื่อใช�เปAนกรอบทิศทางและแนวทางการ
ดําเนินงานให�สอดคล�องกับการพัฒนาประเทศและการพัฒนากรุงเทพมหานคร และผลลัพธ�ท่ีได�ส6งผล
ให�นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิต พร�อมก�าวสู6
การศึกษาต6อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบกับเพื่อเปAนการเตรียมความพร�อมในการเข�าสู6
ประชาคมอาเซียนในปw พ.ศ. 2558 จึงได�มีการระดมความคิดของผู�บริหารสํานักการศึกษา และผู�มี
ส6วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา จัดทําแผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 
2559 ข้ึน   กําหนดยุทธศาสตร� 9 ด�าน ได�แก6  

1. คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให�ทัดเทียมกับนานาชาติ  
4. เพ่ิมขีดความสามารถของนักเรียนเพ่ือรองรับการเปCดเสรีประชาคมอาเซียน  
5. ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนของสังคมท้ังในและต6างประเทศในการจัด

การศึกษา  
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย6างต6อเนื่องและท่ัวถึง  
7. เร6งรัดการส6งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
8. เสริมสร�างความปลอดภัยของนักเรียน  
9. ส6งเสริมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความต�องการ

พิเศษ 
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  แผนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556- 2559 มุ6งเสนอ
สาระสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปw ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556 – 2560) ด�านท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน  มิติท่ี 3.3 การศึกษา
สําหรับทุกคน   จึงได�กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) คือ “การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร
มุ6งเน�นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให�เปAนกลุ6มผู�นําในประชาคมอาเซียน” โดยมีเปEาหมายเพ่ือให�
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนด  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู�เก่ียวข�องในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีศักยภาพและทักษะในการจัดการอย6างมืออาชีพ และโรงเรียนได�รับรองคุณภาพ
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  โดยมียุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ไว�
ในยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2556)   

2.7 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2563 )  
 ภายใต�กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw (พ.ศ. 2556 – 2575) 

และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปw ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ด�านท่ี 3 มหานคร
สําหรับทุกคน มิติท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน  มุ6งเน�นการจัดการศึกษาให�กับทุกคน อย6างเท6าเทียม 
เสมอภาค และต�องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้น สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในฐานะท่ีเปAน
หน6วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต�องขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู�บริหารกรุงเทพมหานครไปสู6การปฏิบัติงานด�านการศึกษาให�เปAนไปในทิศทางเดียวกัน
อย6างมีคุณภาพ จึงได�จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2560 - 
2563) เพ่ือใช�เปAนกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานให�สอดคล�องกับการพัฒนาประเทศและ
การพัฒนากรุงเทพมหานคร และผลลัพธ�ท่ีได�ส6งผลให�นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิต  พร�อมก�าวสู6การศึกษาต6อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบ
กับเพื่อเปAนการเตรียมความพร�อมในการเข�าสู6ประชาคมอาเซียนในปw พ.ศ. 2558 จึงได�มีการระดม
ความคิดของผู�บริหารสํานักการศึกษา และผู�มีส6วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา  จัดทําแผนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -2563) ข้ึน โดยคํานึงถึงความสอดคล�อง
กับกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ  
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 รวมถึงสถานการณ�ด�านการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ท้ังสภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก สถานการณ�ด�านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
และการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมการจัดการศึกษา (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2559) ดังนี้ 
  วิสัยทัศน�  “นักเรียนกรุงเทพมหานครเปUนพลเมืองท่ีดี มีองค3ความรู� มีทักษะใน
การดํารงชีวิต รู�เท1าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21”และกําหนดยุทธศาสตร�
ท้ังหมด 6 ด�าน คือ 1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการ
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2. พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปAนมืออาชีพ  
3. เสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ของนักเรียนสู6ความเปAนเลิศ 4. เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและความ
เปAนพลเมืองท่ีดี 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือความเปAนเลิศในการจัด
การศึกษา และ 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�กร 

 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�เก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ไว�ใน
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมี
ความเปAนมืออาชีพ ซ่ึงส6วนราชการท่ีเก่ียวข�องใช�เปAนเปAนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน ควบคู6กับการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสู6ความเปAนมือ
อาชีพ  

 จากประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 แสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อน
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร และมีกลยุทธ� ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเปAนกลยุทธ�
สําคัญในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ให�บรรลุผลตามเปEาประสงค�ท่ีกําหนดไว� เพ่ือสร�างให�เกิด
กลไกในการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให�บรรลุเปEาประสงค�ยุทธศาสตร� และบรรลุพันธกิจ
ของกรุงเทพมหานครต6อไป โดยจําเปAนต�องผลักดันภายใต�แผนกลยุทธ�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค�การ ท่ีจะกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในมิติของประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องมิติต6างๆ 
อันนําไปสู6การกําหนดหลักสูตรและตัวชี้วัดความสําคัญของการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค�การท่ีสอดคล�องกับสภาวการณ�ขององค�การ 

 โดยสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 เน�นการบริหารจัดการและพัฒนาด�าน
ทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาสู6ความเปAนมืออาชีพ ซ่ึงกลยุทธ�สําคัญ
ท่ีเก่ียวข�องกับการตอบสนองต6อเปEาประสงค�ดังกล6าว มีความเก่ียวข�องกับการพัฒนากลไกการบริหาร 
การพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงการดําเนินงานใน
มิติต6างๆ จําเปAนต�องมีแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูเปAนแรงขับเคลื่อน และเสริมสร�าง
แรงจูงใจ ให�เปAนครูมืออาชีพรวมท้ัง พร�อมในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต6อไป 

 จากการศึกษาแผนและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยได�สรุปและสังเคราะห�ความเชื่อมโยงของแผน ได�ดังแผนภูมิท่ี 1- 2  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงความเชื่อมโยง แผนและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครู 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร3ชาติ ระยะ 20 ป7 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห1งชาติ 

เป@าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน : 
SDG (Sustainable Development 

Goal’s) 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ป7 (พ.ศ.2560 - 2575) 
ประเด็นยุทธศาสตร3 3 

มหานครสําหรับทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตร3ย1อย 3.3  

การศึกษาสําหรับทุกคน 

แผนการศึกษาแห1งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร3ท่ี 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช1วงวัย และการสร�างสังคมแห1งการเรียนรู� 

ยุทธศาสตร3ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร3ท่ี 1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
(3) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองอย6างต6อเน่ือง 

 

เป@าหมายที่ 4 สร�างหลักประกันว6า ทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย6างครอบคลุมและเท6าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
เป@าประสงค3ที่ 4c เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ดําเนินการผ6านทางความร6วมมือระหว6างประเทศในการ
ฝ�กอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา เฉพาะอย6างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน�อยที่สุดและรัฐกําลังพัฒนาที่เปAนเกาะขนาดเล็ก 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน                     

พ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2560 –  2563) 

ยุทธศาสตร3ท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปUนมืออาชีพ 
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แผนภูมิท่ี 2 ความสอดคล�องของแผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560–2563) 

แผนการศึกษาแห1งชาติ  
พ.ศ.2560 - 2579 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2560 -2563) 

ยุทธศาสตร3ท่ี 1  
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร3ท่ี 3 
เสรมิสร�างทักษะการเรียนรู�ของนักเรียนสู6ความเปAนเลิศ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 4 
เสรมิสร�างคุณธรรมจริยธรรมและความเปAนพลเมืองท่ีด ี
 

ยุทธศาสตร3ท่ี 2 
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และ

นวัตกรรม เพ่ือสร�างขีดความสามารถ 
ในการแข6งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร3ท่ี 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช6วงวัย  
และการสร�างสังคมแห6งการเรียนรู� 

ยุทธศาสตร3ท่ี 4 
การสร�างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท6าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร3ท่ี 5 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร�างเสริม 

คุณภาพชีวิตท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร3ท่ี 6  
การพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร3ท่ี 1  
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสรมิสร�าง
ความเข�มแข็งทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 2  
พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปAนมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 3 
เสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ของนักเรียนสู6ความเปAนเลิศ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 5  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ความเปAนเลิศในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร3ท่ี 1  
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสรมิสร�าง
ความเข�มแข็งทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 5  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ความเปAนเลิศในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร3ท่ี 4 
เสรมิสร�างคุณธรรมจริยธรรมและความเปAนพลเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตร3ท่ี  1 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสรมิสร�าง
ความเข�มแข็งทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร3ท่ี 6  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�กร 

ยุทธศาสตร3ท่ี 6  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�กร 



37 
 

 การศึกษาข�อมูลแผนและยุทธศาสตร� ท่ี เก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร) แสดงให�เห็นถึงการให�ความสําคัญของการจัดการศึกษา ความสอดคล�องของ
แผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560–2563 และการพัฒนาข�าราชการครู ของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดการขับเคลื่อนไว�ในแผนยุทธศาสตร�ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ 
แผนการศึกษาแห6งชาติ ตลอดจนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่กําหนดยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนา
ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0  
 
3. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเปAนองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีผู�ว6าราชการ
กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และเปAนผู�รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู6ในตําแหน6ง
ตามวาระคราวละสี่ปw นบัแต6วันเลือกต้ัง  มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจให�แก6องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และตามท่ีกฎหมายอ่ืนๆกําหนด บริการ
สาธารณะบางประเภทเปAนเรื่องท่ีกรุงเทพมหานครต�องดําเนินการ บางประเภทเปAนเรื่องท่ีสามารถ
เลือกท่ีจะดําเนินการได�ตามความจําเปAน บริการสาธารณะบางประเภทกรุงเทพมหานครผูกขาดการ
ให�บริการ แต6บางอย6างมีหน6วยงานภาครัฐร6วมกันบริการ เช6นกรณีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
กรุงเทพมหานครดําเนินการ ดังนี้ 
 ด�านโครงสร�างการบริหารการศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร เปAนองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มี
ระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จัดระบบบริหารการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครจัดในลักษณะของสายการบังคับบัญชา ซ่ึงมีผู�บริหาร คือ ผู�ว6าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตและโรงเรียน ตามลําดับ โดยมีสํานักการศึกษา
เปAนฝ�ายอํานวยการหรือหน6วยงานที่ปรึกษาส6งเสริมสนับสนุนในระดับกรุงเทพมหานคร และฝ�าย
การศึกษาเปAนส6วนราชการท่ีทําหน�าท่ีเช6นเดียวกันในระดับสํานักงานเขต  ดังแผนภูมิท่ี 3  
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 คณะท่ีปรึกษา        ผู�ว1าราชการกรุงเทพมหานคร  สภากรุงเทพมหานคร 
 

         ปลัดกรุงเทพมหานคร 
                                                                                                                                                                                                                   
 สํานักอ่ืนๆ                                                                                สํานักการศึกษา 
           สํานักงานเขต         
             
                      โรงเรียน                            
 
แผนภูมิท่ี 3 โครงสร�างการบรหิารการศึกษา 

ท่ีมา: “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528,”ราชกิจจานุเบกษา เล6ม
ท่ี 102 ตอนท่ี 115 (20 สิงหาคม): 1- 64. 
       “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ6งส6วนราชการภายใน และการกําหนดอํานาจหน�าท่ีของ
ส6วนราชการกรุงเทพมหานคร,”ราชกิจจานุเบกษา  เล6ม 122, ตอนพิเศษ 38 ง (17 พฤษภาคม 
2548): 31-39. 
 
 กรุงเทพมหานครจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให�กับเด็กทุกคนท่ีอาศัยอยู6ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปwการศึกษา 2559  มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 437 โรงเรียน ต้ังกระจายในพ้ืนท่ี 50 
สํานักงานเขต  มีโรงเรียนท่ีเปCดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นจํานวน 108 โรงเรียน  เปCดสอน
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 9 โรงเรียน  มีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 
294,266 คน แบ6งเปAนเด็กต6างด�าวจํานวน 2,338 คน เด็กการศึกษาพิเศษ 3,109 คน มีข�าราชการครู 
14,764 คน จําแนกตามตําแหน6งพบว6า (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2559)  
 ผู�อํานวยการโรงเรียน  มีจํานวน  437  คน 
 รองผู�อํานวยการโรงเรียน มีจํานวน  546  คน 
 ครูผู�ช6วย   มีจํานวน  1,980 คน 
 ครู คศ.1   มีจํานวน  3,750 คน 
 ครู คศ.2   มีจํานวน  5,283 คน 
 ครู คศ.3   มีจํานวน  2,759 คน 
 ครู คศ.4   มีจํานวน       9 คน 
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 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ� บริพัตร ผู�ว6าราชการกรุงเทพมหานคร ในช6วงปw พ.ศ.  2556 - 2558 
เสนอนํา  6 นโยบายหลัก ได�แก6 มหานครแห6งความปลอดภัย มหานครแห6งความสุข มหานครสีเขียว 
มหานครแห6งการเรียนรู� มหานครแห6งโอกาสของทุกคน และมหานครแห6งอาเซียน และ 10 มาตรการ
เร6งด6วนเพ่ือใช�ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  

 

 
 
ภาพท่ี 5 นโยบายผู�ว6าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ� บริพัตร 
ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, รายงานการจัดการศึกษา ป7 2559 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, 2560). 
 
 นอกจากนี้ มีนโยบายด�านการศึกษาขยายการดูแลนักเรียนเปAนการเฉพาะว6 า                 
“อ่ิมท�อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม1โกง”  โดยสํานักการศึกษาดําเนินโครงการต6างๆ เพ่ือเปAน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ไม6ว6าจะเปAนการปEองกันและแก�ปyญหาคอร�รัปชั่น จัด
โครงการโรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption) ช6วยปลูกฝyงค6านิยมท่ีถูกต�องและจิตสํานึกท่ีดีในวัยเด็ก 
ช6วยเหลืออํานวยความสะดวกจัดรถรับส6งฟรี นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู6ในพ้ืนท่ี
เดินทางไม6สะดวก จัดเตรียมอาหารเช�าเพราะตามหลักโภชนาการและทางการแพทย�ถือว6าอาหารเช�า
เปAนม้ือสําคัญ ส6งผลต6อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะทําให�นักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพ่ิมข้ึน และเปAน
การแบ6งเบาภาระพ6อแม6ผู�ปกครองในการเตรียมอาหารเช�า เพ่ิมโอกาสการศึกษาต6อในระดับการศึกษา
ท่ีสูงข้ึนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการจัดสอนเสริมแบบเข�มจากสถาบัน
กวดวิชาท่ีมีชื่อเสียง 6 สถาบัน 
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 กรุงเทพมหานครได�เตรียมความพร�อมรับประชาคมอาเซียนท่ีสมบรูณ� ให�แก6นักเรียน
สามารถสื่อสาร พัฒนาตนเองและสามารถอยู6ร6วมกับวัฒนธรรมและภาษาท่ีหลากหลายได� โดยจัด
โครงการ อาทิ โรงเรียนสองภาษา  (หลักสูตรไทย –อังกฤษ) 40 โรงเรียน โรงเรียนสองภาษา 
(หลักสูตรไทย – จีน) 14 โรงเรียน  โครงการสอนภาษาญ่ีปุ�น 8 โรงเรียน โครงการนําร6องการเรียนการ
สอนภาษามลายู 7 โรงเรียน เปAนต�น และเพ่ือให�เด็กทุกคนสามารถเข�าถึงการศึกษา ตามนโยบาย             
“มหานครแห1งโอกาสของทุกคน”กรุงเทพมหานครจึงจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร6วม) สําหรับนักเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษในกลุ6มต6างๆ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปCดการจัดการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร6วม) มีจํานวน 115 โรงเรียน มีครูการศึกษาพิเศษในการดูแลนักเรียนกลุ6มนี้โดยเฉพาะ และจัด
อบรมครูผู�สอนให�สามารถคัดกรอง ช6วยเหลือ และจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให�แก6นักเรียนการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร6วม) 
 ปw พ.ศ. 2559 พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง  ได�รับการแต6งต้ังให�เปAนผู�ว6าราชการ
กรุงเทพมหานคร และมีนโยบายสร�างชื่อเสียงด�านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย6างเท6าเทียมกัน
ยกระดับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ส6งเสริมการจัดการศึกษาท่ีทําให�ผู�เรียนมีความสุข พัฒนานักเรียนให�เปAนผู�มีความรู� 
ความสามารถ มีความพร�อมต6อการแข6งขัน โดยการสร�างสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนให�เอ้ือต6อการ
เรียนรู� เช6น โครงสร�างอาคาร ห�องเรียน ห�องน้ํา ให�มีความสะอาดเรียบร�อย ถึงแม�ว6ามีข�อจํากัดด�าน
งบประมาณแต6ก็ต�องการให�โรงเรียนดําเนินการพัฒนาอย6างเต็มความสามารถ 

2. ส6งเสริมการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จัดสรรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในห�องเรียน เช6น คอมพิวเตอร� โดยเฉพาะคอมพิวเตอร�พกพา (Tablet) มีความ
ต้ังใจให�นักเรียน กทม. มีคอมพิวเตอร�พกพา (Tablet) ใช�เปAนเครื่องมือในการเรียนทุกคน และต�อง
เปAนเครื่องมือท่ีมีคุณภาพด�วย 

3. ห�องเรียนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ ต้ังใจให�เกิดข้ึนทุกโรงเรียนในอนาคต และ
สนับสนุนให�มีครูชาวต6างชาติท่ีสามารถพูดภาษาอังกฤษและมีสําเนียงท่ีถูกต�องมาสอนนักเรียน กทม. 
อนาคตอาจทําเปAนข�อตกลงกับรัฐบาลต6างประเทศในการขอความร6วมมือส6งครูชาวต6างชาติมาสอนใน
โรงเรียน กทม. เพื่อให�การเรียนการสอนเกิดความต6อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีห�องเรียนสองภาษา
หลักสูตรไทย-จีน และส6งเสริมการสอนภาษาอ่ืนๆ อีก เช6น อาหรับ มลายู เปAนต�น 

4. ให�ความสําคัญต6อกลุ6มเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ โดยให�มีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
เรียนร6วม จํานวน 115 โรงเรียน เนื่องจากเห็นว6าเด็กกลุ6มนี้ไม6ด�อยกว6าเด็กปกติ เพียงแต6มีความ
ต�องการท่ีแตกต6าง ดังนั้น จึงต�องเปCดโอกาสทางการศึกษาให�เช6นเดียวกัน พร�อมกับให�มีการพัฒนา
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต6อเด็กกลุ6มนี้โดยเฉพาะ 
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5. โครงการประเมินโรงเรียน SMART School เปAนโครงการที่ทําให�โรงเรียนในสังกัด
ผ6านการประเมินจากหน6วยงานภายนอก (สมศ.) ระดับดี และดีมาก ถึงจํานวน 389 โรงเรียน แต6ใน
อนาคตต�องการให�โรงเรียนในสังกัดผ6านการประเมินทุกโรงเรียนและมีระดับมาตรฐานท่ีดีใกล�เคียงกัน 
 พัฒนาศักยภาพครู 

1. ส6งเสริมการสร�างสภาพแวดล�อมให�ครูทําหน�าท่ีได�อย6างเต็มท่ี บริการความสะดวก           
ด�านสวัสดิการท่ีอยู6อาศัย และส6งเสริมให�มีความเจริญก�าวหน�าในอาชีพ มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

2. ส6งเสริมให�ครูมีประสบการณ�ความรู�ท่ีหลากหลาย จากการฝ�กอบรมท้ังในและต6างประเทศ 
3. สนับสนุนการลดภาระงานของครู โดยไม6จัดฝ�กอบรมในช6วงเปCดภาคเรียน รวมท้ัง

ผลักดันให�มีหน6วยธุรการในโรงเรียนเพ่ือให�ครูมีเวลาสอนและอยู6ดูแลนักเรียนอย6างเต็มท่ี 
4. สวัสดิการต6างๆ เช6น ท่ีพักครู ค6าตอบแทนครู จะดําเนินการจัดสรรให�อย6างดีท่ีสุด 

 มุ1งสู1คุณภาพผู�เรียน 
1. สิ่งท่ีเปAนภารกิจหลักของการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร คือ การทําให�นักเรียน 

กทม. ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต6างกันเปAนอย6างมาก เช6น ภูมิหลังครอบครัว ฐานะ ท่ี
อยู6อาศัย เปAนนักเรียน   ท่ีมีมาตรฐานใกล�เคียงกัน ภายใต�นโยบาย “อ่ิมท�อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย 
โตไปไม6โกง” 

2. นโยบาย อ่ิมท�อง จัดบริการอาหารเช�าและอาหารกลางวันให�กับนักเรียน มีการเปลี่ยน
ภาชนะใส6อาหารเปAนสแตนเลสและพัฒนาครัวโรงเรียนให�ได�มาตรฐาน 

3. นโยบาย สมองดี ส6งเสริมให�มีการเรียนรู�นอกห�องเรียน โดยการจัดให�มีสถานท่ีเรียนรู�
นอกห�องเรียนสําหรับเยาวชนต6างๆ เช6น พิพิธภัณฑ�สําหรับเด็กท่ีกรุงเทพมหานครจัดต้ังถึง 2 แห6ง 
ได�แก6 พิพิธภัณฑ�สําหรับเด็กเขตจตุจักร และพิพิธภัณฑ�สําหรับเด็กเขตทุ6งครุ นอกจากนั้นยังส6งเสริมให�
เด็กนักเรียน กทม. ได�พัฒนาตนเองท้ังด�านวิชาการ และด�านอ่ืนๆด�วย เช6น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เปAนต�น 

4. นโยบาย มีวินัย และ โตไปไม6โกง ส6งเสริมให�ใช�หลักสูตรโตไปไม6โกงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครไปอย6างต6อเนื่อง เพราะเห็นว6านอกจากความรู�ด�านวิชาการแล�ว เด็กควรมีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบต6อสังคม ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีถูกต�อง และใช�ชีวิตอย6างพอพียง อันส6งผล
ให�เด็กเปAนพลเมืองท่ีดีในวันข�างหน�า 

5. นโยบาย ความปลอดภัย เน�นให�โรงเรียนพัฒนากายภาพ สิ่งแวดล�อมภายในโรงเรียน 
ให�มีความเปAนระเบียบ เรียบร�อย สะอาด ปลอดภัย ให�โรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟEาให�อยู6ในสภาพดี
พร�อมใช�งาน รณรงค�ปEองกันโรคระบาด เช6น ไข�เลือดออก ด�วยการดูแลให�โรงเรียนปลอดโรคและให�
ความรู�แก6ชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู6 สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน อาทิ กล�องวงจรปCด 
CCTV จัดให�มีเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําโรงเรียน รวมท้ังให�เจ�าหน�าท่ีเทศกิจช6วยเหลือดูแล
ความเรียบร�อยด�านการจราจรแก6นักเรียน ท้ังทางรถและทางเรือ 
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 ด�านการบริหารงานบุคคล 
 กรุงเทพมหานครมีข�าราชการครูท้ังสิ้น จํานวน  14,764 คน ปฏิบัติหน�าท่ีในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหน6ง ดังนี้  
 ผู�อํานวยการสถานศึกษา  จํานวน   437      คน 
 รองผู�อํานวยการ   จํานวน   546      คน 
 ครูผู�ช6วย    จํานวน   1,980    คน 
 ครู คศ.1    จํานวน   3,750    คน 
 ครู คศ. 2    จํานวน   5,283    คน 
 ครู คศ. 3    จํานวน   2,759    คน 
 ครู คศ. 4    จํานวน        9     คน 
  ข�าราชการและลูกจ�างในสํานักการศึกษา  
 ข�าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวน  279  คน  
 ศึกษานิเทศก�     จํานวน   60   คน  
  ลูกจ�างประจํา      จํานวน  156  คน 
 ลูกจ�างชั่วคราว     จํานวน   28   คน 
 รวม        จํานวน  523  คน 
 บริหารงานบุคคลด�านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 20 แต6งต้ังคณะอนุกรรมการสามัญข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด�วย ผู�ว6าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู�ว6าราชการ
กรุงเทพมหานคร เปAนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครเปAนรองประธาน 
ผู�อํานวยการสํานักการศึกษา หัวหน�าสํานักงาน ก.ก. ผู�ทรงคุณวุฒิ 4 คน ผู�แทนผู�บริหารสถานศึกษา 
2 คน ผู�แทนข�าราชการครู 2 คน มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

1. พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงต�องสอดคล�องกับหลักเกณฑ�วิธีการและ
มาตรฐานท่ี ก.ก. กําหนด 

2. เสนอแนะต6อ ก.ก. เพ่ือให�ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานการจัด
และการพัฒนาหน6วยงานการศึกษา 

3. พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังระหว6างหน6วยงานการศึกษา 
4. พิจารณาให�ความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู�บริหาร

สถานศึกษา และข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในหน6วยงานการศึกษา 
ท้ังนี้ตามท่ี ก.ก. กําหนด 
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5. ส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร�างขวัญกําลังใจ การปกปEอง คุ�มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย6องเชิดชูเกียรติข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

6. พิจารณาให�ความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครท่ีไม6อยู6ในอํานาจหน�าท่ีของผู�บริหารของหน6วยงานการศึกษา 

7. ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ และช6วย ก.ก.ปฏิบัติการให�เปAนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามท่ี ก.ก. มอบหมาย 

 อาศัยอํานาจความในมาตรา 44 แห6งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมาตรา 19(2) แห6งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานครจึงกําหนดกรอบอัตรากําลังข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี11/2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556  และการ
คํานวณกลุ6มสายงานการบริหารสถานศึกษา ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 กรอบอัตรากําลัง และการคํานวณสายงานการบริหารสถานศึกษา 

นักเรียน ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ 

นักเรียน 260  ลงมา 
นักเรียน 261 – 650 
นักเรียน 651 – 1000 
นักเรียน 1001  – 1600 
นักเรียน 1601 ข้ันไป 

1 
1 
1 
1 
1 

- 
1 
2 
3 
4 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, รายงานสถิติการศึกษา ป7การศึกษา 2559 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห6งประเทศไทย จํากัด, 2559). 
 
 ด�านการบริหารงานงบประมาณ 
 งบประมาณการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ
เงินกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบงบประมาณการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณด�าน
การศึกษา 

ป7งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

ป7งบประมาณ 
พ.ศ.  2557 

ป7งบประมาณ 
พ.ศ.  2558 

กทม. 
 

6,101,821,700 5,616,198,000 5,327,612,260 

อุดหนุนจากรัฐบาล 
 

8,482,647,600 8,348,339,200 8,837,127,200 

รวม 14,584,469,300 13,964,537,200 14,164,739,460 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, รายงานสถิติการศึกษา ป7การศึกษา 2559 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห6งประเทศไทย จํากัด, 2559). 
 
 ด�านการบริหารงานวิชาการ 
 กรุงเทพมหานครเปAนหน6วยงานท่ีมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนงานด�าน
การศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร จัดทํายุทธศาสตร�ด�านการศึกษา สนับสนุนส6งเสริมการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และร6วมกับสถาบันพัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า) พัฒนาหลักสูตรโตไปไม6โกง 
ส6งเสริมการทําวิจัยทางการศึกษา  การประเมินผลทางการศึกษา รวมท้ังส6งเสริมความร6วมมือของทุก
ภาคส6วนของสังคมท้ังในและต6างประเทศ กํากับนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย6างต6อเนื่อง (SMART School)  
 ในส6วนของการพัฒนาหลักสูตร สํานักการศึกษามี กลุ6มงานหลักสูตรและวิธีสอน คอยให�
ความช6วยเหลือแก6ผู�บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�องกับความต�องการของ
นักเรียนและผู�ปกครอง และได�ให�อํานาจครูใหญ6ท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเอง
มากยิ่งข้ึน และสามารถเลือกแบบเรียนได�เอง แต6ก็ยังคงต�องจัดหลักสูตรให�สอดคล�องกับหลักสูตร
แกนกลาง จากการท่ีรัฐบาลได�ประกาศวิสัยทัศน�ใหม6ทางการศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ทําให�ครู
มีอิสระในการพัฒนาวิธีการสอนของตนได�มากข้ึนและให�น6าสนใจยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงวิธีการสอนจาก
การเปAนผู� “ให�” สู6การเปAน “ผู�อํานวยความสะดวก” ในชั้นเรียน วางแผนการสอนท่ีเน�นไปในรูปแบบ
โครงการมากข้ึน และเนื่องจากมีการลดเนื้อหาการสอนในแต6วิชาลงทําให�ครูผู�สอน สามารถบูรณาการ
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู�ของนักเรียนได�มากข้ึน   
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 นโยบายในการวัดปละประเมินผลการเรียนของกรุงเทพมหานครคือการท่ีจะพยายาม
วัดผลเพื่อการเรียนรู� (Assessment for learning) เพื่อหาวิธีที่จะพัฒนานักเรียนจากที่เปAนอยู6 
การวัดผลโดยการสอบเดิมๆ เช6น การเลือกคําตอบท่ีถูกต�อง  มาดูพัฒนาการของเด็กโดยรวม และเน�น
การอ6านออกเขียนได� และวิเคราะห�เปAน นอกจากนี้ในการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียน
ท้ังหมดโรงเรียนสามารถเข�าไปดูและให�การช6วยเหลือนักเรียนในด�านท่ีมีความจําเปAน สามารถนํามาใช�
วิเคราะห�เปรียบเทียบกับเกณฑ�เฉลี่ยในระดับประเทศ หรือในระดับต6างสังกัด เพ่ือแก�ไขจุดอ6อนของ
การศึกษา 

 ด�านการส1งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการศึกษา เปAนหน6วยงานหลักในการสนับสนุนส6งเสริมการ
จัดการศึกษา ให�ความสําคัญในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเข�ามาช6วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงานด�านการศึกษา โดยพัฒนาระบบอินเทอร�เน็ต
และระบบ WIFI ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบอินเทอร�เน็ตและระบบ WIFI ท่ีได�
มาตรฐาน และเพียงพอต6อการใช�งานด�านการเรียนการสอน ทั้ง 438 โรงเรียน ติดตั้งระบบ
อินเทอร�เน็ต ความเร็วสูงผ6านโครงข6าย Fiber optic ความเร็วไม6น�อยกว6า 30 Mbps 
 นอกจากนี้ส6งเสริมการใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษากรุงเทพมหานครระดับโรงเรียน 
โดยใช�โปรแกรมระบบงานบริหารโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 9 ระบบในโรงเรียนต�นแบบ 25 โรงเรียน 
ได�แก6 ระบบงานทะเบียน ระบบงานวิชาการวัดผล  ระบบกิจการนักเรียน  ระบบงานตารางสอน  
ระบบงานอนามัยโรงเรียน ระบบสารสนเทศสถานศึกษาและอาคารสถานท่ี   ระบบสารสนเทศครูและ
บุคลากร ระบบงานสอบถามข�อมูล และระบบงานจัดการระบบสารสนเทศ 
 ด�านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได�พัฒนาห�องสมุด (E-Library) โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ให�เปAนห�องสมุด E-Library ท่ีมีความทันสมัยด�านกายภาพและ ใช�เทคโนโลยี
ช6วยในการสืบค�นหาข�อมูล ข6าวสาร  
 ผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนท้ังหมด 437 แห6ง 
ส6วนใหญ6อยู6ในระดับ ดี 400 แห6ง คิดเปAนร�อยละ 91.53 รองลงมาอยู6ในระดับดีมาก 32 แห6ง คิดเปAน
ร�อยละ 7.32 ได�รับการรับรอง 426 แห6ง คิดเปAนร�อยละ 97.48 และไม6ได�รับการรับรอง 11 แห6ง คิดเปAน
ร�อยละ 2.52 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห6งประเทศไทย จํากัด, 
2559). 
 
  ** ผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบสาม มีจํานวนท้ังหมด 437 แห6ง 
เนื่องจาก ในปwท่ีทําการประเมิน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สํานักงานเขตคลองสาน ยังไม6แยกออก
จากโรงเรียนวัดสุทธาราม และโรงเรียนคงโครัดอุทิศ สํานักงานเขตบางบอน ไม6มีผลการประเมินในตัว
บ6งชี้ท่ี 5 เนื่องจากยังไม6มีนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปwท่ี 6 ท่ีเข�ารับการทดสอบ O-NET  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว6า ผลการประเมินของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนท้ังหมด 437 แห6ง โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ6 ส6วนใหญ6มีผลการ
รับรองมาตรฐานอยู6ในระดับ ดี รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
ระดับผลการรับรองมาตรฐาน 

ไม1รับรอง 
ดีมาก ดี รวม 

เล็ก 
(นร.ไม6เกิน 400 คน) 
จํานวน 124 โรงเรียน 

จํานวน 11 107 118 6 

ร�อยละ 8.87 86.29 95.16 4.84 

กลาง 
(นร.400-800 คน) 
จํานวน 138 โรงเรียน 

จํานวน 13 123 136 2 

ร�อยละ 9.42 89.13 98.55 1.45 

������ก������	


���������ก������	
97.48

2.5
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน (ต6อ) 

ขนาดโรงเรียน 
ระดับผลการรับรองมาตรฐาน 

ไม1รับรอง 
ดีมาก ดี รวม 

ใหญ6 
(นร.800 คนข้ึนไป) 
จํานวน 175 โรงเรียน 

จํานวน 8 164 172 3 

ร�อยละ 4.57 93.71 98.29 1.71 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห6งประเทศไทย จํากัด, 
2559). 
 

3. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปwท่ี 6 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปwท่ี 6  
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได�ดังนี้ 

3.1 ปwการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับประเทศ 1 กลุ6มสาระการเรียนรู�  
คือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว6าระดับประเทศ 6 กลุ6มสาระการเรียนรู� คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร� สังคมศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ การงานอาชีพ ฯ  

3.2 ปwการศึกษา 2556 - 2557 สอบ 8 กลุ6มสาระการเรียนรู� มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6า
ระดับประเทศ 3 กลุ6มสาระการเรียนรู�  คือ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และ ภาษาอังกฤษ แต6 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว6าระดับประเทศ  5 กลุ6มสาระการเรียนรู� คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ และ การงานอาชีพ ฯ 

3.3 ปwการศึกษา 2558 สอบ 5 กลุ6มสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับประเทศ 
3 วิชา ได�แก6 ภาษาไทย วิทยาศาสตร�และ ภาษาอังกฤษ  และมีคะแนนสูงกว6าระดับประเทศเล็กน�อย 
2 วิชา ได�แก6 วิชาคณิตศาสตร� และ สังคมศึกษาฯ   
 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปwท่ี 6 

ป7การศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพฯ 

2555 
ระดับกทม. 47.56 35.86 37.80 45.90 34.60 57.30 55.44 56.30 

ระดับประเทศ 45.68 35.77 37.46 44.22 36.99 54.84 52.27 53.85 

2556 
ระดับกทม. 45.31 41.26 36.67 38.73 31.78 65.49 50.05 55.18 

ระดับประเทศ 45.02 41.95 37.46 38.31 33.82 61.69 47.14 53.16 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปwท่ี 6 (ต6อ) 

ป7การศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพฯ 

2557 
ระดับกทม. 45.00 36.72 41.43 51.87 33.54 54.09 47.84 57.33 
ระดับประเทศ 44.88 38.06 42.13 50.67 36.02 52.20 45.61 56.32 

2558 
ระดับกทม. 49.30 43.96 42.42 50.34 39.03 - - - 

ระดับประเทศ 49.33 43.47 42.59 49.18 40.31 - - - 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, สรุปผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2559). 
 

4. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 3 
 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 3 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได�ดังนี้ 
4.1 ปwการศึกษา 2555 – 2556 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับประเทศ ทุกกลุ6มสาระ 
4.2 ปwการศึกษา 2557 คะแนนเฉลีย่สูงกว6าระดับประเทศจํานวน  1 กลุ6มสาระการเรียนรู� 

คือ ศิลปะ และมีคะแนนเฉลี่ย ตํ่ากว6าระดับประเทศ 7 กลุ6มสาระการเรียนรู�  คือ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา และ การงานอาชีพ  

4.3 ปwการศึกษา 2558 สอบ 5 กลุ6มสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับประเทศ  
ทุกกลุ6มสาระ  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 3 
ป7การศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3 สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

2555 
ระดับกทม. 53.87 25.10 32.18 46.31 25.88 55.48 42.91 46.44 

ระดับประเทศ 54.48 26.95 35.37 47.12 28.71 56.67 43.31 47.39 

2556 
ระดับกทม. 43.04 22.89 34.89 37.44 27.49 57.72 42.89 42.04 

ระดับประเทศ 44.25 25.45 37.95 39.37 30.35 58.30 43.65 44.46 

2557 
ระดับกทม. 33.44 25.61 34.95 44.64 25.26 57.99 43.32 43.55 

ระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 59.32 43.14 45.42 

2558 
ระดับกทม. 41.93 28.31 34.30 43.80 27.47 - - - 

ระดับประเทศ 42.64 32.40 37.63 46.24 30.62 - - - 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, สรุปผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2559). 
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5. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 6 
 ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สรุปได�ดังนี้ 
5.1 ปwการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว6าระดับประเทศจํานวน 1 กลุ6มสาระ

การเรียนรู� คือ ศิลปะ 
5.2 ปwการศึกษา  2556 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว6าระดับประเทศจํานวน 1 กลุ6มสาระการ

เรียนรู� คือ สังคมศึกษา 
5.3 ปwการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับประเทศ ทุกกลุ6มสาระ  
5.4 ปwการศึกษา 2558 ทําการสอบ 5 กลุ6มสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับ 

ประเทศทุกกลุ6มสาระ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 6 
ป7การศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3 สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

2555 
ระดับกทม. 44.17 20.27 31.36 34.10 19.72 53.32 33.27 45.16 

ระดับประเทศ 47.19 22.73 33.10 36.27 22.13 53.70 32.73 45.76 

2556 
ระดับกทม. 44.16 18.08 27.05 30.30 21.38 60.31 28.14 46.69 

ระดับประเทศ 49.26 20.48 30.48 33.02 25.35 62.03 29.00 49.98 

2557 
ระดับกทม. 46.53 18.73 29.77 33.65 20.05 51.12 33.92 47.45 

ระดับประเทศ 50.76 21.74 32.54 36.56 23.44 51.94 34.64 49.01 

2558 
ระดับกทม. 45.25 22.66 30.29 36.57 21.86 - - - 

ระดับประเทศ 49.36 26.59 33.40 39.70 24.98 - - - 

ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักการศึกษา, สรุปผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนในระดับชาติและระดับ
นานาชาติของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2559). 
 
 จากผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร พบว6า สถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครมีผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส6วนใหญ6อยู6ในระดับดี 
คิดเปAนร�อยละ 91.53 อยู6ในระดับดีมาก คิดเปAนร�อยละ 7.32 ได�รับการรับรอง คิดเปAนร�อยละ 97.48 
และไม6ได�รับการรับรอง 11 แห6ง คิดเปAนร�อยละ 2.52 ซ่ึงถือว6ามีพัฒนาการในระดับสถานศึกษาท่ี
ได�รับการรับรองสูงกว6าสังกัดอ่ืน แต6เม่ือพิจารณาผลการจัดการศึกษาของนักเรียนกลับพบว6า นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปwท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติต้ังแต6 ปwการศึกษา 2555 – 2558 ท่ีส6วนใหญ6
ตํ่ากว6าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ยิ่งถ�าในระดับมัธยมศึกษาชั้นปwท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปwท่ี 6 
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พบว6ามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว6าระดับประเทศทุกวิชา ซ่ึงถือเปAนผลการจัดการศึกษาท่ีไม6น6าพอใจ ผู�ท่ีมี
ส6วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครท้ังในระดับอํานวยการ สํานักการศึกษา 
สํานักงานเขต และในระดับปฏิบัติอย6างโรงเรียน จึงควรให�ความสนใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพครู ให�ถูกทิศทางคุ�มค6ากับงบประมาณท่ีใช�ในการจัดการศึกษา 
 
4. ความสําคัญของวิชาชีพครูต1อการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 “ครู” ถือเปAนอาชีพท่ีมีความสําคัญต6อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย� ระบบการศึกษา 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศให�เจริญก�าวหน�าต6อไปในอนาคต หากประเทศใดท่ีมี “ครู” ท่ีมีคุณภาพ 
ย6อมเปAนเครื่องการันตีได�ถึงแนวโน�มในการมีทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพ ประเทศ ไทยเปAนหนึ่งใน
หลายประเทศที่ให�ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูให�มีสมรรถนะและมีความสามารถท่ี
เพียงพอต6อการเปAนหนึ่งใน “เสาหลัก” แห6งการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได�จากต้ังแต6ในปw 2552 
ท่ีผ6านมา ได�มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ไม6ว6าจะครู คณาจารย� และบุคลากรการศึกษา 
รวมอยู6ด�วย โดยเปAนการปฏิรูปครูท้ังระบบ ต้ังแต6ระบบการผลิตครู การพัฒนาครู การควบครูวิชาชีพ 
และการบริหารงานบุคคล อย6างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคท่ีเต็มไปด�วยความ
วุ6นวายนั้น ย6อมส6งผลให� “ครู” ถูกคาดหวังจากสังคมในการทําหน�าท่ีเปAน “เบ�าหลอม” แห6งการผลิต
ทรัพยากรมนุษย�ท่ีเปAนท้ังคนดี คนเก6ง และใช�ชีวิตได�อย6างมีความสุขในสังคม 
 จากความคาดหวังท่ีสังคมมีต6อ “ครู” ในขณะนี้ ส6งผลให� “ครู” จําเปAนต�องมีการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาตัวเองในด�านต6างๆ ไม6ว6าจะเปAน การพัฒนาความสามารถด�านการสอน โดย
การจัดการองค�ความรู�ท่ีจะสอนอย6างมีคุณภาพ ท้ังในแง6การพัฒนาความรอบรู� ในเนื้อหาสาระของวิชา
ท่ีจะสอนอย6างลึกซ้ึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นนักเรียนเปAนสําคัญ โดยเน�นการอบรมสั่งสอนท่ี
พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต เพ่ือให�อยู6ร6วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย6างมีความสุข การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู�อย6างมีระบบ การจัดกิจกรรมเพ่ือให�ผูเรียนคิดเปAน ทําเปAน และแก�ปyญหาได� มี
การใช�นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการจัดการความรู� และมีการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู�เรียนจากผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง 
 จึงขออัญเชิญพระราชกระแสฯของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัวฯ รัชกาลท่ี 9  เม่ือวันท่ี 
11 มิถุนายน 2555 ดังปรากฏข�อความตอนหนึ่งว6า 
              “เรื่องครูมีความสําคัญไม6น�อยกว6านักเรียน ปyญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจํานวน      
ไม6พอและครูย�ายบ6อย ดังนั้นก6อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต�องพัฒนาครูก6อน ให�พร�อมท่ีจะสอนเด็กให�
ได�ผลตามท่ีต�องการ จึงจะต�องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต�องต้ังฐานะในสังคมของครูให�เหมาะสม และ
ปลูกจิตสํานึกโดยใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให�ทุนและอบรม กล6าวคือ ต�องมี
ความรู�ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต�องอบรมวิธีการสอนให�มีประสิทธิภาพ มีความเปAน



51 
 

ครูท่ีแท�จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต6อเด็ก ควรเปAนครูท�องท่ีเพ่ือจะได�มีความผูกพัน และคิดท่ีจะ
พัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดของตน ไม6คิดย�ายไปย�ายมา”  
 และอีกตอนหนึ่งเปAนพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก6ผู�สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู  ณ อาคารใหม6สวนอัมพร  วันพุธท่ี
18 พฤษภาคม  พ.ศ.2526  ความตอนหนึ่งว6า 
           "...อาชีพครูถึงว6าสําคัญอย6างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให�เจริญ
ม่ันคง และก6อนท่ีจะพัฒนาบ�านเมืองให�เจริญได�นั้น จะต�องพัฒนาคน ซึ่งก็ได�แก6เยาวชนของชาติ 
เสียก6อน เพ่ือให�เยาวชนเติบโตเปAนผู�ใหญ6ท่ีมีคุณค6าสมบูรณ�ทุกด�าน จึงจะสามารถช6วยกันสร�างความ
เจริญให�แก6ชาติต6อไปได� ..." 
 พระราโชวาทของท้ังสองพระองค�ดังกล6าว  สามารถสรุปความได�ว6า  ผู�ที่เปAนครูนั้นมี
ความสําคัญอย6างมาก  เพราะครูเปAนผู�ปลูกฝyงความรู�สึกความคิดและจิตใจและพัฒนาเยาวชนให�มี
ความเจริญในทุกๆ ด�าน  เพ่ือให�เยาวชนเหล6านั้นเปAนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ�านเมืองต6อไปจาก
พระราโชวาทของท้ังสองพระองค�ตามท่ีได�อัญเชิญมานี้  เปAนเครื่องยืนยันให�เห็นถึงความสําคัญของ
บุคคลท่ีเปAนครูท่ีมีต6อความเจริญของบุคคลและชาติบ�านเมืองเปAนอย6างยิ่ง  ท้ังนี้เพราะ "ชาติบ�านเมือง
จะมีความเจริญม่ันคงอยู6ได�  ก็เพราะประชาชนในชาติได�รับการพัฒนาอย6างถูกวิธี   การพัฒนาคนจะ
ดําเนินไปอย6างถูกต�องก็เพราะมีระบบการศึกษาท่ีดี  และระบบการศึกษาจะดําเนินไปอย6างมี
ประสิทธิภาพ ก็เพราะมีครูท่ีมีคุณภาพ" 
 สมญานามท่ีเน�นให�เห็นความสําคัญของครู 
              ครูมีความสําคัญต6อสังคมมาก ดังนั้นสังคมจึงยกย6องครูโดยให�สมญานามต6างๆ (อาซีย�ะ หามะ, 
2557) คือ 
  1. ครู คือ นักปฏิวัติในสนามรบทางการศึกษา 
  หมายความว6า ครูเปAนผู�ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติบ�านเมืองให�เจริญรุ6งเรือง
ยิ่งข้ึน ภารกิจท่ีครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะนักปฏิวัติในสนามรบทางการศึกษา เช6น 
ร6วมกับคณะครูสําหรับพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนท่ีตนปฏิบัติงาน  ร6วมกับคณะครูในโรงเรียนเพ่ือ
ช6วยกําหนดนโยบายสําหรับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ร6วมกับคณะครูเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�สนองความต�องการท�องถ่ิน  ร6วมกับคณะครูเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนให�
ทันสมัย และร6วมคิดจัดสื่อการสอนให�ทันสมัย ประหยัดและเกิดประโยชน�สูงสุด 
 2. ครู คือ ผู�ใช�อาวุธลับของชาติ 
                 หมายความว6า ครูเปAนผู�คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาซ่ึงเปรียบเสมือนอาวุธลับ
ของชาติให�เปAนไปตามสังคมกําหนด ภารกิจท่ีครูพึงกระทําในฐานะผู�ใช�อาวุธลับของชาติ เช6น ปลูกฝyง
ให�ศิษย�จงรักภักดีต6อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  ปลูกฝyงให�ศิษย�ยึดม่ันในประชาธิปไตย  ปลูกฝyงให�
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ศิษย�มีความซ่ือสัตย�  ปลูกฝyงให�ศิษย�เข�าใจสิทธิและหน�าท่ี  ปลูกฝyงให�ศิษย�เคารพสิทธิและหน�าท่ีของ
บุคคลอ่ืน  ปลูกฝyงให�ศิษย�บําเพ็ญตนเปAนพลเมืองท่ีดี  ปลูกฝyงให�ศิษย�เคารพกฎระเบียบของสังคม  ปลูกฝyง
ให�ศิษย�มีน้ําใจนักกีฬา และปลูกฝyงให�ศิษย�รู�จักสละประโยชน�ส6วนน�อยของตนเพ่ือประโยชน�ส6วนใหญ6
ของสังคม 
              3. ครู คือ ทหารเอกของชาติ 
      หมายความว6า ครูเปAนบุคคลท่ีมีความเก6งมีความสามารถ เปAนผู�นําของชาติบ�านเมือง
ในทุกๆด�าน ภารกิจท่ีครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะทหารเอกของชาติ เช6น เปAนผู�นําด�าน
ระเบียบพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชมท�องถ่ิน  เปAนผู�เผยแพร6หลักธรรมคําสอนแก6ชุมชน  เปAน
ผู�นําความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมที่ดีมาสู6ชุมชน  เปAนผู�นําทางความคิดแก6ชุมชนเพ่ือพัฒนา
อาชีพ  เปAนผู�ให�คําปรึกษาแก6ชุมชม  เปAนผู�นําทางการเมืองการปกครอบในระบอบประชาธิปไตย เปAน
ผู�เผยแพร6ข�อมูลข6าวสารในชุมชน และเปAนผู�ประสานความเข�าใจอันดีระหว6างชุมชน 
              4. ครู คือ แม6พิมพ�ของชาติ 
  หมายความว6า ครูเปAนแบบอย6างแก6เยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งด�านความรู�และ
พฤติกรรมต6างๆ ภารกิจที่ครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะแม6พิมพ�ของชาติ เช6น เปAน
แบบอย6างท่ีดีในการปฏิบัติตามมารยาทไทย เปAนแบบอย6างท่ีดีแก6การปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ไทย  เปAนแบบอย6างท่ีดีโดยนําเอาหลักธรรมในการปฏิบัติใช�ในชีวิตประจําวัน  เปAนแบบอย6างท่ีดีด�าน
ความซ่ือสัตย�  เปAนแบบอย6างท่ีดีด�านการประหยัดอดออม เปAนแบบอย6างท่ีดีด�านการพัฒนาตนเอง 
เปAนแบบอย6างท่ีดีในการแต6งกาย  เปAนแบบอย6างท่ีดีด�านสุขอนามัย เปAนแบบอย6างท่ีดีด�านการบําเพ็ญ
ตนเปAนพลเมืองดี  เปAนแบบอย6างท่ีดีด�านการใช�ภาษาไทย  เปAนแบบอย6างท่ีดีด�านความจงรักภักดีต6อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และเปAนแบบอย6างท่ีดีด�านเปAนบุคคลท่ีมีชีวิตในครอบครัวอย6างผาสุก 
 5. ครู คือ กระจกเงาของศิษย� 
                 หมายความว6า ครูเปAนผู�คอยชี้แนะ แนะนําตักเตือนศิษย�ให�ต้ังอยู6ในความดี ไม6กระทํา
สิ่งท่ีนําความเดือนร�อนมาสู6ตัวเองหรือผู�อ่ืน ภารกิจท่ีครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะ
กระจกเงาของศิษย� เช6น ตักเตือนศิษย�ที่แต6งกายไม6ถูกต�อง  ตักเตือนศิษย�ที่มีพฤติกรรมไม6
เหมาะสม  ตักเตือนศิษย�มิให�ครบเพื่อนซึ่งมีพฤติกรรมทางเสื่อมเสีย ตักเตือนศิษย�ที่มีพฤติกรรม
ก�าวร�าวต6อเพ่ือน ตักเตือนศิษย�ให�เลิกลักขโมย  ตักเตือนศิษย�ให�ตรงต6อเวลา ตักเตือนศิษย�ท่ีมีนิสัย
เกียจคร�าน  ตักเตือนศิษย�ให�ไม6เลียนแบบพฤติกรรมไม6ดีงานจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียง และตักเตือนศิษย� 
มิให�ปฏิบัติตามค6านิยมไม6ดีงามบางอย6าง 
             6. ครู คือ ดวงประทีปส6องทาง 
  หมายความว6า ครูเปAนผู�ให�ความรู�ให�ปyญญาแก6เยาวชน คนท่ีมีปyญญาย6อมมองเห็นทุก
สิ่งทุกอย6างเหมือนมีดวงประทีปส6องทางให�กับตนเองตลอดเวลา ภารกิจท่ีครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�อง
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กระทําในฐานะดวงประทีปส6องทาง เช6น ให�ความรู�อย6างถูกต�องตามหลักวิชาการ  สอนศิษย�ให�รู�จัก
พิจารณาสิ่งต6างๆ  สอนให�ศิษย�ละเว�นความชั่วท้ังปวง สอนให�ศิษย�ประพฤติแต6สิ่งดีงาม แนะนําศิษย�ให�
สํารวจว6าตนเองมีความสามารถด�านใด  แนะแนวอาชีพที่ตรงกับความถนัดของศิษย�  ให�ความรู�
ทันสมัยแก6ศิษย�เพ่ือให�ศิษย�เปAนคนทันโลกทันเหตุการณ� แนะนําแหล6งวิทยาการแก6ศิษย� และแนะนํา
สิ่งท่ีเปAนบุญกุศลแก6ศิษย� 
 7. ครู คือ ผู�สร�างโลก 
  หมายความว6า ครูเปAนผู�พัฒนาคนให�มีความรู�ความสามารถเพื่อให�คนเหล6านั้นไป
พัฒนาสังคมประชาชาติ ภารกิจท่ีครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะผู�สร�างโลก เช6น สอนให�
ศิษย�เปAนนักคิด  สอนให�ศิษย�มีจิตใจท่ีเข�มแข็ง สอนให�ศิษย�ขยัน สอนให�ศิษย�สร�างครอบครัวท่ีม่ันคง 
สอนให�ศิษย�ใช�ความรู�ความสามารถให�เปAนประโยชน�ต6อตนเองและสังคม  สอนให�ศิษย�สามัคคี และ
สอนให�ศิษย�พัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่อง 
    8. ครู คือ ผู�กุมความเปAนความตายของชาติไว�ในกํามือ 
    หมายความว6า ชาติจะเจริญก�าวหน�าหรือล�มสลายก็เพราะครู ภารกิจท่ีครูพึงกระทํา
หรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะผู�กุมความเปAนความตายของชาติไว�ในกํามือ เช6น ไม6สอนวิชาท่ี         
ไม6ถูกต�องตามหลักวิชาแก6ศิษย�  ไม6แนะนําสิ่งผิดให�นักเรียน  ไม6ยุยงให�ศิษย�สร�างความแตกร�าวใน
สังคม ไม6แสดงความคิดเห็นท่ีเปAนมิจฉาทัฏฐิให�ศิษย�ในท่ีสาธารณะ  ไม6สอนศิษย�เพียงให�พ�นหน�าท่ี
ประจําวัน  ไม6เปAนผู�ก6อความแตกร�าวทางความคิดให�แก6คนในชาติ และไม6อาศัยชื่อเสียงหรือบารมีของ
ตนเพ่ือสร�างความสับสนให�กับสังคม 
   9. ครู คือ ปูชนียบุคคล 
     หมายความว6า ครูเปAนบุคคลท่ีมีความน6าเคารพบูชาของศิษย�และบุคคลท่ัวไป ภารกิจท่ี
ครูพึงกระทําหรือจําเปAนต�องกระทําในฐานะปูชนียบุคคล เช6น ลดละเลิกพฤติกรรมท่ีเปAนความชั่วทาง
กายท้ังปวง ฝ�กฝนให�ตนมีวจีสุจริต  ฝ�กให�ตนมีมโนสุจริต  พัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่องท้ังกายและใจ 
และพยายามสั่งสมวิชาความรู�ท้ังทางโลกและทางธรรม 
             10. ครู คือ วิศวกรสังคม 
    หมายความว6า ครูเปAนนักสร�างให�เปAนไปตามทิศทางที่สังคมต�องการ เนื่องจาก
ปyจจุบันสังคมยกย6องให�ครูเปAนวิศวกรทางสังคม เพราะครูทําหน�าท่ีเสมือนวิศวกรทางด�านวิทยาศาสตร�
ประยุกต� งานของครูในฐานะเปAนวิศวกรสังคม มีดังนี้ ครูทํางานวิจัย  ครูทํางานพัฒนา  ครูทํางาน
ออกแบบ  ครูทํางานผลิต  ครูทํางานก6อนสร�าง  ครูทํางานควบคุมโรงเรียน   ครูทํางานทดสอบ  ครู
ทํางานการขายและการตลาด  ครูทํางานบริหาร ครูทํางานท่ีปรึกษา และครูทํางานการศึกษาโดยตรง 
ความสําคัญของครูในฐานะเปAนวิศวกรสังคม 
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 การท่ีครูได�รับการยกย6องให�เปAนวิศวกรสังคมก็เพราะครูมีบทบาททางสังคมเช6นเดียวกับ
งานวิศวกรในฐานะนักวิทยาศาสตร�ประยุกต�ได�กระทํา กล6าวคือ ครูเปAนนักสร�าง ออกแบบ แก�ไข 
ปรับปรุง และเปAนนักพัฒนาคน ด�วยเหตุนี้สังคมจึงยกย6องให�ครูเปAนวิศวกรสังคม งานของครูในฐานะท่ี
เปAนวิศวกรสังคมท่ีสําคัญจึงมีดังนี้ 

1. ครูทํางานวิจัย ผู�ประกอบวิชาชีพครูต�องพยายามศึกษาค�นคว�าวิจัยต้ังแต6ระดับง6าย
จนถึงข้ันสลับซับซับซ�อนเพ่ือแก�ปyญหาการเรียนการสอน เช6นแก�ปyญหาการหนีเรียนของนักเรียน 
นักเรียนขาดเรียนโดยไม6ทราบสาเหตุ วิจัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให�เหมาะสมกับสภาพปyจจุบัน 

2. ครูทํางานพัฒนา ครูนําความรู�ท่ีได�จากการค�นคว�าทดลองทางการศึกษาและจิตวิทยา
ไปทดลองใช�ในการเรียนการสอน เพ่ือหาความเหมาะสมและพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน จุดมุ6งหมายท่ีสําคัญยิ่ง
คือ  “การพัฒนาคน” 

3. ครูทํางานออกแบบ ออกแบบด�านกระบวนการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับพ้ืนฐาน
ความสามารถของนักเรียน และให�สอดคล�องกับวัสดุอุปกรณ�ท่ีนํามาใช�ในการประกอบการสอนระดับต6างๆ 

4. ครูทํางานการผลิต  ครูให�ความรู�ความสามารถแก6นักเรียนนักศึกษาก6อนท่ีเขาเหล6านั้น
จะออกไปรับใช�สังคม ครูจะต�องทดสอบครั้งแล�วครั้งเล6าเพื่อให�ผลิตผลของครูเปAนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีสังคมต�องการ 

5. ครูทํางานก6อสร�าง  สร�างพฤติกรรมของคนให�เปAนไปตามรูปแบบที่สังคมส6วนใหญ6
ต�องการ ซ่ึงเปAนงานท่ีมีความยุ6งยากซับซ�อนมากกว6าการก6อสร�างตึกสร�างอาคารบ�านช6องเท6าใดนัก 

6. ครูทํางานควบคุมโรงเรียน  หากครูสามารถควบคุมดูแลโรงเรียนให�สะอาดเรียบร�อย
ตกแต6งอาคารบริเวณสวยงาม มีบรรยากาศน6าอยู6น6าเรียน นักเรียนในโรงเรียนอยู6ด�วยกันด�วยความรัก
สามัคคี สภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมดี การจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นก็จะ
เปAนไปอย6างมีประสิทธิภาพซ่ึงส6งผลไปถึงผลผลิตของโรงเรียนคือ นักเรียนจะต�องมีคุณภาพด�วยอย6าง
แน6นอน 

7. ครูทํางานทดสอบ   ครูจะเปAนผู�รับผิดชอบในการออกแบบการทดสอบและดําเนินการ
ทดสอบเองตามความเหมาะสม  

8. ครูทํางานการขายและการตลาด  ครูต�องเปAนบุคคลสําคัญในการสร�างความสัมพันธ�
ระหว6างบ�านกับชุมชน โรงเรียนเปรียบเสมือนบริษัทหรือโรงงานผลิตสินค�า นักเรียนคือสินค�า ส6วน
ชุมชนหรือสังคมเปรียบเสมือนผู�ซ้ือหรือลูกค�า ถ�าผู�เรียนมีคุณภาพดีแสดงว6าเปAนท่ีต�องการของตลาด
มากครูก็มีคุณภาพ 

9. ครูทํางานบริหาร  ผู�เปAนครูทุกคนจําเปAนต�องมีความรู�ความเข�าใจ ท้ังนี้เพ่ือก6อให�เกิด
ความเข�าใจอันดีต6อกันระหว6างผู�บริหารระดับต6างๆ 
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10. ครูทํางานท่ีปรึกษา งานของครูทุกระดับชั้นต�องเก่ียวข�องกับการให�คําปรึกษาแก6ศิษย� 
และบางครั้งต�องให�คําปรึกษาแก6ประชาชนในชุมชนใกล�เคียงสถานศึกษาด�วย โดยเฉพาะอย6างยิ่งให�
คําปรึกษาแก6ศิษย�นั้นสําคัญยิ่ง 

11. ครูทํางานการศึกษาโดยตรง งานการศึกษาเปAนงานของครูโดยตรงครูต�องรับผิดชอบ
กับการศึกษาทุกระดับชั้น ต้ังแต6ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา รับผิดชอบในการสร�างคุณภาพ
ของคนเพ่ือให�คนไปสร�างสังคมต6อไป 
 ความสําคัญของครูต6อการพัฒนาเยาวชน 
              งานสําคัญของครูในการพัฒนาเยาวชนได�แก6 การให�ความรู�เชิงวิชาการเพ่ือเปAนฐานใน
การศึกษาเล6าเรียน และประกอบอาชีพ, ให�ความรู�สึกพยายามให�เยาวชนมีความสํานึกว6าอะไรดี อะไร
ไม6ดี อะไรควร และอะไรไม6ควร, ให�ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� รู�จักคิดเพ่ือแก�ไขปyญหา  
              บทบาทของครูต6อการพัฒนาเยาวชนถือว6าเปAนงานท่ีสําคัญมาก ครูจะทําหน�าท่ีในฐานะ
เปAนวิทยากรสังคมได�สมบูรณ�มากน�อยเพียงใดข้ึนอยู6กับการพัฒนาของเยาวชน 
 ความสําคัญของครูต6อการพัฒนาสังคม 

1. ให�การศึกษาและความรู�แก6ประชาชนท่ัวไป 
2. เปAนผู�นําหรือริเริ่ม ปรับปรุงความเปAนอยู6ของสังคมและวัฒนธรรม 
3. เปAนผู�ปรับปรุงส6งเสริม 
4. เปAนท่ีปรึกษาแก6ชุมชน 
5. เปAนผู�สร�างความต่ืนตัว 
6. เปAนผู�อํานวยความสะดวกและประสานงาน 

 ความสําคัญของครูต6อการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
1. ให�ความรู�ความเข�าใจแก6เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับระบบการปกครอง

ประเทศ 
2. ฝ�กหัดให�เยาวชนในสถานศึกษานํารูปแบบการปกครองประเทศมาใช�กับการดําเนิน

กิจกรรมบางอย6างในสถานศึกษา 
3. ครูเปAนตัวแทนของรัฐในการเชิญชวนให�ประชาชนไปใช�สิทธิ์ใช�เสียงในการเลือกต้ัง 
4. สร�างค6านิยมระบอบประชาธิปไตยแก6ประชาชน 
5. แนะนําประชาชนในท�องถ่ินมิให�เห็นแก6อามิสสินจ�างรางวัล การซ้ือสิทธิขายเสียง 

 ความสําคัญของครูต6อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 
1. สอนนักเรียนท่ีตัวครูเองรับผิดชอบอยู6ให�เต็มเวลา เมหลักสูตร เต็มความสามารถ 
2. ส6งเสริมให�นักเรียนนักศึกษาได�ใช�เวลาว6างให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
3. ส6งเสริมกิจกรรมด�านสหกรณ�ร�านค�าในโรงเรียนอย6างจริงจัง 



56 
 

4. ส6งเสริมการออมทรัพย�ของครูและนักเรียน 
5. ให�คําปรึกษาแนะนํากระตุ�นเร6งเร�าหรือเร6งงานอาชีพใหม6ๆ 
6. ร6วมมือกับหน6วยงานต6างๆเพ่ือจัดฝ�กอาชีพใหม6ให�แก6ประชาชนในท�องถ่ิน 
7. ให�ความรู�และส6งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 
8. ส6งเสริมการผลิตและแนะนําเทคโนโลยีใหม6ๆ 

 ความสําคัญของครูต6อการส6งเสริมความม่ันคงทางศาสนาและวัฒนธรรม 
1. มีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งท่ีตนนับถือ 
2. ศึกษาหาความรู�ความเข�าใจให�ถูกต�องในหลักธรรมคําสอนท่ีตนนับถือ 
3. นําหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติ 
4. ปฏิบัติศาสนกิจเปAนประจํา 
5. ประพฤติตนเปAนแบบอย6างท่ีดีแก6เยาวชน 
6. ศึกษาค�นคว�าและทําการวิจัยทางวัฒนธรรมต6างๆ 
7. เลือกสรรวัฒนธรรมท่ีดีงามเพ่ือนําไปถ6ายทอดให�กับเยาวชนอย6างเหมาะสม 
8. ศึกษาหาวิธีท่ีจะถ6ายทอดวัฒนธรรมให�เปAนเรื่องท่ีน6าสนใจมากข้ึน 
9. ปรับปรุงเนื้อหาสาระในวิชาการต6างๆ 
10. สอดแทรกวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย6าง โดยเฉพาะด�านคติธรรม 
11. ครูและอาจารย�ทุกคนต�องร6วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือส6งเสริมวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค�

อยู6เสมอ 
12. ครูและอาจารย�ทุกคนต�องได�รับการพัฒนาความคิดและเจตคติท่ีดีต6อวัฒนธรรม 
13. ครูอาจารย�ทุกคนต�องประพฤติปฏิบัติตนให�เปAนแบบอย6างตามวัฒนธรรมท่ีดีงามของ

ชาติ 
14. ศึกษาค�นคว�าและทําการวิจัยทางวัฒนธรรมต6างๆ และนําผลการวิจัยเผยแพร6แก6

ชุมชนให�มีความรู� 
15. จัดห�องวัฒนธรรมในสถานศึกษาให�ท่ัวถึง เพ่ือเปAนท่ีรวบรวมและเผยแพร6ศิลปวัฒนธรรม 

           ในอดีตครูมีความสําคัญต6อบุคคลและสังคมมาก แต6ในปyจจุบันความสําคัญของครูเปลี่ยนไป 
มีสาเหตุหลายประการท่ีทําให�ความสําคัญของครูในอดีตกับครูในปyจจุบันแตกต6างกัน ดังนี้ 
 จํานวนครู  
      ในอดีต จํานวนครูมีน�อย คนท่ีจะมาเปAนครูได�นั้นจะต�องมีการคัดเลือกผู�ท่ีมี สติปyญญาดี 
และมีนิสัยเหมาะสมท่ีจะเปAนครู สามารถประพฤติปฏิบัติตนให�เปAนแบบอย6าง แก6ลูกศิษย�ได� ดังนั้น 
ความสําคัญของครูจึงมีมาก  



57 
 

   ในปyจจุบัน การศึกษาขยายตัวอย6างรวดเร็ว จึงมีความจําเปAนท่ีจะต�องเพ่ิม จํานวนครูให�
มากข้ึน และมีคนเปAนจํานวนมากท่ีมิได�ศรัทธาท่ีจะเปAนครู แต6จําเปAนต�อง ประกอบอาชีพนี้เพียงเพ่ือให�
มีโอกาสได�งานทํา จึงทําให�ครูบางคนมีพฤติกรรมท่ี ไม6 เหมาะสมกับการเปAนครูไม6มีศรัทธาในวิชาชีพท่ี
ทําอยู6  
 หลักสูตรการสอน  
          ในอดีต “ตัวครู” คือ “หลักสูตร” ครูมีความสามารถในเรื่องใด หรือมีวิธีการ สอนอย6างใด 
ก็สอนกันไปเช6นนั้น ครูมีความสําคัญมากในการท่ีจะดูแลปรับปรุงพฤติกรรม ของเด็ก  
        ในปyจจุบัน หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต6าง ๆ มีมาก และแต6ละ สาขาวิชาก็จะมี
ครูเฉพาะสาขาวิชาทําการสอนในวิชานั้น ๆ อยู6 นักเรียนจะมีโอกาสได� เรียนกับครูหลาย ๆ คน ทําให�
ความผูกพันระหว6างครูกับนักเรียนลดน�อยลง นักเรียนจะ ไม6ค6อยเห็นคุณค6าความสําคัญของครูเท6าใดนัก         
 จํานวนนักเรียน  
         ในอดีต จํานวนประชากรมีน�อยกว6าปyจจุบันมาก ผู�ท่ีสนใจจะเรียนหนังสือก็ มีจํานวนไม6มาก 
ครูผู�สอนแต6ละคนสามารถดูแลอบรมนักเรียนได�อย6างท่ัวถึง มีความ ผูกพันซ่ึงกันและกัน  
      ในปyจจุบัน จํานวนนักเรียนในแต6ละระดับ แต6ละห�องมีมากข้ึน ครูบางคน ต�องสอน
นักเรียนหลายห�อง เม่ือสอนหมดชั่วโมงหนึ่งก็ต�องรีบไปสอนต6ออีกห�องต6อไป ทํา ให�ความผูกพัน
ใกล�ชิดกันระหว6างครูกับลูกศิษย�ลดน�อยลงตามลําดับ  
 อนาคตของศิษย3  
      ในอดีต คนท่ีมีโอกาสได�ศึกษาเล6าเรียนเกือบทุกคนจะได�ดีมีงานทํา  
        ในปyจจุบัน คนท่ีเรียนหนังสือมีมากข้ึน เม่ือเรียนสําเร็จแล�วต�องแย6งกันหา งานทํา แต6งาน
มีจํานวนน�อย เพราะฉะนั้น คนที่เรียนสําเร็จแล�วไม6มีงานทําจะมีมากและ เปAนพวกท่ีไม6เห็น
ความสําคัญของครูเท6าไรนัก  
 ความรู�สึกของศิษย3และผู�ปกครอง  
        ในอดีต ลูกศิษย�เรียนจบมีงานทําดีๆ ท้ังลูกศิษย�และผู�ปกครองมักจะ นึกถึงบุญคุณครูท่ี
เค่ียวเข็ญและสั่งสอนมา  
            ในปyจจุบัน ลูกศิษย�มักจะไม6นึกถึงบุญคุณครูเท6าไรนัก เพราะครูไม6ได� ใกล�ชิดสั่งสอน
อบรมลูกศิษย�เช6นครูในอดีต 
                จากเหตุผลดังกล6าว ทําให�ความสําคัญของครูในอดีตและปyจจุบันมีความแตกต6างกัน ท้ัง ๆ 
ท่ีในความเปAนจริงความสําคัญของครูมิได�ลดน�อยลงไปเลย ครูยังคงมีบทบาทและ ความสําคัญอยู6เสมอ 
เพียงแต6คนบางกลุ6มมิได�เห็นว6าครูมีความสําคัญต6อตนเช6นเดียวกับลูกศิษย�ในสมัยก6อน แต6ไม6ว6าจะเปAน
อดีต  ปyจจุบันหรืออนาคต  ครูย6อมมีความสําคัญต6อสังคม  ประเทศชาติและแม�แต6โลกกล6าวคือ  ตราบใด 
ท่ีสังคมมนุษย�ยังสามารถผลิตสมาชิกใหม6ให�สังคม  ความต�องการครูก็จะยังมีอยู6ตลอดไป  
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 ปyจจุบันบทบาทและทักษะของครูกับการการศึกษาในยุค 4.0  ต�องเปลี่ยนบทบาทเปAน
โค�ช เนื่องจากในปyจจุบัน รูปแบบของการศึกษาเปลี่ยนไป การศึกษาจะเรียนท่ีไหนก็ได� เรียนอะไรก็ได� 
และสามารถสืบค�นหาความรู�ได�ง6าย ครูจะจัดการอย6างไรเพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ได�หมด ครูในยุค 4.0 
ต�องมีบทบาทในการจัดโอกาสให�ผู�เรียนมีส6วนร6วมในกิจกรรมสร�างสรรค�ความรู� และโลกของผู�เรียนจะ
ถูกสร�างข้ึน และสร�างใหม6ไปเรื่อยๆตามประสบการณ�ส6วนตัวของเขา ครูต�องสอนให�น�อย เรียนให�มาก 
และสามารถออกแบบการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนก�าวทันในยุค 4.0 (นวพร ชลารักษ�, 2558) ซ่ึงไพฑูรย�
สินลารัตน� (2558) เสนอรูปแบบการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถสอนตนเองได� 7 แบบ ซ่ึงสามารถ
นําไปใช�ได�ท้ังในระดับพ้ืนฐานหรือในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. สอนให�ผู�เรียนกําหนดจุดมุ6งหมายได�เอง ให�รู�ว6าจะเรียนไปเพ่ืออะไร 
2. สอนให�ผู�เรียนหาความรู�ได�เอง ว6าควรหาท่ีไหนอย6างไร 
3. สอนให�ผู�เรียนคัดกรองความรู�ได�เอง ด�วยเหตุผล ข�อมูล หลักการต6างๆ 
4. สอนให�ผู�เรียนสรุปองค�ความรู�ได�เองด�วยการสอนข้ันตอนการวิเคราะห� สังเคราะห� 

และการสรุปองค�ความรู� 
5. สอนให�ผู�เรียนตกผลึกในความรู�นั้นด�วยการให�เขาได�เข�าใจการตีความและการประเมิน 
6. สอนให�ผู�เรียนประยุกต�ความรู�เปAน รู�ว6าจะนําความรู�ไปใช�ประโยชน�ได�อย6างไร 
7. สอนให�ผู�เรียนประเมินการสอนได�ด�วยวิธีการและข้ันตอนต6างๆตามหลักการประเมิน  

 สรุปเนื้อหาความสําคัญของวิชาชีพครู ถือว6าสําคัญอย6างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ให�เจริญม่ันคง และก6อนท่ีจะพัฒนาบ�านเมืองให�เจริญได�นั้น จะต�องพัฒนาคน ซ่ึง
ได�แก6 เยาวชนของชาติเสียก6อน เพ่ือให�เยาวชนเติบโตเปAนผู�ใหญ6ท่ีมีคุณค6าสมบูรณ�ทุกด�านจึงสามารถ
ช6วยกันสร�างความเจริญให�แก6ชาติต6อไปได� ไม6ว6าครูจะมีความรู�ความสามารถหรือความถนัดแตกต6าง
กันเพียงใด  แต6บทบาทของครูโดยส6วนรวมแล�ว จะยังอยู6ในลักษณะเดียวกัน กล6าวคือ นอกจากครู
จะต�องรับบทบาทเปAนผู�สอนคนให�มีความรู�ความสามารถทางด�านวิชาการต6างๆ  แล�ว  ครูยังจะต�องรับ
บทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในด�านต6างๆอีก เช6นการพัฒนาสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  ศาสนา
และวัฒนธรรม  เปAนต�น  หลายประเทศต�องการโรงเรียน 4.0 ต�องการผู�บริหารโรงเรียน 4.0 ต�องการ
ครู 4.0 ต�องการนักเรียน 4.0 และอยากให�ประชาชนของตนกลายเปAนประชาชน 4.0 เพ่ือท่ีจะผลักดัน
ให�ประเทศของตนกลายเปAนประเทศ 4.0 และผลักดันหลายๆ เรื่องในประเทศให�เปAน 4.0 ตามมา
ดังนั้น  ครูจึงต�องรับบทหนักท้ังในอดีตและปyจจุบัน  และเปAนบทบาทในการสร�างสังคมในด�านต6างๆ 
ให�มีความเจริญก�าวหน�า  หากครูให�การศึกษาแก6สมาชิกแก6สังคมอย6างไร  สังคมก็จะเปAนอย6างนั้น   
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5. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
นโยบายรัฐบาลที่ครอบคลุมในส6วนของนโยบายด�านการศึกษา  ข�อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) นโยบายของรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ สมรรถนะ
ของข�าราชการครู กระบวนทัศน�ท่ีจําเปAนต6อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทาง
การพัฒนาครูในประเทศสิงคโปร� ดังนี้ 

5.1 นโยบายการศึกษา 
5.1.1 ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบโดยปฏิรูปโครงสร�างและการบริหารจัดการปรับปรุง

กฎหมายให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา 
ต้ังแต6ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข�าสู6
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมท้ังปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร�ปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห� ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปAนสํานักงาน
การศึกษาตลอดชีวิต และจัดให�มีศูนย�การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู�ที่เหมาะสมในแต6ละพ้ืนท่ี 
ตลอดจนส6งเสริมการกระจายอํานาจให�ทุกภาคส6วนมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสู6เปEาหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ท่ีมุ6งเน�นคุณธรรมนําความรู�อย6างแท�จริง 

5.1.2 พัฒนาครู อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให�ได�ครูดี ครูเก6ง มีคุณธรรม 
มีคุณภาพและมีวิทยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูท่ีไม6เก่ียวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให�
นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูด�วยการปรับโครงสร�างหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครู ควบคู6ไปกับการลงทุนด�านเทคโนโลยีสาร สนเทศท่ีเน�นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให�
พร�อมรองรับและใช�ประโยชน�จากระบบเทคโนโลยีได�อย6างคุ�มค6า 

5.2 ข�อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม6 ท่ีเปAนผู�อํานวยการให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�เปAนวิชาชีพมี
คุณค6ามีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเปAนวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก6งและดีมีใจรักมาเปAนครู มีปริมาณ
เพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได�อย6างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหา
ความรู�อย6างต6อเนื่องมีสภาวิชาชีพท่ีเข�มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5.3 นโยบายรัฐมนตรีว1าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  กระทรวงศึกษาธิการได�กําหนดนโยบายส6งเสริมให�มีการอบรม PLC (Professional 
Learning Community) หรือ "ชุมชนแห6งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ" ให�กับครูและผู�บริหารสถานศึกษา
ท่ัวประเทศ ซ่ึงแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนําคนมาอยู6รวมกัน เกิดการเรียนรู� และแบ6งปyน
ความรู�กันระหว6างผู�เข�าร6วมอบรม จนกระท่ังเกิดการสะท�อนความคิดในด�านต6าง ๆ ท่ีจะเปAนแนวทาง 
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การพัฒนาเพ่ือไม6ให�เปAนการเพิ่มภาระให�กับครู และไม6ให�เกิดการใช�เวลาในการอบรม PLC มาก
จนกระท่ังครูไม6มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะกําหนดให�ครูสามารถนําชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวม
กับจํานวนชั่วโมงการสอนหนังสือท่ีจะใช�เปAนเกณฑ�ในการเลื่อนวิทยฐานะ การอบรม PLC ถือเปAนการ
พัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล6างข้ึนบน (Bottom Up)  อย6างแท�จริง แทนท่ีจะสั่งการจากส6วนบนลงมา 
ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีสุดของการอบรม PLC อยู6ท่ีการเรียนรู� (Learning) กล6าวคือ ผู�เข�าอบรมต�องรู�ว6าวันนี้ได�
เรียนรู�และแบ6งปyนความรู�อะไรบ�าง และจะทําอย6างไรให�ความรู�จากการอบรมส6งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก ไม6ใช6คํานึงถึงวิทยฐานะเพียงอย6างเดียว แต6วิทยฐานะเปAนเพียงรางวัลตอบแทนว6า
ครูมีความเก6งแค6ไหน ซ่ึงการอบรม PLC ต�องมีเกณฑ�ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  
  ในยุคปyจจุบันเปAนท่ีทราบกันดีแล�วว6า ในแต6ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ี
หลากหลายและแตกต6างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ท่ีระบุว6า การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม6น�อยกว6าสิบสองปwท่ีรัฐต�องจัดให�อย6างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม6เก็บค6าใช�จ6าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร6องทางร6างกาย จิตใจ สติปyญญา 
อารมณ� สังคม การสื่อสารและการเรียนรู�หรือมีร6างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม6สามารถ 
พ่ึงตนเองได�หรือไม6มีผู�ดูแลหรือด�อยโอกาส ต�องจัดให�บุคคลดังกล6าวมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเปAนพิเศษ  การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให�จัดให�ต้ังแต6แรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไม6เสียค6าใช�จ6ายและให�บุคคลดังกล6าวมีสิทธิได�รับความช6วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา นอกจากนี้
แล�วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว6า ผู�เรียนทุกคนสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� 
ต�องจัดการศึกษาท่ีพัฒนาผู�เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจําเปAนอย6างยิ่งท่ี
จะต�องแสวงหาวิธีการท่ีจะช6วยให�นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู�ได�ตามเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติ
ดังกล6าว ซ่ึงนวัตกรรมใหม6ท่ีครูจะต�องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยท่ี 
PLC ย6อมาจาก Professional Learning Community ซ่ึงหมายถึง Community of Practice 
(CoP) ในการทําหน�าท่ีครูนั่นเอง หรือกล6าวอีกนัยหนึ่ง เปAนการรวมตัวกันทํางานไปพัฒนาทักษะและ
การเรียนรู�เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีครูเพ่ือศิษย�ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู� จากประสบการณ�ตรง 
ทําให�การทําหน�าท่ีครูเพื่อศิษย�เปAนการทํางานเปAนกลุ6มหรือเปAนทีม   ซ่ึงอาจเปAนทีมในโรงเรียน
เดียวกันก็ได� ต6างโรงเรียนกันก็ได�    
  กล6าวโดยสรุป ของนโยบายรัฐบาลท่ีนํานโยบาย แนวคิด การอบรม PLC โดยเริ่ม
พัฒนาจากแนวคิดองค�กรแห6งการเรียนรู�และปรับประยุกต�ให�มีความสอดคล�องกับบริบทของโรงเรียน
และการเรียนรู�ร6วมกันในทางวิชาชีพ ท่ีมีหน�างานสําคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู�ของผู�เรียน
ร6วมกันซ่ึงเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู�เรียนท่ีมุ6งพัฒนาการของผู�เรียนเปAนสําคัญ 
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5.4 สมรรถนะของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  บุคคลท่ีเล6าเรียนมาเท6า ๆ กัน บุคคลหนึ่งสามารถทํางานได�ผลสําเร็จมากกว6าอีก
บุคคลหนึ่งและบุคคลท่ีสามารถสร�างผลสําเร็จของงานได�มากกว6า เรียกว6า ผู�มีความสามารถ หรือ มี
สมรรถภาพ (พลตรีวิจิตร วาทการ, อ�างถึงใน ผกา สัตยธรรม, 2550) ความสามารถของครูในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีการงานต�องอาศัยความรู�เฉพาะด�าน และต�องมีการใช�เวลาเตรียมครูนานและเข�มข�น 
ทักษะและวิธีการสอนต6าง ๆ ตลอดจนหลักการเชิงวิชาการที่รองรับทักษะ และวิธีการดังกล6าว 
การผสมผสานคุณลักษณะและความสามารถเหล6านั้นต�องเพียงพอท่ีจะใช�ในการทํางาน เพ่ือก6อให�เกิด
ความสําเร็จในชีวิตทํางานของครู มาตรฐานที่สูงย6อมส6งผลด�านความสําเร็จ ความรู�ความสามารถ 
ประสบการณ�ต6าง ๆ ท่ีครูได�รับจากสถาบันผลิตครู จําเปAนท่ีจะต�องมีการทบทวนเพ่ิมพูนอย6างสมํ่าเสมอ 
ตลอดระยะของการประกอบวิชาชีพครู วิชาชีพครูในฐานะเปAนวิชาชีพชั้นสูงต�องอาศัยความชํานาญ
พิเศษในการปฏิบัติงาน  จึงจะช6วยพัฒนาความสามารถของผู�เรียนท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ครูท่ีมี
มาตรฐานวิชาชีพย6อมต�องพยายามพัฒนาสมรรถภาพของตนเองตลอดเวลาการเสริมสร�างสมรรถภาพ
ของครู ครูจําเปAนต�องทบทวนคุณสมบัติที่มีอยู6ในตนเองในการปฏิบัติงานและปรับพฤติกรรมการ
ทํางานให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� กระตือรือร�นที่จะพัฒนาตนเอง แนวทางการเสริมสร�างสมรถ
ภาพครู ครูต�องหาความรู� สร�างความเข�าใจให�สอดคล�องกับงานขององค�กรตน และสอดคล�องกับ
มาตรฐานตามวิชาชีพครูการเสริมสร�าง  มีความหมายว6า เปAนการทําให�เกิดมีข้ึนและเพ่ิมพูนให�มากยิ่งข้ึน
ส6วนคําว6า “สมรรถภาพ” หรือสมรรถนะ  (Competence หรือ Efficiency) เปAนคุณลักษณะของ
ข�าราชการครู ซ่ึงขอกล6าวรายละเอียดของสมรรถนะ เพ่ือประโยชน�ต6อแนวคิดในการพัฒนาข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
   สมรรถนะของครู 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได�จําแนกสมรรถนะของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยแบ6งออกเปAน  2 ประเภท คือ 
  สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะร6วมของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน6ง เพ่ือหล6อหลอมค6านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค�ร6วมกัน 
ประกอบด�วย 
  การมุ6งผลสัมฤทธิ์ คือ การปฏิบัติงานด�วยความมุ6งม่ัน เพ่ือให�งานสําเร็จถูกต�อง
สมบูรณ� มีและพัฒนาผลงานให�มีคุณภาพอย6างต6อเนื่อง 
  การบริการท่ีดี คือ ความต้ังใจท่ีจะปรับปรุงระบบบริการให�มีประสิทธิภาพเพ่ือให�
ผู�รับบริการ เช6น นักเรียน ผู�ปกครอง บุคคลท่ัวไปได�รับผลตามเปEาหมาย 
  การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมอยู6เสมอพร�อมกับติดตาม
ศึกษาองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม6 ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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  การทํางานเปAนทีม หมายถึง ความร6วมมือ ร6วมใจ สนับสนุน ส6งเสริมช6วยเหลือให�
กําลังใจแก6เพ่ือนร6วมงาน มีมนุษย�สัมพันธ�ดีปรับตัวเข�ากับคนอ่ืนได�และมีภาวะผู�นํา-ผู�ตามท่ีดี การทํางาน
เปAนทีมจําเปAนที่จะต�องประชุมกลุ6มอยู6อย6างสมํ่าเสมอ เพื่อให�เกิดความเข�าใจในเนื้องาน เข�าใจใน
ความคิดของผู�อ่ืน  ดังนั้น ผู�เปAนครูจึงต�องเห็นความสําคัญของการเข�าร6วมประชุม และช6วยให�สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพให�เข�ากับผู�อ่ืนได�ด�วย 
  สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)   
  สมรรถนะประจําสายงาน คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับแต6ละตําแหน6งเพ่ือ
สนับสนุนให�บุคลากรท่ีดํารงตําแหน6งนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ี และส6งเสริมให�สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหน�าท่ีได�ดียิ่งข้ึน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเฉพาะสําหรับสายงานครู ประกอบด�วย 6 
สมรรถนะ คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู� การพัฒนาผู�เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห� สังเคราะห� และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน  ภาวะผู�นําครู และการสร�างความสัมพันธ�
และความร6วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู�  
  ตามคู6มือการประเมินสมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2553 มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 7     
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู 
 

สมรรถนะที่ 1 การมุ1งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ6งมั่นในการปฏิบัติงานในหน�าที่ให�มีคุณภาพ 
ถูกต�อง ครบถ�วนสมบูรณ� มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� โดยมีการวางแผน กําหนดเปEาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและ
ผลงานอย6างต6อเนื่อง 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 

การมุ1งผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงาน 
(Working Achievement 
Motivation) 

1.1 ความสามารถในการวางแผน  
การกําหนดเปEาหมาย การวิเคราะห� 
สังเคราะห�ภารกิจงาน 

1. วิเคราะห�ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก�ปyญหาอย6างเปAนระบบ 

2. กําหนดเปEาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

3. กําหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู�อย6างเปAนขั้นตอน  

1.2 ความมุ6งมั่นในการปฏิบัติหน�าที่ 
ให�มีคุณภาพ ถูกต�อง ครบถ�วนสมบูรณ� 

1. ใฝ�เรียนรู�เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู� 

2. ริเริ่มสร�างสรรค�ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู� 

3. แสวงหาความรู�ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม6 ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง 

1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน  

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

1.4 ความสามารถในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพอย6าง
ต6อเนื่องเพื่อให�งานประสบความสําเร็จ 

1. ใช�ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการทํางานให�ดียิ่งขึ้น 
2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต�องการของผู�เรียน ผู�ปกครอง และ 
 ชุมชน 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให�บริการ และการปรับปรุงระบบบริการให�มีประสิทธิภาพอย6างต6อเนื่อง 
เพื่อตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการ  

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 

การบริการที่ดี 
(Service Mind) 

2.1 ความตั้งใจและเต็มใจใน 
การให�บริการ 

1. ทํากิจกรรมต6างๆ เพื่อประโยชน�ส6วนรวมเมื่อมีโอกาส 

2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให�บริการแก6ผู�รับบริการ 

2.2 การปรับปรุงระบบบริการให�มี
ประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความต�องการของผู�รับบริการ และนําข�อมูลไปใช�ในการปรับปรุง 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให�บริการให�มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาค�นคว�า หาความรู� ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู�องค�ความรู�ใหม6ๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีการสร�างองค�ความรู�และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 

การพัฒนาตนเอง  
(Self- Development) 

3.1 การศึกษาค�นคว�าหาความรู� ติดตาม
องค�ความรู�ใหม6ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

1. ศึกษาค�นคว�าหาความรู� มุ6งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด�วยวิธีการ 
 ที่หลากหลาย เช6น การเข�าร6วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค�นคว�า 
 ด�วยตนเอง 

3.2 การสร�างองค�ความรู�และนวัตกรรมใน
การพัฒนาองค�กรและวิชาชีพ 

1. รวบรวม สังเคราะห�ข�อมูล ความรู� จัดเปAนหมวดหมู6 และปรับปรุงให�ทันสมัย 
2. สร�างองค�ความรู�และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู� องค�กรและ
วิชาชีพ 

3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร�าง
เครือข6าย 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
2.ให�คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถ6ายทอดความรู� ประสบการณ�ทางวิชาชีพ 
 แก6ผู�อื่น 
3. มีการขยายผลโดยสร�างเครือข6ายการเรียนรู�  
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 4 การทํางานเปUนทีม (Team Work) หมายถึง การให�ความร6วมมือ ช6วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให�กําลังใจแก6เพื่อนร6วมงาน การปรับตัวเข�ากับ
ผู�อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเปAนผู�นําหรือผู�ตามได�อย6างเหมาะสมในการทํางานร6วมกับผู�อื่น เพื่อสร�างและดํารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนา 
การจัดการศึกษาให�บรรลุผลสําเร็จตามเปEาหมาย 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
การทํางานเปUนทีม 
(Team Work) 

4.1 การให�ความร6วมมือ ช6วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร6วมงาน 

1. สร�างสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร6วมกับผู�อื่น 

2. ทํางานร6วมกับผู�อื่นตามบทบาทหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 

3. ช6วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร6วมงานเพื่อสู6เปEาหมายความสําเร็จร6วมกัน 

4.2 การเสริมแรงให�กําลังใจเพื่อนร6วมงาน  1. ให�เกียรติ ยกย6องชมเชย ให�กําลังใจแก6เพื่อนร6วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

4.3 การปรับตัวเข�ากับกลุ6มคนหรือ
สถานการณ�ที่หลากหลาย 

1. มีทักษะในการทํางานร6วมกับบุคคล/กลุ6มบุคคลได�อย6างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ�ต6างๆ 

4.4 การแสดงบทบาทผู�นําหรือผู�ตาม 1. แสดงบทบาทผู�นําหรือผู�ตามในการทํางานร6วมกับผู�อื่นได�อย6างเหมาะสมตาม
โอกาส 

4.5 การเข�าไปมีส6วนร6วมกับผู�อื่นใน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาให�บรรลุ 
ผลสําเร็จตามเปEาหมาย 

1. แลกเปลี่ยน/รับฟyงความคิดเห็นและประสบการณ�ภายในทีมงาน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู�/รับฟyงความคิดเห็นและประสบการณ�ระหว6างเครือข6ายและ
ทีมงาน 

3. ร6วมกับเพื่อนร6วมงานในการสร�างวัฒนธรรมการทํางานเปAนทีมให�เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต�องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปAนแบบอย6างที่ดีแก6ผู�เรียน และสังคม เพื่อสร�างความศรัทธาในวิชาชีพครู 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(Teacher’s Ethics 
and Integrity) 

1. ความรักและศรัทธา ใน
วิชาชีพ 

1. สนับสนุน และเข�าร6วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน�ต6อวิชาชีพ และเปAนสมาชิกที่ดีขององค�กรวิชาชีพ 
3. ยกย6อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 
4. ยึดมั่นในอุดมการณ�ของวิชาชีพ ปกปEองเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 

2. มีวินัย และความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ 

1. ซื่อสัตย�ต6อตนเอง ตรงต6อเวลา วางแผนการใช�จ6าย และใช�ทรัพยากรอย6างประหยัด 
2. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค�กร 
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน�าที่ และมุ6งมั่นพัฒนาการประกอบวิชาชีพให�ก�าวหน�า 
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน�าที่ของตนเอง และหาแนวทางแก�ไขปyญหา อุปสรรค 

3. การดํารงชีวิตอย6างเหมาะสม  1. ปฏิบัติตน/ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได�เหมาะสมกับสถานะของตน 
2. รักษาสิทธิประโยชน�ของตนเอง และไม6ละเมิดสิทธิของผู�อื่น 
3. เอื้อเฟ��อเผื่อแผ6 ช6วยเหลือ และไม6เบียดเบียนผู�อื่น 

4. การประพฤติปฏิบัติตน เปAน
แบบอย6างที่ดี 

1. ปฏิบัติตนได�เหมาะสมกับบทบาทหน�าที่ และสถานการณ� 
2. มีความเปAนกัลยาณมิตรต6อผู�เรียน เพื่อนร6วมงาน และผู�รับบริการ 
3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให�การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ  
4. เปAนแบบอย6างที่ดีในการส6งเสริมผู�อื่นให�ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเปAนที่ยอมรับ 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู� (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร�างและพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู�อย6างสอดคล�องและเปAนระบบ จัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเปAนสําคัญ ใช�และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด 
ประเมินผล การเรียนรู� เพื่อพัฒนาผู�เรียนอย6างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
การบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู� 
(Curriculum and 
Learning 
Management)  
  
  
  
  
  

1. การสร�างและพัฒนาหลักสูตร 1. สร�าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ6มสาระการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางและท�องถิ่น 
2. ประเมินการใช�หลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนาหลักสูตร 

2. ความรู� ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู�  

1. กําหนดผลการเรียนรู�ของผู�เรียนที่เน�นการวิเคราะห� สังเคราะห� ประยุกต� ริเริ่มเหมาะสม 
 กับสาระการเรียนรู� ความแตกต6างและธรรมชาติของผู�เรียนเปAนรายบุคคล  
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�อย6างหลากหลายเหมาะสมสอดคล�องกับวัย และความต�องการ

ของผู�เรียน และชุมชน 
3. เปCดโอกาสให�ผู�เรียนมีส6วนร6วมในการออกแบบการเรียนรู� การจัดกิจกรรมและการ

ประเมินผลการเรียนรู� 
4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�อย6างเปAนระบบโดยบูรณาการอย6างสอดคล�องเชื่อมโยงกัน 
5. มีการนําผลการออกแบบการเรียนรู�ไปใช�ในการจัดการเรียนรู� และปรับใช�ตามสถานการณ� 
 อย6างเหมาะสมและเกิดผลกับผู�เรียนตามที่คาดหวัง 
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู�เพื่อนําไปใช�ปรับปรุง/พัฒนา 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
 3. การจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียน

เปAนสําคัญ  
  

1. จัดทําฐานข�อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเปAนสําคัญ 
2. ใช�รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย6างหลากหลายเพื่อให�ผู�เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่ปลูกฝyง/ส6งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค�และสมรรถนะของ

ผู�เรียน 
4. ใช�หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย6างมีความสุข และพัฒนา

อย6างเต็มศักยภาพ 
5.ใช�แหล6งเรียนรู�และภูมิปyญญาท�องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู� 
6. พัฒนาเครือข6ายการเรียนรู�ระหว6างโรงเรียนกับผู�ปกครอง และชุมชน  

 4. การใช�และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู� 

1. ใช�สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู�อย6างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู� 

2. สืบค�นข�อมูลผ6านเครือข6ายอินเตอร�เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู� 
3. ใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช�ในการจัดการเรียนรู� 

 5. การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู� 
  

1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย6างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม 
 การเรียนรู� และผู�เรียน 
2. สร�างและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช�อย6างถูกต�องเหมาะสม 
3. วัดและประเมินผลผู�เรียนตามสภาพจริง 
4. นําผลการประเมินการเรียนรู�มาใช�ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�  
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู�เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝyงคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ความเปAนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปAนไทย การจัดระบบดูแลช6วยเหลือผู�เรียนเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
การพัฒนาผู�เรียน 
(Student 
Development) 

2.1 การปลูกฝyงคุณธรรม 
จริยธรรมให�แก6ผู�เรียน 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก6ผู�เรียนในการจัดการเรียนรู�ในชั้นเรียน 
2. จัดกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยให�ผู�เรียนมีส6วนร6วมในการวางแผนกิจกรรม 
3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให�แก6ผู�เรียน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู�เรียน  

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียนด�านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู� การทํางาน  
 การอยู6ร6วมกันในสังคมอย6างมีความสุข และรู�เท6าทันการเปลี่ยนแปลง 

2.3 การปลูกฝyงความเปAน
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน 
ความเปAนไทยให�กับผู�เรียน 

1. สอดแทรกความเปAนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปAนไทย ให�แก6ผู�เรียน 
2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมส6งเสริมความเปAนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปAนไทย  

2.4 การจัดระบบดูแลช6วยเหลือ
นักเรียน 

1. ให�ผู�เรียน คณะครูผู�สอน และผู�ปกครองมีส6วนร6วมในดูแลช6วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
2. นําข�อมูลนักเรียนไปใช�ช6วยเหลือ/พัฒนาผู�เรียนทั้งด�านการเรียนรู�และปรับพฤติกรรม 
 เปAนรายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมเพื่อปEองกันแก�ไขปyญหา และส6งเสริมพัฒนาผู�เรียนให�แก6นักเรียนอย6างทั่วถึง 
4. ส6งเสริมให�ผู�เรียนปฏิบัติตนอย6างเหมาะสมกับค6านิยมที่ดีงาม  
5. ดูแล ช6วยเหลือ ผู�เรียนทุกคนอย6างทั่วถึง ทันการณ� 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู� การจัดทําข�อมูลสารสนเทศและเอกสารประจํา 
ชั้นเรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส6งเสริมการเรียนรู�อย6างมีความสุข และความปลอดภัยของผู�เรียน  

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(Classroom 
Management) 
 
 
 
 
 

1. จัดบรรยากาศที่ส6งเสริมการเรียนรู� 
ความสุขและความปลอดภัยของ 
ผู�เรียน 

1. จัดสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียน และภายนอกห�องเรียนที่เอื้อต6อการเรียนรู� 
2. ส6งเสริมการมีปฏิสัมพันธ�ที่ดีระหว6างครูกับผู�เรียน และผู�เรียนกับผู�เรียน 
3. ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในห�องเรียนให�พร�อมใช�และปลอดภัยอยู6เสมอ 

2. จัดทําข�อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา 

1. จัดทําข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนเปAนรายบุคคลและเอกสารประจําชั้นเรียนอย6าง
ถูกต�อง ครบถ�วน เปAนปyจจุบัน 

2. นําข�อมูลสารสนเทศไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียนได�เต็มตามศักยภาพ 

3. กํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา 
  
  

1. ให�ผู�เรียนมีส6วนร6วมในการกําหนดกฎ กติกา ข�อตกลงในชั้นเรียน 
2. แก�ปyญหา/พัฒนานักเรียนด�านระเบียบวินัยโดยการสร�างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
3. ประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียน และนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุง 
 และพัฒนา 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห3 สังเคราะห3 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู�เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการ
ทําความเข�าใจ แยกประเด็นเปAนส6วนย6อย รวบรวม ประมวลหาข�อสรุปอย6างมีระบบและนําไปใช�ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู�เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห�องค�กรหรือ
งานในภาพรวมและดําเนินการแก�ปyญหา เพื่อพัฒนางานอย6างเปAนระบบ 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
การวิเคราะห3 สังเคราะห3 และ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู�เรียน 
(Analysis & Synthesis        
& Classroom Research)  

1. การวิเคราะห�  1. สํารวจปyญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู�เรียน 

2. วิเคราะห�สาเหตุของปyญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกําหนดทางเลือกใน
การแก�ไขปyญหาระบุสภาพปyจจุบัน 

3. มีการวิเคราะห�จุดเด6น จุดด�อย อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพื่อแก�ไข
ปyญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

2. การสังเคราะห� 1. รวบรวม จําแนกและจัดกลุ6มของสภาพปyญหาของผู�เรียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการ
แก�ไขปyญหาเพื่อสะดวกต6อการนําไปใช� 

2. มีการประมวลผลหรือสรุปข�อมูลสารสนเทศที่เปAนประโยชน�ต6อการแก�ไขปyญหาในชั้น
เรียนโดยใช�ข�อมูลรอบด�าน 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู�เรียน 1. จัดทําแผนการวิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัย อย6างเปAนระบบตามแผนดําเนินการ
วิจัยที่กําหนดไว� 

2. ตรวจสอบความถูกต�องและความน6าเชื่อถือของผลการวิจัยอย6างเปAนระบบ 
3. มีการนําผลการวจิัยไปประยุกต�ใช�ในกรณีศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทของปyญหาที่คล�ายคลึงกัน 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู�นําครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข�องสัมพันธ�ส6วนบุคคล และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห�องเรียนโดยปราศจากการใช�อิทธิพลของผู�บริหารสถานศึกษา ก6อให�เกิดพลังแห6งการเรียนรู�เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
ภาวะผู�นําครู  
(Teacher 
Leadership) 

1. วุฒิภาวะความเปAนผู�ใหญ6 
ที่เหมาะสมกับความเปAนครู 
(Adult Development) 

1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต6อผู�เรียนและผู�อื่น และ 
 มีความรับผิดชอบต6อตนเองและส6วนรวม 
2. เห็นคุณค6า ให�ความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให�เกียรติแก6ผู�อื่น 
3. กระตุ�นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผู�อื่นให�มีความผูกพันและมุ6งมั่นต6อ 
 เปEาหมายในการทํางานร6วมกัน 

2. การสนทนาอย6างสร�างสรรค� 
(Dialogue) 

1. มีปฏิสัมพันธ�ในการสนทนา มีบทบาท และมีส6วนร6วมในการสนทนาอย6างสร�างสรรค�กับผู�อื่น 
 โดยมุ6งเน�นไปที่การเรียนรู�ของผู�เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 
2. มีทักษะการฟyง การพูด และการตั้งคําถาม เปCดใจกว�าง ยืดหยุ6น ยอมรับทัศนะที่หลากหลาย 
 ของผู�อื่น เพื่อเปAนแนวทางใหม6ๆ ในการปฏิบัติงาน 
3. สืบเสาะข�อมูล ความรู�ทางวิชาชีพใหม6ๆ ที่สร�างความท�าทายในการสนทนาอย6างสร�างสรรค�กับผู�อื่น  

3. การเปAนบุคคลแห6ง 
การเปลี่ยนแปลง (Change 
Agency) 

1. ให�ความสนใจต6อสถานการณ�ต6างๆ ที่เปAนปyจจุบัน โดยมีการวางแผนอย6างมีวิสัยทัศน�ซึ่ง  
 เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน� เปEาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร6วมกับผู�อื่น  
2. ริเริ่มการปฏิบัติที่นําไปสู6การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 
  3. กระตุ�นผู�อื่นให�มีการเรียนรู�และความร6วมมือในวงกว�างเพื่อพัฒนาผู�เรียน สถานศึกษา  

 และวิชาชีพ 
4. ปฏิบัติงานร6วมกับผู�อื่นภายใต�ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได� 

4. การปฏิบัติงานอย6างไตร6ตรอง 
(Reflective Practice) 

1. พิจารณาไตร6ตรองความสอดคล�องระหว6างการเรียนรู�ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู� 
2. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร6ตรองของเพื่อนร6วมงาน และมีส6วนร6วม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมต6างๆ  
3. ใช�เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และ 
 ผลการดําเนินงานสถานศึกษา 

5. การมุ6งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู�เรียน 
(Concern for improving pupil 
achievement) 
 

1. กําหนดเปEาหมายและมาตรฐานการเรียนรู�ที่ท�าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง 
 และปฏิบัติให�บรรลุผลสําเร็จได� 
2. ให�ข�อมูลและข�อคิดเห็นรอบด�านของผู�เรียนต6อผู�ปกครองและผู�เรียนอย6างเปAนระบบ  
3. ยอมรับข�อมูลปEอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด�านการเรียนรู�ของผู�เรียนจากผู�ปกครอง 
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให�เอื้อต6อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู�เรียน 
5. ตรวจสอบข�อมูลการประเมินผู�เรียนอย6างรอบด�าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค�ความรู� 
 ต6างๆ และนําไปใช�ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู�เรียนอย6างเปAนระบบ 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสมรรถนะหลัก (Core Competency)และ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ของข�าราชการครู (ต6อ) 
 

สมรรถนะที่ 6 การสร�างความสัมพันธ3และความร1วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู� (Relationship & Collaborative – Building for Learning 
Management) หมายถึง การประสานความร6วมมือ สร�างความสัมพันธ�ที่ดี และเครือข6ายกับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนับสนุนส6งเสริมการจัดการเรียนรู� 

สมรรถนะ ตัวบ1งชี้ รายการพฤติกรรม 

การสร�างความสัมพันธ3 
และความร1วมมือกับชุมชน 
เพื่อการจัดการเรียนรู� 
(Relationship           
& Collaborative for 
Learning) 

1. การสร�างความสัมพันธ�และ
ความร6วมมือกับชุมชน 
เพื่อการจัดการเรียนรู� 

1. กําหนดแนวทางในการสร�างความสัมพันธ�ที่ดี และความร6วมมือกับชุมชน 
2. ประสานให�ชุมชนเข�ามามีส6วนร6วมในกิจกรรมต6างๆ ของสถานศึกษา 
3. ให�ความร6วมมือในกิจกรรมต6างๆ ของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมที่เสริมสร�าง ความสัมพันธ�และความร6วมมือกับผู�ปกครอง ชุมชน และ 
 องค�กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู� 

2. การสร�างเครือข6าย 
ความร6วมมือเพื่อการจัด 
การเรียนรู� 

1. สร�างเครือข6ายความร6วมมือระหว6างครู ผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ 
 เอกชน เพื่อสนับสนุนส6งเสริมการจัดการเรียนรู� 
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  สมรรถภาพของครู 
  ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได�
กําหนดให�มีระบบการพัฒนาท่ีเน�นสมรรถนะ (Teachers and personnels Competency) ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถในการผนึกความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation) 
ทัศนคติ (Attitude) และคุณลักษณะส6วนตัวของบุคคลเข�าด�วยกัน ให�แสดงออกในเชิงพฤติกรรมท่ี
ส6งผลต6อความสําเร็จของงาน ในบทบาทหน�าท่ีอย6างโดดเด6นและมีประสิทธิภาพ สมรรถนะของครู 
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ก็กําหนดให�ครูต�องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานไว�ในมาตรฐานความรู� และประสบการณ�วิชาชีพ ประกอบด�วยสมรรถนะ 9 
ด�านคุรุสภาได�ปรับเพ่ิมมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพ่ิมมาตรฐานวิชาชีพครูเปAน 11 มาตรฐาน (จาก
เดิมมีเพียง 9 มาตรฐาน เปAน 11 มาตรฐาน  มาตรฐานความรู� ท้ัง 11 มาตรฐาน ประกอบด�วย 
ความเปAนครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสําหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู�
และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู� การประกันคุณการศึกษา  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ครูจะต�องมีสมรรถนะครบทุกด�านจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครู หรือรับการประเมินเพ่ือเพ่ิม
วิทยฐานะได� การดําเนินการเพ่ือพัฒนาครูให�มีสมรรถนะตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได�แบ6งเปAน 2 ส6วน คือ การผลิตครูใหม6 และการพัฒนาครูประจําการ การพัฒนา
สมรรถภาพครูใหม6  ครูผู�ช6วย หรือนักศึกษาครูนั้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูได�พัฒนาหลักสูตรท่ี
รองรับมาตรฐานต6าง ๆ ไว�อย6างครบถ�วนแล�ว เนื่องจากต�องให�นักศึกษาครูได�รับใบประกอบวิชาชีพ
เม่ือจบการศึกษาแต6ในส6วนของครูประจําการนั้น กระทรวงศึกษาธิการได�กําหนดวิธีการไว�ในยุทธศาสตร�
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปw พ.ศ.2549-2551 ว6าครูจะต�องเข�ารับพัฒนาตนเองให�มี
สมรรถภาพตามท่ีกําหนด จึงจะสามารถขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนได� นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา (2548) ได�เสนอหลักการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. หลักการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย�
และบุคลากรทางการศึกษา, 2548 ได�เสนอแนวทางการพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา  ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาต�องก6อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวผู�เรียน 
1.2 การพัฒนาต�องเกิดจากความต�องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 การพัฒนามุ6งเน�นลักษณะการใช�โรงเรียนเปAนฐานในการพัฒนา School 

Based Development 
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1.4 การพัฒนาต�องมีหลากหลายรูปแบบให�เลือกตามความเหมาะสมของแต6ละ
บุคคล 

1.5 การพัฒนาต�องสอดคล�องกับภารกิจและหน�าท่ีท่ีปฏิบัติของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.6 การพัฒนาต�องดําเนินการในรูปแบบเครือข6ายกระจายท่ัวประเทศ 
1.7 การพัฒนาต�องสอดคล�องกับนโยบายและข�อกําหนดของหน6วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
1.8 การพัฒนาต�องกระทําอย6างท่ัวถึงและครอบคลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเปAนกลุ6มเปEาหมายท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต�ข�อจํากัดของงบประมาณ 
2. การพัฒนาครูโดยใช�โรงเรียนเปAนฐาน  จุดเน�นเปAนการสร�างเอกภาพเพ่ือให�ผู�เรียน

มีคุณภาพโดยใช�ยุทธศาสตร�สนับสนุนส6งเสริม ท้ังนี้ การพัฒนาครูในยุคปyจจุบันจะต�องคํานึงถึงความ
ต�องการจําเปAนของ โรงเรียน  ครูและผู�เรียน ท้ังนี้เพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทของโรงเรียนและความ
ต�องการของท�องถ่ินท่ีคาดหวังว6าลูกหลานควรจะมีความรู�ความสามารถอย6างไร ซ่ึงการพัฒนาครูโดย
ใช�โรงเรียนเปAนฐานเปAนแนววางการพัฒนาท่ีเปAนแนวคิดใหม6ท่ีครูไม6จําเปAนต�องเดินทางออกจาก
โรงเรียน เพ่ือมาอบรม ประชุมปฏิบัติการ หรือเข�ารับการพัฒนาตามท่ีหน6วยงานทางการศึกษากําหนด 
แต6เปAนการพัฒนาท่ีโรงเรียนดําเนินการควบคู6ไปกับการเรียนการสอนโดยมีผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถ
ทําหน�าท่ีดําเนินการพัฒนาซ่ึงอาจจะเปAน ศึกษานิเทศก� นักวิชาการ หรือครูท่ีมีความรู�ความสามารถ 
เปAนต�น การพัฒนาครูโดยใช�โรงเรียนเปAนฐาน มีหลักในการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 เปAนการพัฒนาตามสภาพปyญหาและความต�องการของโรงเรียน 
2.2 โรงเรียนหรือชุมชนเปAนเจ�าของโครงการ 
2.3 พัฒนาครูตามความต�องการและความสมัครใจ  
2.4 เปAนการพัฒนาแบบมีส6วนร6วม ต้ังแต6การวางแผน การดําเนินการและการ 

ประเมินผล 
2.5 การพัฒนาเน�นการฝ�กปฏิบัติจริงและดําเนินการอย6างต6อเนื่อง 
2.6 ใช�กระบวนการ PDCA หรือวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
2.7 ใช�กระบวนการกัลยาณมิตร 
2.8 กระทํา หรือดําเนินการตามหน�าท่ีตามภาวะปกติ  

  ความสําคัญของการเสริมสร�างสมรรถภาพครูไทย ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห6ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พุทธศักราช 
2542 หมวด 7 ครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา กําหนดบทบัญญัติให�มีการพัฒนาวิชาชีพ
ครูไว�ด�วย ให�มีหลักการส6งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา 
ครูคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาอย6างต6อเนื่อง นับเปAนหลักการและเหตุผลสําคัญในการกําหนด 
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แนวทางพัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงเปAนส6วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา สรุปได�ว6า การพัฒนางานท่ีเปAน
วิชาชีพอย6างต6อเนื่อง ผู�ปฏิบัติงานจําเปAนต�องเรียนรู�หลักการ วิธีการ และองค�ความรู�ใหม6 ๆ และจัดให�
มีกฎหมายว6าด�วยเงินเดือน ค6าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน�เก้ือกูลอ่ืน ๆ สําหรับข�าราชการ
ครู เพ่ือให�มีรายได�เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
  รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพ 
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา (2552) ได�พัฒนารูปแบบ
และวิธีการพัฒนาสมรรถภาพไว� สรุปได�ดังนี้ 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ6งเน�นให�มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตําแหน6งและมาตรฐานวิชาชีพ ท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุ6มสาระ (Specificational Competency) 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนดรูปแบบของ
การพัฒนามุ6งเน�นการสร�างเครือข6ายท่ีมีคุณภาพตามท่ี สคบศ.กําหนดให�กระจายอยู6ท่ัวประเทศ เพ่ือ
ความสะดวกในการเข�ารับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงองค�กรเครือข6าย 
บุคคลเครือข6าย และเครือข6ายทางไกลวิธีการพัฒนาต�องมีความหลากหลาย สอดคล�องกับความ
ต�องการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ6งเน�นวิธีการพัฒนาท่ีโรงเรียน/หน6วยงานเปAนฐาน  
เปAนสําคัญวิธีการพัฒนาท่ีสําคัญได�แก6 แบบเพ่ือนช6วยเพ่ือน การวิจัยในชั้นเรียนอย6างง6าย การเข�ารับ
การอบรม หรือการเข�าร6วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีหน6วยงานต6าง ๆ จัดข้ึน การแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ประสบการณ�กับผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การเรียนรู�ผ6านเครือข6ายทางไกล 
เปAนวิธีการหนึ่งท่ีช6วยเหลือครูให�สามารถเพ่ิมพูนความรู� และพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู�ผ6านสื่อต6าง ๆ 
ท่ีช6วยครูไม6ต�องเดินทางออกจากพ้ืนท่ีท่ีอยู6ห6างไกล และสามารถพัฒนาตนเองให�สามารถนําความรู� 
ความสามารถไปใช�ให�เกิดแก6ผู�เรียนและสามารถนําไปเลื่อนวิทยฐานะให�ตนเองได� 
  ประโยชน3จากการเสริมสร�างสมรรถภาพครู 
  ประโยชน�จากการเสริมสร�างสมรรถภาพครู ครูท่ีหม่ันเสริมสร�างสมรรถภาพของตน
ย6อมเปAนประโยชน�ต6อตัวครู สามารถสรุป ดังนี้ ทําให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต6ละคนมีแผน
สําหรับพัฒนาตนเองจากข�อมูลท่ีเชื่อถือได�  รู�สมรรถนะที่ดี และสมรรถนะที่บกพร6องของตน ทําให�
การพัฒนาตนเองเกิดจากความต�องการและความพร�อมขอตัวครูเอง   ทําให�ได�แนวทางสําหรับการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนให�มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นและมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
ทําให�เกิดความกระตือรือร�นในการพัฒนาตนเองอย6างมีเปEาหมาย ทําให�องค�กรมีการพัฒนาบุคลากร
อย6างเปAนระบบและมีประสิทธิภาพ วิชาชีพครูเปAนงานท่ีครูต�องเรียนต�องศึกษา จึงจะเปAนครูท่ีดีได�
ผู�เรียนจะมีความผูกพันกับครู ประทับใจ  ในความเปAนครู ความเมตตากรุณา และความปรารถนาดีท่ี
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ครูมอบให�แก6ลูกศิษย� ถือว6าครูเปAนปูชนียบุคคล ครูท่ีดีจึงควรพยายามพัฒนาสมรรถภาพของตนอย6าง
สมํ่าเสมอ และทราบถึงสมรรถภาพในด�านต6าง ๆ ท่ีควรพัฒนาด�วย 
  สมรรถภาพด�านต1าง ๆ ของครู 
  สมรรถภาพด�านต6าง ๆ ของครู ที่ครูควรทราบเพื่อเปAนแนวทางในการพัฒนา
สมรรถภาพของตน มีด�านต6าง ๆ ดังนี้ 
  ด�านวิชาการ ครูควรมีความรู�ในวิชาพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะท่ีตนสอน 
เปAนอย6างดี รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต6อวิชาท่ีสอนด�วย 
  ด�านการสอน ครูควรมีความสามารถการใช�หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู�และ
หลักการพัฒนาเด็ก มีความสามารถในการวางแผนการสอน มีเทคนิคในการสอนเปAนอย6างดี สามารถ
ใช�วิธีสอนต6าง ๆ ได�อย6างเหมาะสม มีความสามารถในการปกครองชั้นเรียนและบริหารชั้นเรียนได�อย6างดี 
  ด�านการแนะแนวการอบรมและการปกครอง ครูจะต�องมีความรู� ความสามารถใน
การนําหลักการและวิธีการของการแนะแนวมาใช�ได�อย6างถูกต�อง และมีความสามารถในการสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดี กับผู�ปกครองของนักเรียน สามารถนําผลการวิจัยและผลการทดลองต6าง ๆ มาใช�ให�
เปAนประโยชน�ในการอบรมนักเรียน 
  ด�านกิจกรรม ครูควรมีความสามารถทํากิจกรรมต6าง ๆ ของโรงเรียนได�เปAนอย6างดี 
ร6วมในการวางแผนจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร รับหน�าท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมต6าง ๆ วางแผนงาน
รักษาความสัมพันธ�อันดีกับผู�ร6วมงานทุกฝ�ายของโรงเรียน และช6วยพัฒนาชุมชนให�เจริญก�าวหน�า 
  ด�านส6วนบุคคล ครูควรมีบุคลิกภาพเชื่อม่ันตนเอง มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับบุคคล
ท่ัวไปสร�างสัมพันธภาพอันดีและร6วมมือกับชุมชน มีความสามารถในการสื่อสารมีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจและแก�ไขปyญหาต6าง ๆ ได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
  ด�านการเสริมสร�างและพัฒนาตนเอง ครูควรเสริมสร�างและพัฒนาตนเองให�มี
ความสามารถในการเปAนครูมืออาชีพ รู�จักเพ่ิมพูนความรู�ในวิชาชีพ ส6งเสริมตนเองและช6วยเหลือเพ่ือน
ครูด�วยกันเองสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 28 – 31)  ได�ทําการสังเคราะห�สมรรถนะ
ของครูของประเทศไทย ซึ่งกําหนดโดยหน6วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได�แก6 (1) สํานัก
มาตรฐานวิชาชีพ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2)  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย�และบุคลากร
ทางการศึกษา และ (3) สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถ
สังเคราะห�สมรรถนะได� 16 สมรรถนะ ดังนี้ 
  1. สมรรถนะด�านความรู� 
  2.  สมรรถนะด�านการสื่อสาร 
  3.  สมรรถนะด�านการพัฒนาหลักสูตร 
  4.  สมรรถนะด�านการจัดการเรียนรู� 
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  5.  สมรรถนะด�านการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปAนสําคัญ 
  6.  สมรรถนะด�านบริหารจัดการชั้นเรียน 
  7.  สมรรถนะด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  8.  สมรรถนะด�านการวัดและการประเมินผล 
  9.  สมรรถนะด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  10.  สมรรถนะด�านจิตวิทยาสําหรับครู 
  11.  สมรรถนะด�านการสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน 
  12.  สมรรถนะด�านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  13.  สมรรถนะด�านภาวะผู�นําและการทํางานเปAนทีม 
  14.  สมรรถนะด�านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  15.  สมรรถนะด�านการพัฒนาคุณลักษณะของผู�เรียน 
  16.  สมรรถนะด�านการคิดวิเคราะห�  สังเคราะห�  
  กล6าวโดยสรุป การพัฒนาสมรรถภาพด�านต6าง ๆ ของครู เพื่อให�ครูปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู� เพ่ือให�การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ6งหมายท่ีวางไว� งานการเรียนการสอน
งานกิจกรรม รวมถึงงานเพ่ิมพูนความรู� งานพัฒนาตนเองของครูก็เปAนงานท่ีส6งเสริมสมรรถนะของครู 
แต6เปAนงานท่ีพัฒนาผู�เรียนด�วยพร�อม ๆ กัน 
  ข�อเสนอเพ่ือการเสริมสร�างสมรรถภาพครูไทย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห6งชาติได�ให�ความสําคัญกับการปฏิรูปครูอย6าง
มาก ดังท่ีได�บรรจุไว�เปAนแผนงานหลักประการหนึ่ง ต้ังแต6ในแผนพัฒนาการศึกษาแห6งชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ.2540-2544) และดําเนินการพัฒนานโยบาย เพ่ือนําแผนดังกล6าวไปสู�การปฏิบัติอย6างจริงจังใน 3 
เรื่อง คือ การผลิตครู การสร�างครูยุคใหม6 ครูท่ีคอยช6วยอํานวยการในการเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน�นผู�เรียนเปAนศูนย�กลาง คอยกระตุ�นให�เด็กรู�จักแสวงหาและพัฒนาองค�ความรู�ด�วย
ตนเองเพ่ือวางรากฐานสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต การเสริมสร�างสมรรถภาพครู ต�องจัดให�มีการ
ฝ�กอบรม ณ ท่ีตั้งหรือในสถานศึกษา โดยผู�บริหารและคณะครูร6วมกันวางแผนและดําเนินการในการ
พัฒนาครู เพ่ือให�มีความรู�และทักษะท่ีจําเปAน ตรงกับความต�องการและงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังเปCด 
โอกาสให�ครูได�พัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่องมากข้ึน เช6น ส6งเสรมิการศึกษาต6อ ส6งเสริมการเลือ่นวิทยฐานะ 
เปAนต�น การยกย6องและให�รางวัล ครูส6วนใหญ6ท่ีต้ังใจทุ6มเทและอุทิศเวลาเพ่ืองานในวิชาชีพ ต�อง
ได�รับการยอย6องและให�รางวัลอย6างถูกต�องและจริงจัง เพ่ือให�ครูมีขวัญและกําลังใจท่ีจะทําความดี มี
ชีวิตอยู6ได�โดยไว�เกียรติของความเปAนครูและรักษาศักด์ิศรีวิชาชีพครูไว�  การยกย6องครู ในฐานะผู�เรียน
สามารถกระทําได�หลายอย6าง เช6น เคารพ เชื่อฟyง ช6วยเหลืองานครูเท6าท่ีสามารถกระทําได�ในสังคม         
มีการยกย6องให�เกียรติครู โดยมีการกําหนดวันไหว�ครู เปAนวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
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ท่ีเปAนวันแห6งการรําลึกถึงคามสําคัญของครูในฐานะท่ีเปAนผู�เสียสละประกอบคุณงามความดี มีการจัด
พิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย� ส6งเสริมความสามัคคีธรรมระหว6างครูและเพ่ือส6งเสริมความเข�าใจอันดี
ระหว6างครูกับประชาชน วันครูได�จัดให�มีข้ึนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2500 

  การเสริมสร�างสมรรถภาพครูอย6างต6อเนื่องและเปAนระบบด�วยวิธีการดังกล6าว สร�าง
ความเชื่อม่ันแก6ผู�รับบริการ คือ ผู�เรียน ผู�ปกครอง และประชาชนท่ัวไป ว6าครูได�ทําหน�าท่ีของตนเอง
อย6างสมบูรณ� และมีคุณภาพสมควรให�เปAนผู�นําในการพัฒนาคนของประเทศได�ต6อไป 
   การเสริมสร�างสมรรถภาพวิชาชีพครูประถมศึกษา 
  วิชาชีพครูเปAนตําแหน6งศักด์ิสิทธิ์ มีความผูกพันกับผู�เรียนตลอดชีวิตจนกลายเปAน
วัฒนธรรมของไทยอย6างหนึ่ง โดยเฉพาะครูประถมศึกษาท่ีมีความผูกพันดูแลกันต้ังแต6ผู�เรียนเดินเข�า
โรงเรียน ดูแลกันจนกระท้ังกลับบ�าน ตลอดท่ังวันนั้นนอกจากจัดการเรียนการสอนจัดประสบการณ�
เรียนท่ีสนับสนุนความต�องการและความสนใจของแต6ละบุคคล ดูแลพฤติกรรม เก็บบันทึกความก�าวหน�า 
แก�ไขปyญหาการเรียน การทะเลาะแบะแว�งท่ีเกิดข้ึนในแต6ละวัน ท้ังท่ีต�องแก�ไขเฉพาะหน�าทันทีและ
การแก�ปyญหาระยะยาว ประสานงานสื่อสารร6วมแก�ปyญหาของผู�เรียนกับปกครอง เอาใจใส6ความ
ปลอดภัยให�แก6ผู�เรียน ครูยังคงเปAนครูไปตลอดชีวิตการทํางาน ความผูกพันยังคงดําเนินไป คอยฟyงข6าว
ผู�เรียนท่ีเปAนลูกศิษย�ด�วยความห6วงใยอยู6เสมอ และพลอยยินดีถ�าลูกศิษย�ประสบความสําเร็จในชีวิต ครู
ประถมศึกษาจึงต�องเปAนผู�ท่ีต�องเสียสละเวลาต6อหน�าท่ีหลายอย6างท้ังภาระหน�าท่ี โดยตรงและโดยอ�อม 
ท้ังนิตินัยและพฤตินัย งานครูท่ีต�องผสมผสานการใช�ความรู� ความสามารถหลาย ๆ อย6าง จึงต�องคอย
หม่ันเติมความรู� ความสามารถ ทักษะต6าง ๆ อยู6เสมอ ซึ่งสมรรถภาพของครูประถมศึกษาในด�าน
ความรู� เทคนิควิธี คุณลักษณะและเจตคติท่ีพึงมีนี้ เพ่ือให�ตนสามารถแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพท่ีต�องรับผิดชอบได�ตามจุดมุ6งหมายอย6างมีประสิทธิภาพสมรรถภาพของครูประถมศึกษาท่ี
ต�องการ จากงานวิจัยสามารถรวบรวมสมรรถภาพครูประถมศึกษาได�ดังต6อไปนี้ 
  ด�านชุมชนและสิ่งแวดล�อม ได�แก6 มีส6วนร6วมในกิจกรรมของชุมชนการทําความคุ�นเคย
กับผู�ปกครองของนักเรียน การชักนําชุมชนใกล�เคียงโรงเรียนให�ร6วมมือกับโรงเรียน 
  ด�านหลักสูตรสื่อการเรียน ได�แก6 ด�านความเข�าใจเก่ียวกับหลักการจุดหมาย และ
โครงสร�างของหลักสูตร ความเข�าใจด�านความสัมพันธ�ของหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน 
  ด�านตัวเด็ก ได�แก6 ความรู�เก่ียวกับพัฒนาการของเด็กต้ังแต6วัย 5 ขวบ ถึง 13 ขวบ
ความเข�าใจด�านความต�องการ การเรียนรู�และการปรับตัวของเด็ก การวัดความเจริญงอกงาม ตลอดจน
การแนะแนว และการแก�ไขปyญหาของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  ด�านโรงเรียน ได�แก6 การตกแต6งห�องเรียน มุมหนังสือให�สะอาดเรียบร�อย สวยงาม
การจัดและใช�สถานท่ีบริเวณโรงเรียนเปAนแหล6งวิทยาการ 
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  ด�านตัวครู ได�แก6 การพัฒนาความรู� และทักษะต6าง ๆ ของตนเอง บุคลิกลักษณะท่ี
เหมาะสม เช6น การแต6งกาย กิริยาท6าทาง การพูดจา การแสดงออกทางอารมณ� ความกระตือรือร�น 
ความขยันขันแข็ง 
  ด�านการปฏิบัติการสอน ประกอบด�วย การพัฒนานวัตกรรมวีสอน การใช�หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน จัดวัสดุอุปกรณ�ตกแต6งห�องเรียนให�
เกิดแรงจูงใจ การปรับเนื้อหาวิชาให�เหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู�เรียน 
  ด�านการประเมินผล ได�แก6 ความสามารถด�านการกําหนดพฤติกรรมท่ีจะประเมินผล 
การสร�างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงการเสริมสร�างสมรรถภาพของครูประถมศึกษาท่ี
จําเปAนและท่ีต�องการเพ่ือให�เปAนบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานได�อย6างมีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวม
สรุปเปAน 3 ด�านใหญ6 คือ สมรรถภาพด�านความรู�ความสามารถท่ีจําเปAน สมรรถภาพด�านการจัดการ
เรียนการสอน และสมรรถภาพด�านคุณลักษณะและเจตคติ 
  สมรรถภาพด�านความรู�ความสามารถท่ีจําเปAน  ดังนี้ 

1. ความรู�ท่ีจําเปAนในการปฏิบัติหน�าที่ของครูประถมศึกษา เช6น ความรู�ด�าน 
เนื้อหาวิชา ด�านการวิจัย ด�านภาษา ด�านเทคโนโลยี ด�านธุรการ ด�านกิจการและบริการนักเรียน ด�าน
การแนะแนว ด�านการพัฒนางาน ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก�ไขปyญหาเฉพาะ
หน�าอย6างสันติวิธี เปAนต�น 

2. ความรู�ท่ีจําเปAนสําหรับการเปAนคนที่สมบูรณ� เช6น ความรู�ด�านคุณธรรม ด�าน
จิตวิทยา ด�านสังคม เปAนต�น 
  สมรรถภาพด�านการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

1. เทคนิควิธีสอน เช6น การวางแผนการจัดการเรียนการสอน วีการสอน สื่อการสอน
การประเมินผลท้ังเพ่ือการปรับปรุงและเพ่ือการตัดสิน อีกท้ังการเลือกนวัตกรรมด�านต6าง ๆ  มาใช� 

2. เทคนิคเฉพาะในการเรียนการสอน เช6น การจัดกลุ6มแบบต6าง ๆ การจัดประสบการณ� 
เสริม การบูรณาการวิชาต6าง ๆ 

3. เทคนิคการจัดการและบริการผู�เรียน เช6น การจัดชั้นเรียน งานบริการด�านสุขภาพ
อนามัย ด�านกิจกรรม งานห�องสมุดเพ่ือส6งเสริมประสบการณ�ผู�เรียนต6าง ๆ 

4. เทคนิคด�านการแนะแนว เช6น การจัดการข�อมูลเพื่อการพัฒนาการแนะแนว
การเรียน 

5. เทคนิคด�านการพัฒนา เช6น การร6วมมือกับชุมชนและผู�ปกครองการร6วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียน การใช�ทักษะความเปAนผู�นํามาริเริ่มกิจกรรม โครงการต6าง ๆ ท่ีเปAนประโยชน�แก6ผู�เรียน 
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สมรรถภาพด�านการจัดการเรียนการสอนของครู เปAนสมรรถภาพท่ีสําคัญยิ่งท่ีส6งต6อพัฒนาการด�าน
ความรู�ของผู�เรียน ครู ต�องพยายามหาวีสอน เทคนิคต6าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา เหมาะกับวัยของ
ผู�เรียน รวมท้ังการจัดโครงการทางวิชาการท่ีส6งเสริมทักษะการเรียนรู�แก6ผู�เรียนด�วย 
  สมรรถภาพด�านคุณลักษณะและเจตคติ ดังนี้ 

1. มีเจตคติท่ีดีต6อวิชาชีพครู เช6น มีศรัทธาและภูมิใจในความเปAนครู เห็นคุณค6าและ
ความสําคัญของความเปAนครู 

2. มีเจตคติท่ีดีต6อการปฏิบัติงานครูในระดับประถมศึกษา เช6น ปฏิบัติตนเปAน
แบบอย6างท่ีดีแก6ผู�เรียน ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปAนครูประถมศึกษา ต้ังใจใฝ�รู� และ
ปฏิบัติงานอย6างเต็มใจ 

3. มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและจิตใจดี เช6น ควบคุมอารมณ�ได� มองโลกในแง6ดีมี
มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี รู�จักเลือกรับประทานเลือกปฏิบัติได�อย6างถูกต�องเหมาะสม รู�จักดูแลสุขภาพ 

4. มีค6านิยมท่ีถูกต�อง ท่ังด�านการทํางานและในการดําเนินชีวิต เช6น ตรงต6อเวลามี
ความรับผิดชอบ ใช�จ6ายอย6างเหมาะสม มีความใฝ�ดี ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ มี
ความต�องการที่เพียงพอ รู�จักประมาณตนและมีเหตุผล ใช�ความรู�คุณธรรมเปAนเครื่องปEองกันตัว
จากภัยต6าง ๆ 

5. มีความเปAนผู�นํา กล�าริเริ่มอย6างสร�างสรรค� กล�าโต�แย�งและรู�จักปฏิเสธในสิ่งท่ี
ไม6ถูกต�องตามกฎหมายขนบประเพณีวัฒนธรรมของไทย ขณะเดียวกันรู�จักการเปAนผู�ตามท่ีดี 

6. มีความรู�สึกและแสดงท6าทีท่ีดีต6อศิลปวัฒนธรรมไทย เช6น ส6งเสริม สนับสนุนและ
ร6วมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมไทย รัก ภาคภูมิใจและเห็นคุณค6าในความเปAนไทย 
  ครูประถมศึกษาเปAนบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งต6อผู�เรียน เปAนผู�ท่ีมีความใกล�ชิดและมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาผู�เรียนอย6างมาก ครูเปรียบดังพ6อแม6ของผู�เรียนยามเมื่อมาโรงเรียน 
การดําเนินภารกิจของครูจึงควรมีความระมัดระวังและทํากิจกรรมต6าง ๆ ด�วยความใส6ใจอยู6เสมอ เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนเปAนไปด�วยความเรียบร�อย ความสามารถ หรือ
สมรรถภาพของครูประถมศึกษา ส6งผลต6อการวางรากฐานและปลูกฝyง ท้ังด�านความรู� ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม แก6ผู�เรียนอย6างยิ่ง รากฐานในวัยเด็กเปAนรากฐานสําคัญในการสร�างกําลังคน ให�
เปAนผู�มีคุณภาพเพียงพอที่จะเปAนพลเมือง ที่สามารถดํารงตนอยู6ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รับรู�
วัฒนธรรมต6าง ๆ ท่ีหลั่งไหลมาอย6างรวดเร็ว โดยมิอาจหนีพ�น ครูประถมศึกษาจึงเปAนด6านแรก ๆ ท่ีจะ
ใช�ความสามารถท่ีมีอยู6 ส6งเสริมผู�เรียนให�เกิดความแข็งแกร6งทางปyญญา เข�มแข็งในคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือต6อสู�กับข�อมูลข6าวสาร สนเทศ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เหล6านี้ได�อย6างถูกทาง  
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  สรุปการเสริมสร�างสมรรถภาพวิชาชีพครู เปAนการปฏิบัติภารกิจต6าง ๆ ในหน�าท่ีครู 
ท่ีต�องพัฒนางานท่ีเปAนวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง ผู�ปฏิบัติงานจําเปAนต�องเรียนรู�ท้ังสมรรถนะหลัก และ
สมรรถภาพตามสายงาน รวมถึงหลักการ วิธีการ และองค�ความรู�ใหม6 ๆ ครูที่ดีต�องใส6ใจท่ีจะ
เสริมสร�างสมรรถภาพตนเองเพ่ือความเจริญก�าวหน�าในการเรียนรู�ของผู�เรียน เพ่ือชีวิตส6วนตัวและชีวิต
การทํางาน และเพ่ือสังคมอย6างเต็มใจและเต็มความสามารถผู�เรียนย6อมได�รับผลโดยตรง ท้ังแบบอย6าง
ในด�านการทํางาน ความประพฤติ ครูดีมีคุณภาพ ศิษย�ย6อมมีคุณภาพตามไปด�วย 
  วิชาชีพครูเปAนวิชาชีพท่ีมีคุณค6าผู�ประกอบวิชาชีพต�องพัฒนาทักษะอย6างต6อเนื่องให�
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ครูจึงต�องเปAนผู�มีความรอบรู�มากข้ึน มีความเปAนมืออาชีพ มี
ความสามารถและศักยภาพสูง เปAนผู�มีนวัตกรรมการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนได�ผลการเรียนรู�ท่ีต�องการและ
เตรียมความพร�อมแกนักเรียนในการเข�าสู6โลกของการทํางาน การพัฒนาวิชาชีพครูท่ีสอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยังต�องพัฒนาต6อไปให�มีประสิทธิภาพ 

5.5 กระบวนทัศน3ท่ีจําเปUนต1อการพัฒนาครู 
  การท่ีจะพัฒนาหรือการจะยกระดับการพัฒนาครูเพ่ือให�มีความก�าวหน�า สิ่งท่ีปyจจัย
สําคัญพ้ืนฐาน คือ ความเชื่อพ้ืนฐานหรือกระบวนทัศน� (paradigm) ซ่ึงกระบวนทัศน�ท่ีสําคัญและ
จําเปAนต6อการพัฒนาครู ประกอบด�วย กระบวนทัศน�การจัดการเรียนรู�ในชั้นเรียนท่ีสอดคล�องกับ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ระบบสนับสนุนการพัฒนาครูอย6างต6อเนื่อง พัฒนาให�โรงเรียนเปAน
หน6วยพัฒนาตนเองด�วยการสร�างชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนาครูต�องเปCดโอกาสให�ครูได�มีโอกาสเลือก
ประเด็นท่ีตนเองมีความต�องการจําเปAน ตามบริบทของแต6ละคน การพัฒนาครูจะต�องเปลี่ยนจากการ
ฝ�กอบรม (Training Mode) เปAนการทําให�ครูเกิดการเรียนรู�ร6วมกัน (Learning model) การพัฒนา
ครูจะต�องเน�นและปรับเปลี่ยนเปAนการพัฒนาท่ีเน�นท่ีการประเมินผลการแสดงออกจริงของครู  
มาตรฐานวิชาชีพครูควรจะต�องมีความหลากหลายและครอบคลุมกิจกรรมของวิชาชีพ กระบวนทัศน�ท่ี
จําเปAนสําหรับการพัฒนาครู ประกอบด�วย การลงมือปฏิบัติการในสถานการณ�จริง เปAนหนทางแห6ง
การเรียนรู�ท่ีมีความหลากหลายการประเมินท่ีสอดคล�องกับสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) 
  ครูทุกคนมีความจําเปAนอย6างยิ่งท่ีจะต�องแสวงหาวิธีการท่ีจะช6วยให�นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู�ได� ซึ่งนวัตกรรมใหม6ที่ครูจะต�องทราบคือ Professional Learning Community 
(PLC) โดยท่ี PLC ย6อมาจาก Professional Learning Community ซ่ึงหมายถึง Community of 
Practice (CoP) ในการทําหน�าท่ีครูนั่นเอง หรือกล6าวอีกนัยหนึ่ง เปAนการรวมตัวกันทํางานไปพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู�เพื่อปฏิบัติหน�าที่ครูเพื่อศิษย�ไป  โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู� จาก
ประสบการณ�ตรง ทําให�การทําหน�าท่ีครูเพ่ือศิษย�เปAนการทํางานเปAนกลุ6มหรือเปAนทีม  ซึ่งอาจเปAน
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ทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได� ต6างโรงเรียนกันก็ได�   หรืออาจจะอยู6ห6างไกลกันก็ได�  โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู�  ผ6าน ICT 

  ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร6วมมือกัน
ของครู ผู�บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนเปAนสําคัญ เพ่ือ
ปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน การมีค6านิยม และวิสัยทัศน�ร6วมกัน ไป
ถึงการเรียนรู�ร6วมกันและการนําสิ่งที่เรียนรู�ไปประยุกต�ใช� อย6างสร�างสรรค�ร6วมกัน การรวมตัว
ในรูปแบบนี้เปAนเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต�องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพ่ือ
การเรียนรู�และพัฒนาวิชาชีพ สู6มาตรฐานการเรียนรู�ของนักเรียนเปAนหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา 
วิชาชีพให�เปAน “ครูเพ่ือศิษย�” (วิจารณ� พานิช, 2556) โดยมองว6า เปAน “ศิษย�ของเรา” มากกว6ามองว6า 
“ศิษย�ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู�ท่ีเริ่มจาก “การเรียนรู� ของครู” เปAน
ตัวต้ังต�น เรียนรู�ท่ีจะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู�ของตนเอง เพ่ือ
ผู�เรียน เปAนสําคัญ 

  อย6างไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เปAนไปได�ยากท่ีจะทําเพียง
ลําพังหรือเพียงนโยบาย เพ่ือให�เกิด การขับเคลื่อนท้ังระบบโรงเรียน จึงจําเปAนต�องสร�างความเปAน 
PLC ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร6วมในโรงเรียน ย6อมมีความ เปAนชุมชนท่ีสัมพันธ�กันอย6าง
แน6นแฟEน (Senge, 1990) ชุมชน ท่ีสามารถขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได�นั้น จึง
จําเปAนต�องมีอยู6ร6วมกันอย6างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการทํางาน “ครูเพ่ือศิษย�
ร6วมกัน” บรรยากาศ การอยู6ร6วมกันจึงเปAนบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล 
ธรรมร6มดี, ทัศนีย� จันอินทร�, และ คงกฤช ไตรยวงศ�, 2553)  

  กล6าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร6วมใจร6วมพลัง ร6วมทํา และร6วมเรียนรู�
ร6วมกันของครู ผู�บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ�แบบกัลยาณมิตร มี
วิสัยทัศน� คุณค6า เปEาหมาย และภารกิจร6วมกัน โดยทํางานร6วมกันแบบทีม เรียนรู�ท่ีครูเปAนผู�นําร6วมกัน 
และผู�บริหารแบบผู�ดูแลสนับสนุน สู6การเรียนรู�และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู6
คุณภาพการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผู�เรียนเปAนสําคัญและความสุขของ
การทํางานร6วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู�  ซึ่งเปAนกระบวนทัศน�หนึ่งที่จําเปAนสําหรับการ
พัฒนาครู เปAนหนทางแห6งการเรียนรู�ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงเปAนแนวทางการพัฒนาครูในยุค 4.0 

5.6 แนวทางการพัฒนาครูในประเทศสิงคโปร3 
  ในปw 2559 องค�การเพ่ือความร6วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development - OECD) จัดอันดับผลคะแนนสอบวิชา
คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และการอ6านของเยาวชนอายุ 15 ปw ใน 70 ประเทศและได�ให�สิงคโปร�เปAน
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อันดับ 1 ในท้ังสามวิชา ท้ังนี้พบว6าคะแนนของเยาวชนกลุ6มที่มีรายได�น�อยและกลุ6มที่มีรายได�สูง        
ไม6แตกต6างกันมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
             ความมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการกระจายทรัพยากรด�าน
การศึกษาท่ีท่ัวถึงของภาครัฐนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีสิงคโปร�ให�ความสําคัญต6อนโยบาย
การศึกษาโดยได�มีการปฏิรูปคุณภาพของระบบและมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศอย6าง
ต6อเนื่องจนเปAนท่ียอมรับของนานาชาติ 
               จุดเด6นท่ีสําคัญของการศึกษาสิงคโปร�มี 5 ประการ คือ 1) บุคลากรครูคุณภาพสูง  
2) การเรียนการสอนสองภาษา 3) โอกาสทางการศึกษาท่ีเท6าเทียม 4) เทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 5) ระบบการศึกษาท่ียืดหยุ6น สามารถถ6ายโอนนักเรียนระหว6างสายวิชาชีพกับสายสามัญเพ่ือ
เพ่ิมความกระตือรือร�นในการเรียน   
               เส�นทางการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ6นสูง เม่ือสําเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษา 6 ปw 
นักเรียนจะต�องสอบวัดระดับ Primary School Leaving Examination (PSLE) ซ่ึงผลคะแนนจะเปAน
การ “แบ6งเกรด” และกําหนดเส�นทางชีวิตการศึกษาต้ังแต6ระดับมัธยมศึกษาเปAนต�นไป 1) นักเรียนท่ีมี
ผลคะแนนดีเยี่ยมจะสามารถศึกษาต6อในโรงเรียนมัธยมศึกษาสําหรับผู� มีความสามารถพิเศษ 
(Specialised Independent School) ซ่ึงหลักจากจบหลักสูตร 6 ปw ไม6ต�องผ6านการสอบ GCE O-
Level ก6อนท่ีจะสอบ GCE A-Level เพ่ือศึกษาต6อในระดับมหาวิทยาลัย (เยาวชนกลุ6มนี้มักจะได�ข้ึน
เปAนผู�บริหารประเทศในรุ6นต6อไป) 2) นักเรียนท่ีได�ผลคะแนนดี จะศึกษาต6อในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หลักสูตรเร6งด6วน (Express) หลักสูตร 4 – 5 ปw ซ่ึงต�องสอบ GCE O-Level เพ่ือศึกษาต6อระดับ
วิทยาลัย (Junior College) 2 – 3 ปw ก6อนจะสอบ GCE A-Level เพ่ือศึกษาต6อในระดับมหาวิทยาลัย 
3) นักเรียนท่ีได�ผลคะแนนปานกลาง จะศึกษาต6อในโรงเรียนมัธยมหลักสูตรปกติ (Normal) ซ่ึงแบ6ง
ออกเปAนสายวิชาการ (หลักสูตร 4 – 5 ปw) และสายเทคนิค (หลักสูตร 4 ปw) โดยจะต�องสอบ GCE 
N(A) – Level และ GCE N(T) – Level ตามลําดับ หากผลคะแนนดีจะสามารถยกระดับไปสอบ GCE 
O – Level เพ่ือเข�าสู6เส�นทางการศึกษาเช6นเดียวกับหลักสูตรเร6งด6วน นักเรียนท่ีทําคะแนนได�ในระดับ
ปกติจะศึกษาต6อในสถาบันการศึกษาด�านเทคนิค (Institute of Technical Education) 
           หลักสูตรการศึกษาท่ีมุ6งสอนให�สามารถนําความรู�พ้ืนฐานมาประยุกต�ใช�กับการ
แก�ปyญหาต6าง ๆ ได� โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�ตั้งแต6ระดับประถมศึกษา เพื่อให�
นักเรียนสามารถนําศักยภาพของตนมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด ท้ังนี้การท่ีอนาคตทางการศึกษา
ท้ังหมดข้ึนอยู6กับผลคะแนน PSLE ทําให�เกิดความกดดันต6อนักเรียนต้ังแต6วัยเด็กสูงมากและนํามาสู6
ปyญหาความเครียดในท�ายท่ีสุด ในระยะหลังจึงได�เกิดเสียงต6อต�านและเรียกร�องจากประชาชนให�
ปฏิรูประบบการศึกษาโดยเน�นการให�ความสําคัญกับคะแนนน�อยลงและมาให�ความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพด�านอื่น (เช6น ศิลปะ และกีฬา) มากขึ้น สิงคโปร�มีนโยบายปรับปรุงระบบอย6าง
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ค6อยเปAนค6อยไป เม่ือปw 2559 ได�มีการปรับปรุงผลสอบ PSLE ให�เปAนช6วงคะแนน ไม6ได�เปAนร�อยละเพ่ือ
ลดความกดดันในการแบ6งเกรดนักเรียน และปw 2560 ได�มีการประกาศโควต�าพิเศษแก6นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษโดดเด6นนอกจากด�านวิชาการในการเข�าโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนําของสิงคโปร� 
               นโยบายการสอนสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประจําเชื้อชาติ) รัฐบาล
สิงคโปร�ได�กําหนดให�การเรียนการสอนทุกวิชาเปAนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้นักเรียนทุกคนต�องเลือกเรียน
วิชาภาษาทางการของเชื้อชาติของตนด�วย ในที่นี้รัฐบาลสิงคโปร�ได�กําหนดไว� 3 ภาษา ได�แก6       
จีนแมนดาริน มาเลย� หรือทมิฬ สิ่งท่ีน6าสนใจคือภาษาท่ีเลือกเรียน ไม6จําเปAนท่ีจะต�องเปAนภาษาท่ีใช�
จริงในครอบครัว เม่ือปw 2508 สิงคโปร�เพ่ิงได�รับเอกราช ชาวสิงคโปร�เชื้อสายจีนเกือบท้ังหมดไม6ได�ใช�
ภาษาจีนแมนดารินในการสื่อสารในครอบครัว และเพียงร�อยละ 60 ของชาวสิงคโปร�เชื้อสายอินเดียใช�
ภาษาทมิฬในครอบครัว นโยบายดังกล6าวจึงเปAนกุศโลบายสร�างความเปAนป�กแผ6นให�กับคนในชาติ โดยการ 
1) วางระบบการศึกษาบังคับให�ชาวสิงคโปร�ทุกคนต�องสื่อสารภาษาอังกฤษได� 2) ให�มีความสามารถใน
การสื่อสารด�วยภาษาประจําเชื้อชาติ เพ่ือให�ประชาชนคงรักษาอัตลักษณ�ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ตนไว�ได� 3) มีการกําหนดให�มีเพียงหนึ่งภาษา (one common language) ภายในแต6ละกลุ6มเชื้อชาติ 
ยังส6งผลให�เกิดความรู�สึกสมานฉันท�เปAนชาติพันธุ�เดียวกันภายในแต6ละกลุ6มเชื้อชาติ ซ่ึงเปAนประโยชน�
ต6อการรักษาความม่ันคงของประเทศไว�ด�วย 
               นโยบายการปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการรักประเทศ บทบาทของการเปAนพลเมือง
สิงคโปร�และการคํานึงถึงประโยชน�ส6วนรวมก6อนส6วนตนในสถานศึกษาต้ังแต6ระดับประถม สิงคโปร�มี
การปลูกฝyงความรักชาติอย6างจริงจังเนื่องจากเปAนประเทศท6ามีขนาดเล็กและเคยวิกฤติทางความม่ันคง
มาหลายครั้ง เช6น การยึดครองโดยญี่ปุ�นในช6วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช6วงยุคคอมมิวนิสต� และ
สถานการณ�ความตึงเครียดระหว6างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ก6อนที่สิงคโปร�จะแยกตัวเปAนเอกราช 
ปyจจุบันสิงคโปร�กําหนดให�นักเรียนร�องเพลงชาติและกล6าวคําสัตย�ปฏิญาณรักชาติทุกวัน และสอนวิชา
ประวัติศาสตร�จากมุมมองการดิ้นรนต6อสู�เพื่อสร�างชาติให�อยู6รอดจากภัยคุกคามรอบด�าน ท้ังนี้
การศึกษาของสิงคโปร�มิได�เน�นการปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับบทบาทการเปAนพลเมืองดีและการคํานึงถึง
ประโยชน�ส6วนร6วมก6อนประโยชน�ส6วนตนอย6างเด6นชัด การเคารพกฎหมายอย6างสูงของชาวสิงคโปร�
น6าจะเปAนผลโดยตรงจากการบังคับใช�กฎหมายท่ีเข�มงวดและจริงจัง มีบทลงโทษท่ีรุนแรง ทําให�
ประชาชนมีความเกรงกลัวกฎหมายและเกิดอัตราการกระทําความผิดท่ีต่ํากว6าในประเทศอ่ืน 
                 นโยบายการศึกษาเพ่ือก�าวสู6สังคมฐานความรู�และการเปAน smart nation สิงคโปร�มี
วิสัยทัศน�ในการสร�าง smart nation เพ่ือให�ประชาชนสามารถใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดของโลกมา
เปAนประโยชน�ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และให�สิงคโปร�มีความพร�อม มีโครงสร�างพ้ืนฐานและมี
กําลังคนท่ีมีคุณภาพ สร�างโอกาสให�แก6ประชาชน และให�สังคมมีความม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือก�าวจาก 
SG50 สู6 SG100 โดยนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีโดดเด6น คือโครงการ SkillsFuture ซ่ึงเริ่ม
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เม่ือปw 2559 ใช�งบประมาณกว6า 400 ล�าน ดอลลาร�สิงคโปร� (ประมาณ 10,000 ล�านบาท) ต6อปw ใน
ด�านการศึกษาต6อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ืออุดช6องว6างด�านทักษะอาชีพ โดยชาวสิงคโปร�ท่ีมีอายุ 25 ปwข้ึน
ไปจะได�รับ SkillFuture Credit เริ่มท่ี 500 ดอลลาร�สิงคโปร� (12,500 บาท) และรัฐบาลจะเติมให�
อย6างสมํ่าเสมอ ไม6มีวันหมดอายุ ท้ังนี้ใช�ได�เฉพาะสําหรับการสมัครเรียนหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพ
เพ่ิมเติมท่ีปyจจุบันรัฐบาลเห็นชอบราว 12,500 หลักสูตร นอกจากนี้ ต้ังแต6ปw 2560 ชาวสิงคโปร�ทุกคน 
ตั้งแต6ระดับมัธยมศึกษาจะมี Learning Portfolio ออนไลน�เปAนของตนเอง ที่จะประเมิน
ลักษณะเฉพาะของบุคคล และช6วยแนะนําด�านการวางแผนการศึกษา การทํางานและการเรียนรู�
ตลอดชีวิต   
  จากการศึกษาดูงานของผู�วิจัย เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันการศึกษา
แห6งชาติสิงคโปร� National Institute of Education (NIE) Singapore  เปAนศูนย�วิจัยด�านการศึกษา
และการฝ�กหัดครู โดยรัฐบาลสิงคโปร�ถือว6าครูเปAนหัวใจสําคัญของการศึกษา ข�อมูลเชิงประจักษ� คือ
การส6งเสริมวิชาชีพครู ให�มีเกียรติ มีความก�าวหน�า ได�รับเงินเดือนสูงเทียบเท6าวิศวกร  โดยครูทุกคน
ต�องเข�ารับการอบรมท่ีสถาบัน NIE เปAนเวลา 1 ปw  แลเม่ือปฏิบัติหน�าท่ีครูแล�วต�องเข�ารับการประเมิน 
และรับการพัฒนาทุกปw  หากไม6ผ6านการประเมินเปAนครั้งท่ี 3 จะให�ออกจากการเปAนครู 
  NIE เปAนหัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา ดังนี้ 

1. เชื่อมโยงภารกิจของ NIE กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในห�องเรียน 
2. ผลักดันให� NIE พัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่องด�วยการสร�าง "งานวิจัย" ท่ีจะตอบ

คําถามท่ีสําคัญในเรื่องการเรียนการสอน และหาวิธีการท่ีจะให�การจัดการศึกษาของสิงคโปร�ดียิ่งข้ึน 
3. สร�างองค�ความรู�ท่ีได�จากงานวิจัยท่ีเปAนประโยชน�มหาศาลแก6การเรียนการสอน 

ในห�องเรียนสิงคโปร� เปAนประโยชน�ต6อครูโรงเรียน ท่ีสําคัญนักเรียน และเปAนข�อมูลสําคัญเพ่ือประเมิน
และวางนโยบายของกระทรวง 
               สรุปแนวทางการพัฒนาครูของประเทศสิงคโปร�จากการศึกษาเอกสารและการ
เดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครู ณ ประเทศสิงคโปร� เม่ือเดือนพฤษภาคม
2559 พบว6าการฝ�กอบรมบุคลากรด�านการศึกษาในฐานะแม6พิมพ�ของชาติ รวมทั้งสวัสดิการด�าน
บุคลากรการศึกษาของสิงคโปร� สิงคโปร�มีสถาบันการศึกษาแห6งชาติเปAนสถาบันผลิตและพัฒนาครูเข�า
สู6ระบบการศึกษาเพียงแห6งเดียว คือ National Institute of Education (NIE) ซ่ึงมีระบบรวมศูนย�
ดังกล6าวทําให�สามารถควบคุมคุณภาพของครูท่ีผลิตเข�าสู6ระบบได�อย6างมีประสิทธิภาพโดยเน�นการผลิต
ครูท่ีมีความรู�ลึกซ้ึง เพ่ือสามารถถ6ายทอดความรู�ให�นักเรียนมีรากฐานความคิดวิเคราะห�ท่ีแข็งแรง ท้ังนี้ 
อาชีพครูมีค6าตอบแทนท่ีดี มีเส�นทางอาชีพชัดเจน มีการร6วมมือกับครูคนอ่ืน ๆ ในการวางแผนและ
ปรับปรุงการสอน อีกท้ังครูใหญ6จะถูกย�ายไปบริหารโรงเรียนอ่ืนทุก 6 – 8 ปw ส6งผลให�มีการปรับและ
พัฒนาระบบการบริหารและสอนในโรงเรียนต6าง ๆ ให�ใกล�เคียงกันอยู6เสมอ อย6างไรก็ดี อาชีพครูใน
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สิงคโปร�มีความกดดันสูงและต�องทํางานหนัก ตลอดจนมีภาระงานเอกสารมาก ภายใต�ระบบการศึกษา
ของสิงคโปร�ท่ีเน�นการมีประสิทธิภาพสูง ทําให�อัตราการลาออกของครูค6อนข�างสูงเช6นกัน หนังสือพิมพ� 
Strait Times ได�รายงานเม่ือเดือนตุลาคม 2559ว6ามีครูท่ีลาออกจํานวน 5,000 คนในช6วง 5 ปwท่ีผ6านมา 
โดยคิดเปAนร�อยละ 3 ของครูท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากอัตราเดิมซ่ึงอยู6ท่ีร�อยละ 2 กระทรวงศึกษาธิการของ
สิงคโปร�อยู6ระหว6างการพิจารณาผ6อนภาระงานเอกสารของครูด�วยการเพ่ิมตําแหน6งผู�ช6วยครูให�มากข้ึน 
 
6. แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตร3การศึกษา 
 ปyจจุบันสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงอย6างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน� การก�าวสู6ยุค
ข�อมูลข6าวสารของสังคมโลก ตลอดจนปyจจัยต6างๆ อาทิ การก�าวสู6ประชาคมอาเซียน การจัดทํา
ยุทธศาสตร�จึงเปAนหลักการสําคัญขั้นต�นของกระบวนการบริหาร ยุทธศาสตร�ที่ดีจะช6วยให�การ
บริหารงานสําเร็จลุล6วงไปได�ด�วยดี ยุทธศาสตร�เปรียบเสมือนเข็มทิศช6วยชี้ช6องทางในการดําเนินงาน
การจัดทํายุทธศาสตร� จึงเปAนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการขององค�การแนวใหม6 เพ่ือช6วยให�
หน6วยงานการศึกษาสามารถปรับตัวได�ทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันในกระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร� จะช6วยให�เห็นจุดอ6อน จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรคท่ีหน6วยงานต�องเผชิญ ซ่ึงจะนําไปสู6
การปรับวิธีการทํางาน การเตรียมรับและพัฒนาให�ทันความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล�อมของ
สังคมโลก ท้ังในด�านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ท้ังของประเทศและสังคมโลก  
ซ่ึงได�มีผู�ให�ความหมายของการจัดทํายุทธศาสตร�ไว�ดังนี้ 
 Dessler (2001) ให�ความหมายว6า ยุทธศาสตร� หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานว6าจะ ทาอย6างไร ไปทิศทางใดจากปyจจุบัน และให�ความหมายการวางแผนกลยุทธ� หมายถึง 
กระบวนการในการ กําหนดหรือต�องการให�ธุรกิจเปAนอย6างไรในอนาคต และช6วยทําให�บรรลุผลสําเร็จ 
 Mintzberg (1998: 10-15) เสนอคําอธิบายความหมายของยุทธศาสตร�ไว� 5 ความหมาย
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�ในฐานะท่ีเปAนแผน (Plan) หมายถึง ชุดของการกระทําท่ีมีความต้ังใจอย6าง
ตระหนักรู�เพ่ือใช�เปAนแนวทางหรือกลุ6มของแนวทางสาหรับการปฏิบัติการภายใต�สถานการณ�ใดๆ 

2. ยุทธศาสตร�ในฐานะท่ีเปAน“อุบาย”(Ploy) โดยเปAนแผนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
เอาชนะคู6แข6งด�วยไหวพริบสติปyญญา 

3. ยุทธศาสตร�ในฐานะท่ีเปAน "แบบแผน" (Pattern) หมายถึงแบบแผนในกระแสของการ 
ปฏิบัติหรือความคงเส�นคงวาของพฤติกรรม ไม6ว6าจะเปAนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความต้ังใจ หรือ      
ไม6ตั้งใจก็ตาม 
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4. ยุทธศาสตร�ในฐานะท่ีเปAน "ตําแหน6งจุดยืน" (Position) หมายถึง วิถีของการกําหนด 
ตําแหน6งองค�การว6าจะอยู6ในสนามการแข6งขันหรือการต6อสู�ระดับใด และมีเปEาหมายที่จะบรรลุ
ตําแหน6งใดในสนามการแข6งขันนั้น 

5. ยุทธศาสตร�ในฐานะท่ีเปAน "มุมมองต6อโลก" (Perspective) หมายถึง การปลูกฝyงวิถี
ของการรับรู�โลกแก6สมาชิกโดยผนวกรวมเอาค6านิยม วัฒนธรรม หรืออุดมการณ�ขององค�การเข�าไปเปAน
ส6วนหนึ่งของยุทธศาสตร� ซ่ึงจะกลายเปAนพลังในการขับเคลื่อนองค�การให�บรรลุพันธกิจ 
 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ�ศักด์ิ (2553) ให�ความหมายว6า ยุทธศาสตร� หมายถึง วิธีการหรือ
แผนการที่คิดขึ้นอย6างรอบคอบ มีลักษณะเปAนขั้นเปAนตอน มีความยืดหยุ6นพลิกแพลงได�ตาม
สถานการณ� มุ6งหมายเพ่ือเอาชนะคู6แข6งขันหรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต6างๆจนสามารถบรรลุเปEาหมาย
ท่ีต�องการ 
 จักษวัชร  ศิริวรรณ (2559) กล6าวว6า ยุทธศาสตร�ของหน6วยงานภาครัฐ คือ กระบวนการ
ตัดสินใจอย6างเปAนระบบในการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู6จํากัด รวมถึงการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือ
บรรลุเปEาประสงค�ท่ีได�กําหนดไว� อันเปAนผลประโยชน�ของส6วนรวม หรือประโยชน�สาธารณะ (Public 
Interest)  และเปAนการสนองตอบต6อปyญหาและความต�องการของประชาชน 
 จากการนิยามหลายแนวคิด สรุปได�ว6า ยุทธศาสตร� หมายถึง วิถีทางหรือแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีบ6งชี้ทิศทางและเปEาหมายของหน6วยงาน ภายใต�กรอบบทบาท ภารกิจ เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ผลลัพธ� ตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว� 
 ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร3 

1. แผนยุทธศาสตร�เปAนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีช6วยให�องค�การสามารถ
พัฒนาตนเองได�อย6างเหมาะสมกับสภาพการณ�เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพราะการกําหนดแผนยุทธศาสตร�
นั้นให�ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห�สภาพแวดล�อม ท้ังสภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อม
ภายนอกองค�การ 

2. แผนยุทธศาสตร�เปAนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีช6วยให�หน6วยงานในภาครัฐกิจ 
ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนท่ีมีส6วนเอ้ืออํานวยความสําเร็จและความล�มเหลวล�มเหลวต6อ
เปEาประสงค�ขององค�การ 

3. แผนยุทธศาสตร�เปAนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีช6วยส6งเสริมการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม6 (New Public Management, NPM)  ท่ีให�ความสําคัญการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหน6วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว6า 
การปฏิรูประบบราชการ อีกท้ังหน6วยงานภาครัฐกิจยังต�องดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซ่ึงเปAนกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจปyจจุบัน 
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4. แผนยุทธศาสตร�เปAนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีมีส6วนช6วยยกระดับระบบการ
จัดทํางบประมาณแบบมุ6งเน�นผลงาน (Performance-based Budgeting)  

5. แผนยุทธศาสตร�เปAนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีมีส6วนช6วยในการสร�าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ซ่ึงเปAนการพินิจพิเคราะห� วางแผน และนําเสนอทางเลือกในการบริหาร
จัดการแบบใหม6 ๆ ท่ีหลุดพ�นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข�องกับระเบียบปฏิบัติ
ราชการท่ีล�าสมัยและไม6เปAนไปเพ่ือประโยชน�สูงสุดของประชาชน 

6. แผนยุทธศาสตร�เปAนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีมีส6วนช6วยสนับสนุนหลักการ
ประชาธิปไตยในแง6ของการมีส6วนร6วม(Participation)  และ การกระจายอํานาจ (Decentralization) 

หลักการจัดทํายุทธศาสตร�ที่ดี ตามแนวคิด Kaplan and Norton (อ�างถึงใน พสุ              
เดชะรินทร�, 2551) ประกอบด�วย 5 ข้ันตอนคือ 

1. ผู�บริหารระดับสูงเปAนผู�รวมพลังขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 
2. นํายุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว�แปลงเปAนแผนงาน/โครงการท่ีปฏิบัติได�อย6างเปAนรูปธรรม 
3. ปรับแต6ง เชื่อมโยง และบูรณาการยุทธศาสตร�ของฝ�ายต6าง ๆ ให�สอดรับกับ ยุทธศาสตร�

ขององค�การ 
4. สร�างแรงจูงใจ ให�บุคลากรทุกคนในองค�การรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนด 
5. วางระบบและจัดระเบียบให�การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร�ประสบผลสําเร็จ อย6าง

เปAนกระบวนการและมีความต6อเนื่อง 
  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร3การศึกษา 
 แผนยุทธศาสตร� หมายถึง วิถีทางหรือแนวทางการดําเนินงานที่บ6งชี้ทิศทางและ
เปEาหมายของหน6วยงานการศึกษา ภายใต�กรอบบทบาท ภารกิจ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลลัพธ� ตามเปEาหมาย
ท่ีกําหนดไว�แผนยุทธศาสตร�ท่ีดีนั้น จะต�องถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศน�ของหน6วยงาน โดยวิสัยทัศน�นี้
เปAนความเห็นพ�องต�องกันว6าเปAนจุดหมายปลายทางท่ีองค�การประสงค�จะไปให�ถึง และวิสัยทัศน�นี้มี
การแปลงออกมาเปAนวัตถุประสงค� (Objective) ที่เปAนรูปธรรม และสามารถวัดได�  ท้ังนี้องค�การ
สามารถใช�แผนยุทธศาสตร�เปAนกรอบในการประเมินผลงานประจําปwงบประมาณ   ยิ่งไปกว6านั้น
องค�การยังสามารถใช�แผนยุทธศาสตร�เปAนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการ
จัดทํางบประมาณประจําปwได�อีกด�วย 
 สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�นั้น มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมทางยุยุทธศาสตร�ซ่ึงประกอบด�วย 

1.1 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment) ประกอบด�วย 
การวิเคราะห�จุดแข็ง (Strengths)  และการวิเคราะห�จุดอ6อน (Weakness)  
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1.2 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก (External Environment)ประกอบด�วย 
การวิเคราะห�โอกาส (Opportunities)  และการวิเคราะห�อุปสรรค(Threats) 

   ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� เพื่อให�ผู�บริหารมองเห็นสภาพการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมขององค�การ โดยใช�เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix การวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�การทางการศึกษา เพ่ือศึกษาแนวโน�มการพัฒนาการศึกษาให�
มีความเหมาะสม สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนท�องถ่ิน โดยแนวโน�มการพัฒนาการศึกษาของ
องค�การทางการศึกษาต�องมีความเปAนไปได�ในการพัฒนาตามเง่ือนไขข�อจํากัดและองค�ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต6อการจัดการศึกษา เช6น นโยบายในการจัดการศึกษาของหน6วยงานต�นสังกัด รูปแบบการ
บริหารงานขององค�กรทางการศึกษา และปyจจัยทีเก่ียวข�องอ่ืนได�แก6  ความต�องการของชุมชน ความ
ต�องการของผู�ปกครองนักเรียนสรุปมาเปAนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ชุมชนการวิเคราะห�สภาพขององค�กรทางการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
จะต�องวิเคราะห�ผลกระทบท่ีเกิดจากปyจจัยต6าง ๆด�วย  
   อาร�มสตรอง (1996) กล6าวว6า การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) เปAน
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ�สําหรับองค�การ ท่ีช6วยให�ผู�บริหารมองเห็น จุดแข็ง จุดอ6อน ซ่ึง
เปAนสภาพแวดล�อมภายใน โอกาสและอุปสรรค เปAนสภาพแวดล�อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ
ต6างๆ ท่ีมีต6อองค�การ ดังภาพท่ี 6 

SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 SWOT Analysis 
ท่ีมา:  M. Armstrong, Management Processes and Functions (London: CIPD, 1996). 
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  S คือ Strengths หมายถึง จดุแข็ง ท่ีเปAนปyจจัยภายใน เปAนข�อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม
ภายในองค�การ ซ่ึงจะใช�ประโยชน�ในการจัดทํายุทธศาสตร� 
  W คือ Weaknesses หมายถึง จุดอ6อน ท่ีเปAนปyจจัยภายใน เปAนปyญหาในการ
ดําเนินงาน หรือข�อบกพร6องท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายในองค�การ ต�องหาวิธีแก�ไขในจุดอ6อนนั้นๆ 
  O  คือ  Opportunity หมายถึง โอกาส ท่ีเกิดจากปyจจัยภายนอก  เปAนผลท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล�อมภายนอกขององค�การ เอ้ือประโยชน�ในการทํางาน 
  T คือ Threats หมายถึง อุปสรรค ท่ีเปAนปyจจัยภายนอก เปAนข�อจํากัดท่ีขัดขวางและ
ก6อให�เกิดปyญหาในการทํางานขององค�การ ซ่ึงต�องพยายามขจัด อุปสรรคต6างๆ เหล6านี้ 
  การวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายใน 

  ในการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน มีผู�นําเสนอการใช�โมเดลต6างๆ ในการสร�าง
แนวคิดการวิเคราะห� เช6น PRIMO-F Analysis, 4P, Seven-S Framework of Mckinsey และ 
MMPF (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) ซ่ึงผู�วิจัยใช� Seven-S Framework of Mckinsey ในการ
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน ดังภาพท่ี 7  
 

 
 

ภาพท่ี 7 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน 
ท่ีมา: Robert S. Kaplan, “How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S 
model,” Emerald Group Publishing Limited, STRATEGY & LEADERSHIP 33, 3 (2005): 
41-46. 
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 Seven-S Framework of Mckinsey มาจากตัวย6อของ 7 ปyจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กัน 
ดังนี้   

 Strategy หมายถึง ยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ทางการศึกษาท่ีกําหนดข้ึน  
 Structure หมายถึง โครงสร�างของการบริหารการศึกษา สายการบริหาร การบังคับ

บัญชา 
 System หมายถึง ระบบการทํางานด�านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 Shared Value หมายถึง ค6านิยมร6วมกัน ทัศนคติของบุคลากร 
 Style หมายถึง รูปแบบการบริหาร ภาวะผู�นํา การทํางานเปAนทีม 
 Staff หมายถึง บุคลากร มีความรู�ความสามารถ มีสมรรถนะ มีขวัญกําลังใจใน

การทํางาน 
 Skill หมายถึง ทักษะในการทํางาน ความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน 

  การวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายนอก 
  ในการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก มีผู�นําเสนอการใช�โมเดลต6างๆ ในการสร�าง
แนวคิดการวิเคราะห� เช6น PEST Analysis, STEP Analysis, PESTLE Analysis, PESTE Analysis 
เปAนต�น (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ใช�โมเดลการวิเคราะห� PEST 
Analysis ซ่ึงเปAนตัวย6อของปyจจัย 4 ตัว ดังนี้ 
  P = Political – Legal Factors เปAนปyจจัยทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู�ว6าราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมาย ระเบียบ และข�อกําหนดต6างๆ ท่ีจะส6งผลให�การ
จัดการศึกษาท้ังในแง6บวกและแง6ลบ 
  E = Economic Factors เปAนปyจจัยทางเศรษฐกิจ ด�านงบประมาณท่ีใช�ในการจัด
การศึกษา ฐานะของผู�ปกครอง ค6าครองชีพ 
  S = Sociocultural Factors เปAนปyจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ
ของผู�ปกครองท่ีมีต6อการจัดการศึกษา สภาพแวดล�อมท่ีอยู6อาศัย อาชีพการงาน การย�ายถ่ินท่ีอยู6อาศัย 
  T =  Technological Factors เปAนปyจจัยทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร อินเตอร�เน็ต 
แท็บเล็ต สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนและนวัตกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีส6วนสําคัญในการส6งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

  หลังจากวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกและสภาพแวดล�อมภายในองค�กรแล�ว จน
สามารถสังเคราะห�โอกาสและ อุปสรรค กับจุดแข็งและจุดอ6อน ขั้นตอนต6อไปจะต�องดําเนินการ
ประมวลข�อมูลท้ังสองด�านเข�าด�วยกัน เพ่ือ สรุปเปAนตารางความสัมพันธ�แบบเมตริกซ�ของปyจจัยท้ังสอง
ด�าน เพ่ือดูแนวโน�มของสภาวะแวดล�อมของ องค�กร โดยใช�เทคนิค TOWS Matrix แสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ�แบบเมตริกซ�ของปyจจัยท้ังสองด�าน เพ่ือดูแนวโน�มของสภาวะแวดล�อมของ 
องค�กร โดยใช�เทคนิค TOWS Matrix 

 

  

 

 
 

1. กลยุทธ� SO (Strengths –Opportunities) เปAนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการนําจุดแข็ง
ขององค�กรทุกด�านไปรวมกับโอกาสท่ีดีจากภายนอกท่ีเหมาะสมกัน เปAนกลยุทธ�ท่ีทุกองค�กรแสวงหา
และต�องการสร�างให�เกิดประโยชน�อย6างเต็มท่ี 

2. กลยุทธ� WO (Weaknesses – Opportunities) เปAนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการพยายาม
ลดจุดอ6อนขององค�กรและนําเอาโอกาสท่ีดีจากภายนอกมารวมเพ่ือปรับปรุงตนเองและพัฒนาให�เกิด
ประโยชน� 

3. กลยุทธ� ST (Strengths – Treats) เปAนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการนําจุดแข็งขององค�กร
มาขจัดอุปสรรคและข�อจํากัดจากภายนอก เพื่อเพิ่มความเข�มแข็งและลดปyญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

4. กลยุทธ� WT (Weaknesses – Treats) เปAนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการนําจุดอ6อน และ
อุปสรรคมาจับคู6กันเพ่ือหลบหลีกท่ีจะดําเนินการ และลดความเสี่ยงเพ่ือการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดวางทิศทางขององค�การ ซ่ึงประกอบด�วย 

2.1 การกําหนดวิสัยทัศน� (Vision) 
2.2 การกําหนดภารกิจ (Mission) 
2.3 การกําหนดเปEาประสงค�ขององค�การ (Corporate Goal) 
2.4 การกําหนดวัตถุประสงค� (Objectives) 
2.5 การกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค�การ (Organization’s Key Performance 

Indicators, KPIs)  และ 
2.6 การกําหนดยุทธศาสตร� (Strategy) 
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 ยุทธศาสตร3การขับเคล่ือนการศึกษาในต1างประเทศ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ได�ทําการศึกษาเชิงลึก เก่ียวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศสิงคโปร� ฟCนแลนด� และญ่ีปุ�น เพ่ือเปAนแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาไทย สรุปได�ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร3การขับเคล่ือนการศึกษาของประเทศสิงคโปร3 
  ประเทศสิงคโปร�เปAนตัวอย6างท่ีโดดเด6นประเทศหนึ่งในด�านการพัฒนาประเทศ โดยใน
ระยะเวลาเพียงครึ่งศตวรรษประเทศสิงคโปร�สามารถก�าวกระโดดจากการเปAนเกาะขนาดเล็กท่ีขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติมาสู6การเปAนประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับสูง จุดเริ่มต�นท่ีสําคัญของ 
การพัฒนาดังกล6าวมาจากการท่ีผู�นาประเทศในขณะนั้น คือ นายลี กวน ยู ได�เล็งเห็นว6าทรัพยากร
มนุษย�จะเปAนปyจจัยสําคัญยิ่งในการผลักดันประเทศสิงคโปร�ให�ก�าวไปข�างหน�าได�ท6ามกลางข�อจํากัด
ทางด�านทรัพยากรอ่ืนๆ รวมท้ังตระหนักว6าการศึกษาจะเปAนปyจจัยสําคัญในการสร�างบุคคลากรของ
ประเทศให�มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล�วได� อีกท้ังยังจะช6วยหลอมรวมความ
แตกต6างทางศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือสร�างความม่ันคงของชาติ ดังนั้น การพัฒนาคนจึงเปAนปyจจัยขับ
เคลื่อนท่ีสําคัญยิ่งของการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสิงคโปร� และเปAนเจตนารมณ�
ท่ียังคงได�รับการสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปyจจุบัน 
  การจัดทํานโยบายด�านการศึกษาท่ีสําคัญของประเทศสิงคโปร�มีท่ีมาจากความ
พยายามในการสร�างความสามารถในการแข6งขันของประเทศโดยการเพ่ิม การเข�าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพให�กับนักเรียนทุกคน มีการปรับระบบการศึกษาและการแบ6งหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถของผู�เรียน โดยมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรแห6งชาติ (Curriculum 
Development Institute of Singapore) เพ่ือควบคุมดูแลเนื้อหาของหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพและสอดคล�องกัน นอกจากนี้ ในช6วงปw ค.ศ. 1990s รัฐบาลได�มีการประกาศใช�
แนวทาง “โรงเรียนแห6งการคิดและประเทศแห6งการเรียนรู�” (Thinking Schools, Learning Nation) 
เพ่ือต6อยอดการพัฒนาคน ที่นอกจากจะต�องมีความรู�ในด�านเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีดีแล�ว ยัง
จะต�องมีคุณลักษณะในด�านอื่นๆ ประกอบกันไปด�วย ได�แก6 ค6านิยม ทัศนคติ และทักษะท่ีจะ
สร�างสรรค�สิ่งใหม6ๆ ผ6านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�ส6งเสริมศักยภาพในด�าน
ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมให�กับผู�เรียน และในปw ค.ศ. 2004 ประเทศสิงคโปร�ได�นําแนวทาง
“การสอนให�น�อยลงแต6เรียนรู�ได�มากข้ึน” (Teach Less, Learn More) มาใช�กับการศึกษาของชาติ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนในห�องเรียนจากการท6องจําไปสู6การทําความเข�าใจในหลักการเชิงลึก
และการเรียนรู�จากการแก�ปyญหา (Problem-based Learning) 
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  หน6วยงานหลักท่ีทําหน�าท่ีควบคุมดูแลในด�านการศึกษาของประเทศสิงคโปร�คือ
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ซ่ึงเปAนผู�ออกนโยบายและวางแนวทางไปสู6การปฏิบัติ 
รวมถึงวางแนวทางในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาของรัฐและสถาบันการศึกษาท่ีรัฐให�การ
ช6วยเหลือ ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษารวมถึงเปAนผู�กํากับการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาเอกชน 
  ประเทศสิงคโปร�ได�ใช�ยุทธศาสตร� “ตึง ผ6อน ตึง” (Tight, loose, tight approach) 
ในการดําเนินการ 

1. ตึง หมายถึง การกําหนดปรัชญาการศึกษาของประเทศที่แน6วแน6 การวางแนว
ยุทธศาสตร�และทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน สามารถเปAนหลักในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนได� 

2. ผ6อน หมายถึง การเปCดช6องว6างให�ผู�สอนมีอิสระในการปรับกลยุทธ�และวิธีการสอน
เพ่ือให�เหมาะสมกับบริบทของผู�เรียน 

3. ตึง หมายถึง การวางกรอบมาตรฐานของผลลัพธ�และความรับผิดชอบต6อผลลัพธ�ท่ี
เกิดข้ึน (Accountability) ของโรงเรียน 
  จากแนวคิดดังกล6าว ประเทศสิงคโปร�ได�มีการประกาศ “สมรรถนะท่ีพึงประสงค�
สําหรับศตวรรษท่ี 21” (21st Century Competencies) สําหรับใช�กาหนดกรอบการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร�อมของผู�เรียนในการใช�ชีวิตในอนาคต ท6ามกลางกระแสโลกาภิวัตน�
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย6างรวดเร็ว เพ่ือให�สามารถบรรลุถึงเปEาหมายของการสร�างประชากรท่ี
มีความม่ันใจในตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู�ด�วยตนเอง มีความกระตือรือร�นในการมีส6วนร6วม
และมีความเปAนพลเมืองที่ดีโดยสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ดังกล6าวประกอบไปด�วย (1) การรู�จักตนเอง 
(Self-Awareness) (2) การมีวุฒิภาวะทางความคิด (Self-Management) (3) การเข�าอกเข�าใจผู�อ่ืน 
(Social Awareness) (4) การสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี (Relationship Management) และ (5) การตัดสินใจ
อย6างมีวิจารณญาณ (Responsible Decision-Making) 

2. ยุทธศาสตร3การขับเคล่ือนการศึกษาของประเทศฟ}นแลนด3 
   ประเทศฟCนแลนด�ถือว6าเปAนหนึ่งในประเทศท่ีมีระบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุดประเทศหนึ่ง

ของโลกให�ความสําคัญกับความเสมอภาค โดยไม6เก็บค6าเล6าเรียน จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปw ต้ังแต6
อายุ 7- 16 ปw มีการจัดเตรียมอุดมศึกษาในสายสามัญและอาชีวศึกษา สําหรับในระดับอุดมศึกษาจะมี 
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาข้ันสูง จากรายงานการศึกษาของ UNICEF เปรียบเทียบ
ประเทศท่ีพัฒนาแล�ว 29 ประเทศท่ัวโลก ปw ค.ศ. 2011 พบว6าฟCนแลนด�อยู6ในอันดับท่ี 4 ของประเทศ 
ท่ีเด็กเยาวชนมีพัฒนาการดีท่ีสุด เด็กทุกคนได�รับการศึกษาฟรีจนจบมหาวิทยาลัย และมีอาหาร
กลางวันคุณภาพดีจนจบมัธยมศึกษา รวมท้ัง มีการให�บริการด�านสุขภาพและการเดินทางไปโรงเรียน 
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เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�เด็กมาโรงเรียนและช6วยเรื่องการเรียนรู�ความสําเร็จของระบบการศึกษาใน
ประเทศฟCนแลนด�นั้นไม6ได�มีมาต้ังแต6แรกเริ่มหากแต6ผ6านกระบวนการวางนโยบายและแนวการปฏิบัติ
อย6างเปAนระบบ ยึดหลักการใช�แนวนโยบายด�านการศึกษาท่ีมีการปฏิรูปอย6างต6อเนื่องประชาชนมีส6วน
ร6วม และมีความเสมอภาคทางการศึกษา ประเทศฟCนแลนด�ได�เริ่มปฏิรูปการศึกษาและหลักสูตรอย6าง
จริงจังในช6วงปw ค.ศ. 1970s ในช6วงแรกได�มุ6งเน�นไปท่ีการเพ่ิมการเข�าถึงการศึกษาให�เด็กทุกคนมี
โอกาสได�เรียน โดยอาศัยองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน คือ เทศบาล เปAนผู�จัดการศึกษา ต6อมาได�
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรอีก 3 ครั้ง ในปw ค.ศ. 1985 1994 และ 2004 โดยเพ่ิมน้ําหนักการให�ความสําคัญ
ท�องถ่ิน ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน และสร�างความเข�มแข็ง
ของเครือข6ายชุมชน ผู�ปกครอง และองค�กรต6างๆ ให�ร6วมกันสร�างสังคมแห6งการเรียนรู� 
  หน6วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศฟCนแลนด�คือกระทรวงศึกษาธิการ 
และวัฒนธรรม (Ministry of Education and Culture) ซ่ึงปรับเปลี่ยนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ต้ังแต6ในปw ค.ศ. 2010 มีขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมถึงด�าน
วิทยาศาสตร� การวิจัย วัฒนธรรม การกีฬา และนโยบายที่เก่ียวข�องกับเยาวชน ในปyจจุบันมี
รัฐมนตรีว6าการกระทรวง 2 ตําแหน6ง แบ6งตามภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ คือ (1) การศึกษาและการ
วิจัย และ (2) วัฒนธรรม การกีฬา เยาวชน ทรัพย�สินทางปyญญา และการช6วยเหลือทางการเงิน
สําหรับนักเรียน 
  เจตนารมณ�ดังกล6าวยังคงสะท�อนอยู6ในแนวนโยบายด�านการศึกษาของประเทศมา
จนถึงในปyจจุบัน ดังจะเห็นได�จาก “ยุทธศาสตร� 2020” (Strategy 2020) ภายใต�วิสัยทัศน�ของชาติท่ี 
ต�องการเปAนผู�นาด�านองค�ความรู� การจัดการศึกษาอย6างท่ัวถึง และการส6งเสริมความคิดสร�างสรรค�
ผ6านการวางยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญใน 3 ด�าน ได�แก6 

1. สร�างสังคมแห6งความรู�และวัฒนธรรมสาหรับอนาคต โดยคาดการณ�แนวโน�มการ
เปลี่ยนแปลงต6างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือนามาเปAนข�อมูลในการเสริมสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือให�เกิดการ
วิจัย นวัตกรรม และกระตุ�นความคิดสร�างสรรค� เพื่อให�เกิดการบ6มเพาะองค�ความรู� โดยมุ6งพัฒนา
ระบบการศึกษา การสร�างและใช�ประโยชน�วัฒนธรรมสร�างสรรค� (Creative Culture) การคิดค�นและ
พัฒนาวิธีการเรียนการสอน การสร�างแรงจูงใจในการเรียน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข6ายในการ
ส6งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู� 

2. เชื่อมโยงระบบการศึกษาเข�ากับภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรม โดยปรับระบบ
การศึกษาให�มีความสอดคล�องกับพัฒนาการของโครงสร�างอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานของ
ประเทศ กระตุ�นในเกิดการยกระดับศักยภาพแรงงาน 

3. ส6งเสริมความเข�มแข็งของท�องถ่ินและให�ความสําคัญกับการมีส6วนร6วมของภาค
ประชาสังคมในการสร�างสภาพแวดล�อมทางการศึกษาและฐานความรู�ท่ีเหมาะสมสาหรับบริบทของ
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ตนเอง อันจะช6วยสร�างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให�กับประชาชนจุดเน�นท่ีสําคัญของนโยบาย
การศึกษาในประเทศฟCนแลนด�คือ “คุณภาพ ประสิทธิภาพความเท6าเทียม และความเปAนสากล” มี
แผนพัฒนาการศึกษาและการวิจัย (Education and Research Development Plan) เปAนหลัก
สําคัญสาหรับการนาแนวทางท่ีรัฐบาลได�ประกาศไว� (Government  Programme) ไปสู6การปฏิบัติ ซ่ึง
รัฐบาลได�ระบุว6าความสามารถในการแข6งขันของแรงงานของประเทศจาเปAนต�องอาศัยระบบการศึกษา
ที่ดี มีระบบโรงเรียนที่ครบวงจรเพื่อส6งเสริมโอกาสในการเข�าถึงการศึกษาอย6างเท6าเทียม โดย
แผนพัฒนาการศึกษาและการวิจัยฉบับล6าสุดได�มีการประกาศใช�เม่ือสิ้นปw ค.ศ. 2011 มีระยะเวลาของ
แผนครอบคลุมปw ค.ศ. 2011-2016 โดยเปEาหมายท่ีสําคัญประกอบไปด�วย (1) สนับสนุนความเท6าเทียม
ทางการศึกษา (2) เสริมสร�างคุณภาพของการศึกษาในทุกระดับชั้น และ (3) ส6งเสริมการเรียนรู�ตลอด
ชีวิต ดังนั้น แนวนโยบายของประเทศฟCนแลนด�จึงมุ6งเน�นท่ีการสร�างปyจจัยพ้ืนฐาน (Foundation) ใน
ด�านการศึกษาท่ีแข็งแกร6งและมีความยืดหยุ6น ในการรองรับการพัฒนาด�านการศึกษาในอนาคต 

3. ยุทธศาสตร3การขับเคล่ือนการศึกษาของประเทศญ่ีปุ~น 
   ประเทศญ่ีปุ�นเปAนตัวอย6างของการรักษามาตรฐานทางการศึกษาท่ียอดเยี่ยมได�อย6าง 

ต6อเนื่องยาวนาน นับต้ังแต6ในช6วงปw ค.ศ. 1800s ซ่ึงประเทศญ่ีปุ�นได�ตั้งเปEาหมายในการยกระดับการ 
พัฒนาให�ทัดเทียมชาติตะวันตกด�วยแนวทางของตนเองท้ังในด�านเศรษฐกิจและด�านเทคโนโลยี ท้ังนี้ 
ประเทศญ่ีปุ�นได�เล็งเห็นว6าพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะสามารถนาพาประเทศไปสู6เปEาหมายท่ีต้ังไว�ได�นั้นก็คือ
ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพอีกท้ังยังได�ปลูกฝyง ค6านิยมท่ีให�ความสําคัญกับความสามารถและคุณความดี 
(Merit) ในการเปAนตัวตัดสินความก�าวหน�าของบุคคลทั้งในด�านการงานและในสังคมเจตนารมณ�
ดังกล6าวได�สะท�อนอยู6ในค6านิยมท่ีเชื่อการประสบความสําเร็จด�วยตนเอง(Meritocracy) โดยไม6อาศัย
สิทธิพิเศษใดๆ นอกจากนี้ จากการท่ีประเทศญ่ีปุ�นมีค6านิยมว6าระดับความสามารถของบุคคลสามารถ
ถูกประเมินได�จากผลการศึกษา ซ่ึงความสําเร็จทางการศึกษาเองก็ไม6ได�ขึ้นอยู6กับระดับสติปyญญาท่ีมี
มาต้ังแต6เกิดและไม6สามารถเปลี่ยนแปลงได� หากแต6เปAนผลของความพยายามในการศึกษาเล6าเรียน 
ดังนั้น หากนักเรียนมีผลการเรียนไม6เปAนท่ีน6าพอใจ ความล�มเหลวนั้นจะถูกนับว6าเปAนของครอบครัว
และครูผู�สอนด�วยเช6นกัน เพราะไม6สามารถช6วยผลักดันเด็กได�อย6างเข�มข�นเพียงพอจากค6านิยม
ดังกล6าวทาให�ทุกฝ�ายรวมถึงตัวผู�เรียนมีแรงกระตุ�นในด�านการศึกษาเปAนอย6างมาก 
  การจัดการการศึกษาของประเทศญ่ีปุ�นอยู6ภายใต�กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การ
กีฬาวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology: MEXT) มีวัตถุประสงค�ในการสร�างประชากรท่ีมีความคิดสร�างสรรค� มีจิตใจท่ีดีงาม 
โดยอาศัยการจัดการศึกษาและการส6งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต พร�อมท้ังสนับสนุนกิจกรรมส6งเสริม
การเรียนรู�ท้ังในด�านวิชาการ การกีฬา วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีปลูกฝyง
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เยาวชนให�รู�จักการแก�ปyญหาในชีวิตประจําวัน เน�นการสอนเนื้อหาท่ีนักเรียนได�เรียนในห�องเรียน
สามารถเชื่อมโยงมาสู6การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได� 
  จากการศึกษายุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการศึกษา ในประเทศสิงคโปร� ฟCนแลนด� 
และญ่ีปุ�น ท่ีมีการพัฒนาด�านการศึกษาอย6างโดดเด6น มีคุณภาพมาตรฐาน และประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาการศึกษา พบว6า ท้ัง 3 ประเทศมียุทธศาสตร�การศึกษาท่ีคล�ายกันประการหนึ่งคือ ความ
ชัดเจนของยุทธศาสตร�การศึกษา เน�นผลสัมฤทธิ์ มุ6งม่ันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให�มีความเข�มแข็ง 
ท้ังนี้ก็ มีความยืดหยุ6น หลากหลายในการปฏิบัติ เพ่ือส6งเสริมให�คนมีความคิดสร�างสรรค� เชื่อมโยง
การศึกษาให�สามารถนําไปใช�ได�ในชีวิตจริง   
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ชุลีพร  จิณณธนพงษ� (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ�ระหว6างความต�องการ
ฝ�กอบรมกับความก�าวหน�าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
พบว6า ปyจจัยความต�องการการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาในสายวิชาชีพครู ด�านความต�องการพัฒนาด�าน
ทักษะมีความสัมพันธ�เชิงบวกในระดับสูงกับความก�าวหน�าในสายอาชีพโดยรวม อย6างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังนั้นโรงเรียนควรวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการฝ�กอบรมอย6างต6อเนื่องเพื่อส6งเสริม
ความก�าวหน�าในวิชาชีพครู 
 ลัดดา ศิลาน�อย (2554) ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได�รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 5 รูปแบบ 
คือ รูปแบบการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีใช�โรงเรียนเปAนฐานในการจัดการเรียนรู� (School – based  
Management: SBM) การใช�ชุดการเรียน (Instructional Module) การเรียนผ6านบทเรียนออนไลน� 
(Web – base Instructional) การฝ�กอบรมโดยการจัดต้ังกลุ6มเครือข6าย (Net – work) และการนํา
ผลการฝ�กอบรมมาใช�ในการเทียบโอนเพ่ือศึกษาต6อในระดับปริญญาโท 
 เอกธิป  สุขวารี (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAนเลิศสําหรับสถาบันอุดมศึกษาผลการวิจัยพบว6า ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAนเลิศสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด�วย 
5 ยุทธศาสตร�หลัก ได�แก6 1) นําองค�กรเชิงรุกอย6างมีธรรมาภิบาล 2) ยกระดับศักยภาพบุคลากร        
3) สร�างสถาบันแห6งการเรียนรู� 4) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรโดยเน�นผู�เรียนให�มีความรับผิดชอบต6อสังคม 
และ 5) บริหารความเสี่ยงเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปAนเลิศ 
 คะนึงภรณ�  วงเวียน (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร�การท6องเท่ียวเชิง
นิเวศอย6างยั่งยืน ท่ีเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว6า 1) เกาะเสม็ดเปAนสถานท่ีท6องเท่ียวท่ีมีความพร�อม
ด�านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและป�าไม� มีความสวยงามและจุดเด6นในด�านหาดทรายขาวละเอียด 
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น้ําทะเลใส มีอ6าวต6างๆมากมาย และเปAนสัญลักษณ�ของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีความเหมาะสม
ของกิจกรรมการท6องเท่ียว การบริการทางการท6องเท่ียว การจัดการทางการท6องเท่ียวและสิ่งแวดล�อม
และการมีส6วนร6วมทางการท6องเท่ียวของเกาะเสม็ด โดยรวมอยู6ในระดับปานกลางถึงมากและปริมาณ
นักท6องเท่ียวท่ีต�องการให�มาท6องเที่ยวที่เกาะเสม็ดส6วนมากอยู6ระหว6าง 200,001-500,000 คน/ปw 
2) เกาะเสม็ดมีปyญหาด�านมลภาวะทางสิ่ งแวดล�อม เช6น การกําจัดขยะ การจัดการน้ําเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแย�งด�านกรรมสิทธิ์ในที่ดินและปริมาณน้ําจืดไม6เพียงพอ 
ส6วนอุปสรรคคือ ขาดการบูรณาการในการประสานงานกันระหว6างหน6วยงานภาครัฐ งบประมาณใน
การบริหารจัดการท6องเท่ียวและฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีไม6เพียงพอ ขาดการบังคับ
ใช�กฎหมายอย6างจริงจัง ขาดการวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะในการพัฒนา/อนุรักษ�เกาะเสม็ดและขาดหน6วยงานหลัก
หรือกลไกการประสานความร6วมมือในการแก�ไขปyญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะเสม็ดอย6างจริงจัง         
3) ยุทธศาสตร�การท6องเท่ียวเชิงนิเวศอย6างยั่งยืน ท่ีเกาะเสม็ด จังหวัดระยองมีวิสัยทัศน�คือ “เกาะเสม็ด
เปAนแหล6งท6องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลท่ีได�มาตรฐานและยั่งยืนในภาคตะวันออกของไทย”
ประกอบด�วย3 ประเด็นยุทธศาสตร�ได�แก6 1)เสริมสร�างคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สินให�แก6ประชาชนท�องถ่ินและนักท6องเท่ียว 2) เสริมสร�างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมและระบบสาธารณูปโภค 3) พัฒนาศักยภาพแหล6งท6องเท่ียวเชิงนิเวศและการตลาด
ท6องเท่ียวเชิงคุณภาพอย6างยั่งยืน ซ่ึงในการประเมินยุทธศาสตร�ดังกล6าวโดยผู�เชี่ยวชาญพบว6า ยุทธศาสตร�
ท่ีสร�างข้ึนมีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของเกาะเสม็ด และสามารถนําไปสู6การปฏิบัติได�  
 วันชัย ปานจันทร� (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปyจจัยท่ีส6งผลต6อคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบ ปyจจัยที่ส6งผลต6อคุณภาพ
การศึกษา สามารถจัดลําดับได�ดังนี้ 1)ด�านหลักสูตร 2)ด�านความมีชื่อเสียงและเปAนท่ียอมรับทาง
วิชาการ 3)ด�านบุคลากร 4) ด�านความเปAนอิสระในการบริหารจัดการ5) ด�านเครือข6ายความร6วมมือกับ
ต6างประเทศ 6) ด�านทําเลท่ีต้ัง 7) ด�านแหล6งค�นคว�าอ�างอิง 8) ด�านอาคารสถานท่ี วัสดุ และอุปกรณ� 
9) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 10)ด�านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ ชูชาติ พ6วงสมจิตร� เก็จกนก เอ้ือวงศ� และนงเยาว� อุทุมพร (2555) 
ศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได�ข�อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ1) จัดระบบและกลไก
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีส6งผลถึงคุณภาพผู�เรียนได�อย6ามีประสิทธิภาพ          
2)พัฒนาระบบการบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพท่ีเอ้ือต6อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) จัดระบบการส6งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให�เอ้ือต6อการปฏิบัติงานของครู
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และบุคลากรทางการศึกษาและ 4) จัดระบบการสร�างเสริมขวัญกําลังใจและความก�าวหน�าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 อาทิตยา  ดวงมณี (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร�การบริหารงานวิจัยโดย
การเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAนเลิศของวิทยาลัย
พยาบาล กระทรวงกลาโหม ผลการศึกษาพบว6า  องค�ประกอบการบริหารงานวิจัย มี 8 องค�ประกอบ 
ได�แก6 1) การจัดการกระบวนการและการมุ6งเน�นผู�ปฏิบัติงานวิจัย 2) การวางแผน การวัด และ
วิเคราะห�ผลการดําเนินการด�านการวิจัย 3) ภาวะผู�นําด�านการวิจัย 4) การมุ6งเน�นผู�มีส6วนได�ส6วนเสีย
ด�านการวิจัย 5) การจัดการความรู�ด�านการวิจัย 6) การผูกใจผู�ปฏิบัติงานวิจัย 7) การกํากับดูแลและ
การบริการด�านการวิจัย และ 8) การพัฒนาสภาพแวดล�อมและศักยภาพด�านการวิจัย วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมมีคะแนนรวมเฉลี่ยของกระบวนการในการบริหารงานวิจัยน�อยกว6า
สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในภาพรวม (ช6วงห6าง 5.85 %) 
และรายด�าน (ช6วงห6าง 3.77-15.32 %) ยกเว�น หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ�  และหมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ ท่ีมีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว6า (ช6วงห6าง -1.38 % และ -4.49 % ตามลําดับ) 
ยุทธศาสตร�การบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร� 
19 กลยุทธ� 100 แนวปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร� ได�แก6 การพัฒนาระบบการนําองค�การด�านการวิจัย 
การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย การสร�างวัฒนธรรมวิจัย การจัดการความรู�ด�านการวิจัย การสร�าง
ความผูกพันในงานวิจัย และการเทียบเคียงสมรรถนะด�านการวิจัย 
 ศักดา  สกนธวัฒน�  (2555)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต�คาเบรียลแห6งประเทศไทย เพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน จํานวน 15 โรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว6า สภาพปyจจุบันของการบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง สภาพการ
บริหารโรงเรียนท่ีเปAนจุดแข็งและโอกาสคือการบริหารโรงเรียนทุกด�านของการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม และภาวะคุกคาม คือการวางแผนของการปลูกฝyงการเรียนรู�เก่ียวกับสิ่งแวดล�อม รวมถึง
การวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติของการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม นอกเหนือจากนี้มีสภาพเปAนจุดอ6อน
และภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร�การบริหารโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและความเปAนไปได� ประกอบด�วย 
3 ยุทธศาสตร�หลักดังนี้ 1) ปฏิรูปการวางแผนเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 2) ยกระดับการกํากับ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 3) ปรับกระบวนทัศน�การนําแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน 
 โชติชวัล ฟูกิจกาญจน� (2556) ได�นําเสนอบทความวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ� เพ่ือ นําเสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ� โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม และนํามาสังเคราะห�เปAนแผนกลยุทธ�ขององค�กรและแสดงการประเมิน
ความจําเปAนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงสามารถกําหนดขอบเขตได� 3 รูปแบบ ได�แก6 การพัฒนา
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ส6วนบุคคล การพัฒนาแบบทีม และการพัฒนาแบบท้ังองค�กร และกําหนดรายละเอียดการพัฒนาและ
เม่ือเสร็จสิ้นต�องมีการประเมินการพัฒนาท้ังเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือนําข�อมูลไปปรับปรุง
แก�ไขต6อไป 
 วารุณี ผลเพ่ิมพูล และ ชูชีพ ประทุมเวียง (2556) ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะ
ของข�าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ผลการวิจัย พบว6า สมรรถนะข�าราชการครูมีทั้งหมด 7 องค�ประกอบ ได�แก6 1) การมุ6งผลสัมฤทธิ์ 
2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปAนทีม 5) การออกแบบการเรียนรู� 6) การพัฒนา
ผู�เรียน และ 7) การบริหารจัดการชั้นเรียน และศึกษาเชิงลึก พบว6า ข�าราชการครูท่ีมีสมรรถนะสูงง
เปAนผู�ท่ีปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปEาหมาย พัฒนาตัวเองอย6างต6อเนื่อง ปฏิบัติต6อผู�อ่ืนอย6างยุติธรรม 
 ปรีชาชาญ  อินทรชิต และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร�สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีสมรรถนะสูง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว6า 
ยุทธศาสตร�สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีสมรรถนะสูง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร� 16 กลยุทธ� 106 มาตรการ 116 ตัวชี้วัด ดังนี้ ยุทธศาสตร�ท่ี1 การนําและ
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การมุ6งเน�นการพัฒนานักเรียน ผู�ปกครอง และ
ผู�เก่ียวข�อง  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การมุ6งเน�นการพัฒนาบุคลากรสู6ความเปAนเลิศ ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว6า ยุทธศาสตร�สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีสมรรถนะสูง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีความเหมาะสม และผลการประเมินยุทธศาสตร�
พบว6า มีความเปAนไปได�อยู6ในระดับมากท่ีสุด 
 สรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ (2556) ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร�เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนขององค�การบริหารส6วนตําบลในกลุ6มจังหวัดภาคกลางตอนล6าง 1 ผลการวิจัยพบว6า แนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร�การเข�าสู6ประชาคมอาเซียนท่ีสําคัญ คือ 1)กําหนด
เปEาหมายและแนวทางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี/ชุมชนเพ่ือรองรับการเข�าสู6ประชาคมอาเซียน 2)พัฒนา
พนักงานให�มีทักษะและองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง 3) พัฒนาการทํางานให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 4) ให�ความรู�
ด�านประชาคมอาเซียนในทุกมิติท่ีสามารถดําเนินการได�แก6ประชาชน 5) พัฒนาเครือข6ายในพ้ืนท่ี และ 
6) ปรับปรุงโครงสร�างขององค�การบริหารส6วนตําบลให�สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ีโดยมีการจัดต้ัง
ศูนย�อาเซียนศึกษาหรือหน6วยวิเทศสัมพันธ�  
 เกศนภา  ลือดารา (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินในจังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด�าน ได�แก6 ด�านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และด�านการบริหารงานท่ัวไป จากสถานศึกษา 18 แห6งใน
สังกัดองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินจังหวัดปทุมธานี พบว6าการบริหารจัดการท้ัง 4 ด�าน มีประสิทธิภาพ 
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แต6พบปyญหาและอุปสรรคในการบริหารงานโรงเรียนท่ีได�รับการถ6ายโอนการจัดการศึกษามาจาก
รัฐบาล ในการการจัดสรรงบประมาณ และกฎระเบียบเก่ียวกับงบประมาณท่ีไม6เหมือนกัน 
 สุรัศม์ิ  รัมมณีย� และ สุวัฒน� เงินฉํ่า (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร�การสร�างความ
ผูกพันต6อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได�ยุทธศาสตร� 4 ยุทธศาสตร� คือยุทธศาสตร�ของ
หน6วยงานสนับสนุน ยุทธศาสตร�ของหน6วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการผลิตครู ยุทธศาสตร�ของหน6วยงาน
บังคับบัญชา และยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อมในโรงเรียน พบว6ายุทธศาสตร�มีความเปAนไปได�
และเหมาะสม แนวทางการนํายุทธศาสตร�ไปสู6การปฏิบัติได�แก6 มาตรการการพัฒนาครูท้ังระบบ 
มาตรการส6งเสริมเผยแพร6เกียรติภูมของครู มาตรการส6งเสริมด�านค6าตอบแทนและมาตรการจัดตั้ง
หน6วยงานพัฒนาครูให�เปAนมืออาชีพ 
 รัตนา เถลิงพล (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากร
มนุษย�ของการรถไฟแห6งประเทศไทย ผลการวิจัยได�ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรมนุษย�ของการ
รถไฟแห6งประเทศ 5 ยุทธศาสตร�ประกอบด�วย ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สร�างบทบาทฝ�ายบริหารงานบุคคลให�
เปAน HR Strategic Partner ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค�กร และยุทธศาสตร�ท่ี 5 
การพัฒนาบุคลากรเปAนทุนมนุษย� 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) วิจัยกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ไทยกับการเตรียมความพร�อมสู6ศตวรรษท่ี 21 โดยงานวิจัยได�เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ไทยท้ังการซ6อมและการสร�างควบคู6กันไป เพ่ือเปAนการปรับแต6ง ซ6อมแซมกลไกทางการศึกษา ซ6อม    
1) ปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาศักยภาพครูประจําการ 2) ปฏิรูปการเรียนรู�แห6งศตวรรษท่ี 21 
และส6งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 3) ปฏิรูประบบการประเมิน เน�นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 
4) ปฏิรูปเชิงโครงสร�าง และบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบบริหารจัดการ และ สร�าง 
5) สร�างสังคมแห6งปyญญา (Wisdom-based Society) ส6งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตและสร�าง
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู�เพ่ือสร�างมนุษย�ท่ีสมบูรณ�  
 พัชราภา ตันติชูเวช (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟาให� เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต  โดยใช�ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของ 
บรอนเฟนเบรนเนอร� เปAนกรอบแนวคิกของงานวิจัย พบว6า แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเจเนอเรชั่น
แอลฟ�าให�เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคต  มี 3 รูปแบบ ได�แก6 1) การจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ท่ีหลักสูตรมีความทันสมัย เน�นการสอนด�วยการลงมือปฏิบัติ มีการวัดและประเมินผลด�วย
วิธีการท่ีหลากหลายมากข้ึน 2) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท่ีหลักสูตรมีความหลากหลาย 
เน�นทักษะวิชาชีพเพ่ือใช�ในการทํางาน 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีเน�นการมีส6วนร6วมและมี
ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว6าง บ�าน วัด โรงเรียน และชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเจเนอเรชั่น
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แอลฟา เน�นการส6งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีต�องการจัดการศึกษาด�วยตนเอง ท้ังนี้บริบท
ของสังคมไทย ท้ังระบบนิเวศวิทยาต�องมีความเข�มแข็งและม่ันคง  
 นิตยา  เทพอรุณรัตน� (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลในประเทศไทย พบว6า (1) รูปแบบที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดปyจจุบันของโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ รูปแบบกํากวม มีการปฏิบัติอยู6ในระดับมากท่ีสุด และรูปแบบท่ีมีระดับการปฏิบัติ
ท่ีพึงประสงค�สูงสุด คือ รูปแบบการมีส6วนร6วม รูปแบบที่มีค6าดัชนีความต�องการจําเปAนในการ
ปฏิบัติงานสูงสุดคือ รูปแบบเพ่ือนร6วมงาน ส6วนการบริหารด�วยระบบคุณภาพ TQA ความต�องการ
จําเปAนในการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ด�าน คือ 1) ด�านการมุ6งเน�นบุคลากรท่ีเน�นความผูกพันของบุคลากร 
2) ด�านการมุ6งเน�นการปฏิบัติการท่ีเน�นกระบวนการทํางาน 3) ด�านการนําองค�การ โดยผู�นําระดับสูง 
(2) รูปแบบท่ีมีระดับการปฏิบัติปyจจุบันสูงสุดของโรงเรียนคุณภาพพิเศษ คือ รูปแบบกํากวม มีการ
ปฏิบัติอยู6ในระดับมากท่ีสุด รูปแบบท่ีมีระดับการปฏิบัติท่ีพึงประสงค�สูงสุดคือ รูปแบบเพ่ือนร6วมงาน
และรูปแบบเน�นวัฒนธรรม มีการปฏิบัติท่ีพึงประสงค�อยู6ในระดับมากท่ีสุด รูปแบบท่ีมีค6าดัชนีความ
ต�องการจําเปAนในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ รูปแบบเพื่อนร6วมงาน (3) รูปแบบที่พัฒนาข้ึนสําหรับ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทยคือ “รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการท่ีเน�นเพ่ือนร6วมงาน” 
จุดเน�นของรูปแบบ เน�นบูรณาการระหว6างการบริหารแบบเพื่อนร6วมงานและการบริหารแบบเน�น
วัฒนธรรม ลักษณะสําคัญของรูปแบบ มีองค�ประกอบของการบริหารจัดการ 8 ด�าน และการบริหาร
ด�วยระบบคุณภาพ TQA ท่ีเน�นบุคลากร การปฏิบัติการและการนําองค�กร 
 สิริวิท อิสโร (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารคุณภาพในองค�การภาครัฐของไทย: 
ศึกษากรณีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1) การบริหารคุณภาพไม6ได�ช6วยยกระดับผลการ
ปฏิบัติราชการของไทยให�สูงข้ึน แต6กลับพบว6าส6วนราชการไทยมีแนวโน�มผลการปฏิบัติราชการตํ่าลง
อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award: PMQA) ไม6ใช6ตัวแบบการบริหารคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับทุกๆ องค�การภาครัฐ
ของไทย แต6เหมาะสมสําหรับองค�การบางประเภทเท6านั้น 3) การบริหารคุณภาพในองค�การภาครัฐ
ของไทย ทําให�เกิดการพัฒนาท่ีแยกส6วน ส6วนราชการมีแนวคิดต6างคนต6างทํา และขาดการบูรณาการ
งานร6วมกัน ข�อเสนอแนะในการผลักดันให�การบริหารคุณภาพในองค�การภาครัฐของไทยประสบ
ความสําเร็จ คือ การเปCดโอกาสให�ส6วนราชการสามารถเลือกวางเส�นทาง และพัฒนาตัวแบบการ
บริหารคุณภาพท่ีสอดคล�องกับกลุ6มภารกิจ รวมถึงอัตลักษณ�ของแต6ละส6วนราชการเอง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จะต�องเพ่ิมการสนับสนุนทรัพยากร และชี้นํา
อย6างใกล�ชิดมากข้ึน เพ่ือเสริมพลังให�ส6วนราชการสามารถขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพในทิศทางท่ี
เอ้ือให�ภารกิจของรัฐประสบผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน�สุขแก6ประชาชนได�อย6างแท�จริง 
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 ปาริชาติ เภสัชชา (2558) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูผู�นําด�านการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัยพบว6า 
สมรรถนะครูผู�นําด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วย 1) สมรรถนะด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได�แก6 ความสามารถด�านเข�าถึงและการใช�สารสนเทศ การเปAนผู�รอบรู�สารสนเทศ และ 2)สมรรถนะ
ด�านความเปAนผู�นํา การเปAนบุคคลแห6งการเรียนรู� การเปAนผู�ได�รับการยอมรับ 

ยุทธศาสตร� เพียรไธสง สุชาติ บางวิเศษ และสุรเชษ น�อยฤทธิ์ (2559) วิจัยเรื่อง กลยุทธ�
การพัฒนาครู ท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค�การบริหารส6วนจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัย พบว6า กลยุทธ�การพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาตามสมรรถนะท้ัง 5 ด�าน 
ประกอบด�วย 1) กลยุทธ�สะท�อนการพัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน 2) กลยุทธ�พัฒนาคุณภาพ
การให�บริการของครูและสร�างสายสัมพันธ�อันดีต6อเครือข6ายผู�ปกครอง ชุมชน และสังคม 3)กลยุทธ�
ส6งเสริมสนับสนุนให�ครูพัฒนาตนเองสู6ความเปAนมืออาชีพ 4)กลยุทธ�สร�างวัฒนธรรมองค�กรให�มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และเกิดการพัฒนาและ 5)กลยุทธ�ปลูกฝyงจิตสํานึกการเปAนครูท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  จิรนันท� นุ6นชูคัน และคณะ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความต�องการจําเปAนใน
การพัฒนาครูผู�สอนด�านการจัดการเรียนรู� โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว6า ครูผู�สอนมีความ
ต�องการจําเปAนในการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู�โดยใช�การวิจัย การจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 
การจัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการบูรณาการ และการประเมินผลการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง  
ความต�องการจําเปAนในการพัฒนาครูผู�สอนด�านการจัดการเรียนรู�จากมากไปหาน�อย คือด�านพฤติกรรม 
ด�านความรู� และด�านเจตคติ ตามลําดับ นอกจากนี้ได�เสนอแนวทางการพัฒนาครูผู�สอน ว6าควรพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนรู �ที่ใช�การวิจัย การจัดการเรียนรู �แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู �โดยใช�
กระบวนการบูรณาการและการประเมินผลการเรียนรู�จาการปฏิบัติจริง  
 John Taylor (2004) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร�ที่เปAนสากล กรณีศึกษากับ
มหาวิทยาลัย 4 แห6งท่ีเปAนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ศึกษาความหลากหลายของกิจกรรมดําเนินการท่ี
ครอบคลุมการเรียนการสอนและการเรียนรู�, การวิจัย, การจัดอัตรากําลัง และการจัดการสถาบันเข�า
ด�วยกัน เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร�ท่ีครอบคลุมสําหรับสากล เปAนหนึ่งในองค�ประกอบที่สําคัญในช6วง
เริ่มต�นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย เช6น มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) เปAน
สถาบันการศึกษาท่ีมีความภาคภูมิใจในการจัดการการกระจายอํานาจและให�กําลังใจให�กับพนักงาน
ทุกระดับ มียุทธศาสตร� สรุปว6า “การสื่อสารท่ีดีให�มากข้ึนภายในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญ จะทําให�
สถาบันมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีหลักสูตรนานาชาติท่ีดีในอนาคต”  
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 Sideth S. Dy (2004) ศึกษายุทธศาสตร�และนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ประเทศกัมพูชา: มุมมองทางประวัติศาสตร� พบว6า ปyจจัยทางสังคมและการเมืองในช6วงสี่ทศวรรษท่ี
ผ6านต้ังแต6ปw ค.ศ. 1950 ถึง 1980 ท่ีส6งผลทําให�เกิดว ิกฤตและความก�าวหน�าของระบบการศึกษา ใน
ประเทศกัมพูชา ความเดือดร�อนขนาดใหญ6ทําลายสังคมวัฒนธรรม, ความวุ6นวายทางการเมือง, การฆ6า
ล�างเผ6าพันธุ�ระหว6างประเทศ การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมในช6วงความขัดแย�งทางการเมือง
ในปw 1970 และ 1980 และปyญหาเศรษฐกิจในช6วงสองทศวรรษที่ผ6านมาส6งผลต6อการพัฒนา
โครงสร�างทางการศึกษาซ่ึงเปAนความเสียหายอย6างจริงจังในช6วงความขัดแย�งทางการเมือง การถูกจํากัด
การเข�าถึงศึกษาในระบบโรงเรียนแบบด้ังเดิมท่ีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสสําหรับเด็กผู�หญิง 
ต6อมาในช6วงต�นศตวรรษท่ียี่สิบเปAนช6วงท่ีดีต6อการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสากล อย6างไรก็ตามแม�ว6าการศึกษา
ประถมศึกษาได�ทําภาคบังคับในปw 1950 และ 1960 ไม6มีกลไกในการจัดการของนโยบายด�านการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากความรู� พ้ืนฐานในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ไปสู6การเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู�ระดับประถมศึกษาบวกกับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต�น
ในกลางปw 1990 ทําให�วิถีการดําเนินชีวิตและการช6วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศกัมพูชา
ดีข้ึน การจัดการศึกษาในปw ค.ศ. 1950 และ 1960 ไม6ประสบความสําเร็จเพราะเนื้อหาการศึกษาท่ี
ทันสมัยและผลลัพธ�ท่ีไม6สามารถตอบสนองความต�องการท่ีแท�จริงของสังคมในเวลานั้น  
 Ronald H. Heck (2005) นําเสนอแนวโน�มและทิศทางในการจัดการศึกษาใน 5 ประเด็น 
ได�แก6 1)ประเด็นปyญหาในการจัดการศึกษา 2)ทิศทางการจัดการศึกษาท่ีต�องเน�นด�านศีลธรรมมากกว6า
ความเปAนวิทยาศาสตร�เพียงอย6างเดียว 3) ต�องใช�เครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 4) ต�องปรับเปลี่ยนการประเมินและการตัดสินผลงานทางวิชาการ และ5) ต�องมีข�อมูล
เชิงประจักษ�อย6างชัดเจน หากขาดข�อมูลส6งผลกระทบต6อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Safdar Rehman (2012) ศึกษากลยุทธ�การรักษาข�าราชการให�คงอยู6ไม6ให�โอนย�าย 
กรณีศึกษา หน6วยงานราชการแห6งหนึ่งของประเทศปากีสถาน พบว6าอัตราการย�ายของข�าราชการใน
ประเทศปากีสถานสูงข้ึน ส6งผลกระทบต6อองค�การทําให�สูญเสียงบประมาณในการสรรหาและพัฒนา
ข�าราชการใหม6 จึงเสนอกลยุทธ�ในการรักษาข�าราชการไว�ด�วยให�ความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพ
ข�าราชการและต�องการผู�เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากร 
 Yingxiu Yang (2014) ศึกษาแนวคิดของผู�นําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมหูหนาน 
และโรงเรียนประถม Lieshishan ผลการวิจัยพบว6า ผู�บริหารโรงเรียนท่ีต�องเปAนผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
ต�องทําความเข�าใจปyญหา และการหาแนวทางแก�ปyญหา ซ่ึงเปAนกระบวนการท่ีสําคัญ เพ่ือทบทวนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยมีความร6วมมือระหว6างบ�านและโรงเรียน ท้ังนี้งานวิจัยยังพบว6าภาวะผู�นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารโรงเรียนขึ้นอยู6กับสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผู�บริหารต�องใช�ทักษะ 
ในการทําความเข�าใจและการแก�แนวทางแก�ปyญหาท่ีต6างกัน 
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 Gina Madrigal-Sapungan , Ronel Mondragon Sapungan (2015) ศีกษาทิศทางใน
การวางแผนยุทธศาสตร�การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียน Bayanan II ประเทศบาเรน จากการ
วิเคราะห�จุดแข็งจุดอ6อน โอกาส และอุปสรรค โรงเรียน Bayanan II มีการเรียนการสอนและความ
วิตกกังวลขององค�กร ทําให�มีช6องว6างในการเข�าถึงนักเรียนท่ีจะได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงต�อง
ได�รับการแก�ไขปรับปรุงการวางแผนยุทธศาสตร�  ผลการศึกษาพบว6า ยุทธศาสตร�ท่ีจะใช�เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้1) โครงการ KSA เน�นเสริมความรู�ทักษะและสื่อ
การสอน 2) โครงการ ASIM - ยุทธศาสตร�สนับสนุนวัสดุท่ีใช�ในการเรียนการสอน3) GAD ให�การ
ฝ�กอบรมการพัฒนา4) โครงการปากกาสําหรับเขียนเชิงสร�างสรรค�ศิลปะในการค�นพบ 5) One-on-One 
สําหรับการศึกษาท่ีดีข้ึน! 6) BCBL ออนไลน�ท่ีดีท่ีสุดในชั้นเรียน / ครูท่ีดีท่ีสุดสําหรับผู�เรียนท่ีดีท่ีสุด 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูและการพัฒนา
ยุทธศาสตร�ท้ังในและต6างประเทศ พบว6า งานวิจัยส6วนใหญ6พบว6าวิชาชีพครูเปAนวิชาชีพท่ีสําคัญส6งผล
ต6อการพัฒนาประเทศ เห็นควรให�จัดทํายุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนาครูท่ีสอดคล�องตามความต�องการใน
แต6ละบริบทขององค�การ และเสนอให�พัฒนาตามสมรรถนะของข�าราชการครู 
 
ตารางท่ี 9  สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน�จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง 

แนวทางการนําผลการศึกษาไปใช� 

ความสําคัญ
ของปyญหาและ
วัตถุประสงค�

การวิจัย 

กรอบ
แนวคิด 
การวิจัย 

แนว
ดําเนินการ

วิจัย 

แนวคิดท่ี
สนับสนุนการ

สรุปและ
อภิปราย

ผลการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
ภาครัฐและการจัดการศึกษาไทย 
4.0 

√ √  √ 

แผนและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง
กับการพัฒนาข�าราชการครู 

√ √ √ √ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร 
 

√ √  √ 
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ตารางท่ี 9  สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน�จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ต6อ) 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง 

แนวทางการนําผลการศึกษาไปใช� 

ความสําคัญ
ของปyญหาและ
วัตถุประสงค�

การวิจัย 

กรอบ
แนวคิด 
การวิจัย 

แนว
ดําเนินการ

วิจัย 

แนวคิดท่ี
สนับสนุนการ

สรุปและ
อภิปราย

ผลการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ข�าราชการครู 
 

√ √ √ √ 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดทํา
ยุทธศาสตร�การศึกษา 
 

 √ √  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

√ √ √ √ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัย ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนา
การศึกษาไทย 4.0  เป'นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  ศึกษาสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลตAอ
การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร และเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัย เป'น 4 ข้ันตอนดังนี้  
 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการพัฒนาข!าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 รวบรวมข�อมูลด�วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด�วยการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-depth interview)  

1. การการวิเคราะห�และทบทวนบริบทจากเอกสาร ข�อบังคับ แผนงาน แผนยุทธ�ศาสตร�
หรือนโยบายขององค�การท่ีเก่ียวข�องในการศึกษาได�แกA แผนการศึกษาแหAงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 –2563) ยุทธศาสตร�
การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกสาร แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปWของสํานักการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (Documentary Research)   

2. การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) เป'นการสัมภาษณ�เพ่ือให�ได�ข�อมูลสภาพ
ในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครตามสภาพจริง และป\จจัยสภาพแวดล�อมท่ีสAงผลตAอ
การพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ผู�ให�ข�อมูลหลัก (key informant) เป'นบุคคลท่ีมีหน�าท่ีใน
การกํากับดูแลงานด�านการพัฒนาข�าราชการครู ได�แกA รองปลัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน 
ผู�อํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร�การศึกษา จํานวน 
1 คน ผู�อํานวยการกองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน ผู�อํานวยการ
กองการเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 คน นักทรัพยากรบุคคลจํานวน  7 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 12 คน 
  2.1 เครื่องมือในการวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช�คือ ผู�วิจัยเป'นเครื่องมือท่ีสําคัญ และสําหรับการสัมภาษณ�ท่ีใช�ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป!นการสัมภาษณ�เชิงลึกเป!นหลัก (In-depth Interview) เพ่ือให�ได�ข�อมูลถูกต�องและ
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยสร�างแนวคําถามท่ีผAานการ
กลั่นกรองและพิจารณาแล�ววAาจะสามารถตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัยได�ชัดเจนและครอบคลุม
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มากท่ีสุด โดยการใช�แบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง (Semi-Structured Interview) เป'นคําถามปลายเปaด  
ซึ่งผู�วิจัย เตรียมประเด็นการสัมภาษณ�สภาพการจัดการ ด�านการพัฒนาข�าราชการครู ของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ข�อมูลท่ัวไปของกรุงเทพมหานคร  
2. สภาพการจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
3. แนวทางการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
4. สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ท่ีสAงผลตAอการพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 
5. แนวนโยบายและจุดเน�นในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
6. ข�อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 
   ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากการบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียง การอัดเทป และ

การจดบันทึกการสัมภาษณ� รวบรวมโดยการถอดเทปจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดประเด็นตAาง ๆ ไป
พร�อมกันในระหวAางการรวบรวมข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพใช�วิธีการ
วิเคราะห�เชิงพรรณนาเนื้อหา (Content Analysis)  
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
      ผู�วิจัยนําแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุม 
และความตรงของเนื้อหาของข�อคําถาม และนําแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกท่ีได�ตรวจสอบแล�วมา
ปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ  จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ�ของคําถาม ในการศึกษาครั้งนี้ใช�การตรวจสอบแบบสามเส�า (Triangulation) 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องและเชื่อถือได� (Valid and Reliable) เพ่ือพิสูจน�วAาข�อมูลท่ีผู�วิจัยได�มานั้น
ถูกต�องหรือไมA  โดยการหาข�อมูลจากหลายฝkายท่ีเก่ียวข�องหรือใช�วิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลในประเด็นเดียวกัน จนกระท่ังได�ความคิดหรือข�อมูลสรุปเก่ียวกับประเด็นนั้นๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู�วิจัยใช�การตรวจสอบข�อมูล (Denzin 1978 : 294-304) ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation)  
2. การตรวจสอบสามเส�าด�านทฤษฎี (Theory Triangulation)  
3. การตรวจสอบสามเส�าด�านวิธีการรวบรวมข�อมูล (Methodological Triangulation)  

    2.3 การวิเคราะห�ข�อมูล ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลแบบการวิเคราะห�เนื้อหา (Content 
Analysis)   
 
 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 ข้ันตอนแสดงการสร�างแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาป*จจัยสภาพแวดล!อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต0อการพัฒนาข!าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาป\จจัยสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลตAอการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานครใช�ข�อมูลจาก 3 แหลAง ได�แกA  การสังเคราะห�จากเอกสาร  การสนทนากลุAมยAอย 
และ การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ดังนี้ 

1. การสังเคราะห�จากเอกสาร (Document Analysis) ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปW 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาลด�านการศึกษา
เปrาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal’s) แผนการศึกษาแหAงชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579  เป'นแผนระยะยาว 20 ปW  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปW พ.ศ. 2556 - 
2575 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2560 – 2563) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปW 

2. การสนทนากลุAมยAอย จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 กลุAมผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม สํานักงานเขตบางซ่ือ  ครั้งท่ี 2 กลุAมหัวหน�า
ฝkายการศึกษา จํานวน 6 คน เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 ณ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกกับ

ผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

สร�างแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึก 

นําแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกไปปรึกษาอาจารย�ที่ปรึกษา

และผู�เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบประเด็นเนื้อหา  

สัมภาษณ�เชิงลึกเก่ียวกับการจัดการพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร  
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ครั้งท่ี 3 กลุAมข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ณ 
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม สํานักงานเขตบางซ่ือ   

  เครื่องมือท่ีใช�คือ ผู�วิจัยเป'นเครื่องมือท่ีสําคัญ และสําหรับการจัดสนทนากลุAมยAอย 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลถูกต�องและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ผู�วิจัย
จําแนกกลุAมการสนทนา ตามตําแหนAง และลักษณะงานท่ีเหมือนกัน สร�างแนวคําถามท่ีผAานการกลั่นกรอง
และพิจารณาแล�ววAาจะสามารถตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัยได�ชัดเจนและครอบคลุมมากท่ีสุด 
โดยใช�ประเด็นการสนทนา ดังนี้ 

1. ข�อมูลท่ัวไปและประสบการณ�ทํางานของผู�รAวมสนทนากลุAม 
2. ความคิดเห็นท่ีมีตAอการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ตามประเด็นหลัก 

2 ประเด็นได�แกA  
2.1 ประเด็นสภาพแวดล�อมภายใน 7 ด�านท่ีสAงผลตAอการพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร ได�แกA ยุทธศาสตร� โครงสร�างองค�กร ระบบการทํางาน คAานิยมรAวม รูปแบบการ
บริหาร บุคลากร และทักษะการทํางาน   

2.2 ประเด็นสภาพแวดล�อมภายนอก 4 ด�าน ท่ีสAงผลตAอการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร ได�แกA ด�านการเมือง งบประมาณ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

3. ปQญหาและอุปสรรคในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
4. ข�อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 
  ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากการบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียง การอัดเทป และการจด
บันทึกการสนทนากลุAม รวบรวมโดยการถอดเทปจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดประเด็นตAาง ๆ ไปพร�อม
กันในระหวAางการรวบรวมข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพใช�วิธีการวิเคราะห�
เชิงพรรณนาเนื้อหา (Content Analysis)  

3. การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู�อํานวยการ
สํานักการศึกษา ผู�อํานวยการกองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ผู�อํานวยการสํานักงาน
ยุทธศาสตร�การศึกษา ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าท่ี  หัวหน�ากลุAมงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตร
การฝwกอบรม กองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร นักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองพัฒนา
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองการเจ�าหน�าท่ี สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 12 คน  
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การวิเคราะห�ข�อมูล 
ข�อมูลท่ีได�จากการสังเคราะห�จากเอกสาร การสนทนากลุAมท้ัง 3 ครั้ง และการสัมภาษณ�

เชิงลึก นํามาดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน และสภาพแวดล�อมภายนอก  (internal & 
external  strategic factors analysis summary) โดยใช�การวิเคราะห� SWOT หรือจุดแข็ง จุดอAอน 
โอกาส  และอุปสรรค ประเมินคAาคะแนนจากความถ่ีและจัดลําดับความสําคัญในแตAละประเด็น เพ่ือ
กําหนดศักยภาพหรือความสามารถขององค�การ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน ผู�วิจัยใช� Seven-S Framework of Mckinsey ใน
การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน ดังนี้   
  S1 (Strategy) หมายถึง ยุทธศาสตร�ทางการศึกษาท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดข้ึน  
  S2 (Structure) หมายถึง โครงสร�างของการบริหารการศึกษา สายการบริหาร การ
บังคับบัญชา 
  S3 (System) หมายถึง ระบบการทํางานด�านการศึกษาและการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร 
  S4 (Shared Value) หมายถึง คAานิยมรAวมกัน ทัศนคติของบุคลากร 
  S5 (Style) หมายถึง รูปแบบการบริหาร ภาวะผู�นํา การทํางานเป'นทีม 
  S6 (Staff) หมายถึง บุคลากร มีความรู�ความสามารถ มีสมรรถนะ มีขวัญกําลังใจใน
การทํางาน 
  S7 (Skill) หมายถึง ทักษะในการทํางาน ความชํานาญในการพัฒนาข�าราชการครูและ
การฝwกอบรม 

2. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ใช�โมเดลการวิเคราะห� 
PEST Analysis ดังนี้ 
  P = Political – Legal หมายถึง นโยบายของรัฐบาลด�านการศึกษา นโยบายของ
ผู�วAาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมาย ระเบียบ และข�อกําหนดตAางๆ ที่จะสAงผลให�การพัฒนา
ข�าราชการครูท้ังในแงAบวกและแงAลบ 
  E = Economic หมายถึง  ด�านงบประมาณท่ีใช�ในการพัฒนาข�าราชการครู ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครู คAาครองชีพ 
  S = Sociocultural หมายถึง สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติของ
ผู�ปกครองท่ีมีตAอการจัดการศึกษา สภาพแวดล�อมท่ีอยูAอาศัย อาชีพการงาน การย�ายถ่ินท่ีอยูAอาศัย 
  T =  Technological หมายถึง เทคโนโลยีและการสื่อสาร อินเตอร�เน็ต เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีสAวนสําคัญในการสAงเสริมสนับสนุนการพัฒนาข�าราชการครู 
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ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําร0างยุทธศาสตร1การพัฒนาข!าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
 โดยดําเนินการประมวลข�อมูลท้ังสองด�านเข�าด�วยกัน เพ่ือ สรุปเป'นตารางความสัมพันธ�
แบบเมตริกซ�ของป\จจัยทั้งสองด�าน เพื่อดูแนวโน�มของสภาวะแวดล�อมขององค�กร โดยใช�เทคนิค 
TOWS Matrix แสดงดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10  ความสัมพันธ�แบบเมตริกซ�ของป\จจัยทั้งสองด�าน เพื่อดูแนวโน�มของสภาวะแวดล�อม

ขององค�กร โดยใช�เทคนิค TOWS Matrix 
 

 S W 

O SO WO 

T ST WT 

 

 จากนั้นนําผลการวิเคราะห� SWOT  มาจัดทําข�อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร� โดยใช�ตาราง 
TOWS Matrix และการจับคูA เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร� 4 ประเภท ได�แกA  

1. ยุทธศาสตร� SO (Strengths –Opportunities)  
2. ยุทธศาสตร� WO (Weaknesses – Opportunities) 
3. ยุทธศาสตร� ST (Strengths – Treats) 
4. ยุทธศาสตร� WT (Weaknesses – Treats) 

 แล�วนําเสนอ (รAาง) ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครตAอผู�มีสAวน
เก่ียวข�อง และเสนอตAอผู�เชี่ยวชาญพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในข้ันตอนตAอไป 

  
ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบยืนยันยุทธศาสตร1การพัฒนาข!าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 ในข้ันตอนการตรวจสอบยุทธศาสตร� มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบรAางยุทธศาสตร�ครั้งท่ี 1 ด�วยวิธีการประชุมเพ่ือรับฟ\งความคิดเห็นท่ีมีตAอรAาง
ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ประกอบด�วยผู�มีสAวนเกี่ยวข�องได�แกA 
ผู�บริหารจากสํานักการศึกษา ผู�แทนจากทุกสAวนราชการในสํานักการศึกษา และผู�แทนข�าราชการครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ ห�องประชุมศิรินาม ชั้น 3 
สํานักการศึกษา 
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2. ผู�วิจัยปรับปรุงและพัฒนาแก�ไขรAางยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีได�รับฟ\งความคิดเห็นของผู�มีสAวนเก่ียวข�องในการพัฒนาข�าราชการครู เพ่ือให�
ได�ยุทธศาสตร�ท่ีมีความชัดเจน และยกรAางยุทธศาสตร�ครั้งท่ี 2 

3. การรับรองรAางยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 2 โดย

การสัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง

และความเป!นไปได�ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิ ที่เป'นผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดทําแผนยุทธศาสตร�

การศึกษา และ ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาข�าราชการครู จํานวนท้ังสิ้น 6 คน เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 

2560 ณ ห�องประชุมศิริภัสราภรณ� ชั้น 1 สํานักการศึกษา 

  มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

  3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง ผู�เชี่ยวชาญ เรื่อง 

ขอเชิญเข�ารAวมสัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญงานวิทยานิพนธ�  

  3.2 ผู�วิจัยนําหนังสือไปสAงไปยังผู�เชีย่วชาญแตAละทAาน พร�อมแนบเอกสารรAางยุทธศาสตร�

การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาลAวงหน�า พร�อมท้ังขอความ

อนุเคราะห�ประสานนัดหมายเพ่ือเข�ารAวมการสัมมนาผู�เชี่ยวชาญ 

  3.3 การดําเนินการสัมมนาผู�เชี่ยวชาญ โดย ผู�วิจัยนํารAางยุทธศาสตร�การพัฒนา

ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร แจกให�แกAผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีเข�ารAวมการสัมมนา เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมและพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร� เม่ือผู�ทรงคุณวุฒิได�พิจารณารAางยุทธศาสตร� ผู�วิจัย จึง

ขอให�ผู�เทรงคุณวุฒิ เสนอความคิดเห็นวิพากษ� และให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  3.4 ผู�วิจัยปรับแก�ไขและทํารAางยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 3 โดยให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินความสอดคล�อง ความเหมาะสม และความเป'นไปได�ของ

ยุทธศาสตร� หากมีการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง ขอให�ผู�เชี่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นและเหตุผลท่ี

สนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร� ผลสรุปจากการสัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญ ผู�วิจัยนําเสนอเป'น

ผลการวิจัย ในลักษณะแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ตามคําแนะนํา

ของผู�เชี่ยวชาญ 
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ตารางท่ี 11  ตารางสรุปข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

วัตถุประสงค� วิธีการ กลุAมเป^าหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

1.ศึกษาสภาพการบริหาร

จัดการพัฒนาข�าราชการ

ครูของกรุงเทพมหานคร 

 

การสังเคราะห�

เอกสารและ 

การสัมภาษณ�

เชิงลึก          

(In-depth 

interview) 

1.รองปลัด

กรุงเทพมหานคร  

2.ผู�อํานวยการสํานัก

การศึกษา  

3.ผู�อํานวยการกอง

พัฒนาข�าราชการครู

กรุงเทพมหานคร  

4.ผู�อํานวยการ

สํานักงานยุทธศาสตร�

การศึกษา  

5.ผู�อํานวยการกองการ

เจ�าหน�าท่ี  

6.หัวหน�ากลุAมงาน

แผนงานและพัฒนา

หลักสูตรการฝwกอบรม 

7.นักทรัพยากรบุคคล 

สังกัด จํานวน 6 คน 

รวมท้ังสิ้น 12 คน  

 

 

1. การบันทึกเสียงการ

สัมภาษณ� 

2. วิเคราะห�ข�อมูลเชิง

คุณภาพและการ

วิเคราะห�เนื้อหา 

(Content Analysis) 
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ตารางท่ี 11  ตารางสรุปข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย (ตAอ) 

วัตถุประสงค� วิธีการ กลุAมเป^าหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

2.ศึกษาป\จจัย

สภาพแวดล�อมภายใน

และภายนอกท่ีมีผลตAอ

การพัฒนาข�าราชการครู

ของกรุงเทพมหานคร 

 

1.การสังเคราะห�

เอกสาร 

2.การสัมภาษณ�

เชิงลึก(In-depth 

interview) 

1.รองปลัด

กรุงเทพมหานคร  

2.ผู�อํานวยการสํานัก

การศึกษา  

3.ผู�อํานวยการกอง

พัฒนาข�าราชการครู

กรุงเทพมหานคร  

4.ผู�อํานวยการ

สํานักงานยุทธศาสตร�

การศึกษา  

5.ผู�อํานวยการกองการ

เจ�าหน�าท่ี  

6.หัวหน�ากลุAมงาน

แผนงานและพัฒนา

หลักสูตรการฝwกอบรม 

7.นักทรัพยากรบุคคล 

สังกัด จํานวน 6 คน 

รวมท้ังสิ้น 12 คน  

1. การบันทึกเสียง

การสัมภาษณ� 

2. วิเคราะห�ข�อมูลเชิง

คุณภาพและการ

วิเคราะห�เนื้อหา 

(Content Analysis) 

 

 3.การสนทนา

กลุAม(Focus 

Group) 

1. กลุAมผู�บริหาร

สถานศึกษาจํานวน 6 คน 

 2. กลุAมหัวหน�าฝkาย

การศึกษา จํานวน 6 คน  

3. กลุAมข�าราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 9 คน  

1. การบันทึกเสียง

การสนทนากลุAมยAอย 

2. วิเคราะห�ข�อมูลเชิง

คุณภาพและการ

วิเคราะห�เนื้อหา 

(Content Analysis) 
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ตารางท่ี 11  ตารางสรุปข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย (ตAอ) 

วัตถุประสงค� วิธีการ กลุAมเป^าหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

3.จัดทํายุทธศาสตร�การ

พัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 

1.ประชุมเพ่ือรับ

ฟ\งความคิดเห็น 

1.ผู�บริหารสํานัก

การศึกษา จํานวน 2 คน 

2.นักทรัพยากรบุคคล 

จํานวน 8 คน 

3.นักวิชาการศึกษาท่ีมี

หน�าท่ีในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร� 

จํานวน 2 คน 

4.ข�าราชการครู 

จํานวน 8 คน 

รวมท้ังสิ้น 20 คน 

1. การบันทึกเสียง

การประชุมและการ

จดบันทึกการประชุม 

2. วิเคราะห�ข�อมูลเชิง

คุณภาพและการ

วิเคราะห�เนื้อหา 

(Content Analysis) 
 

 2.การสัมมนาอิง

ผู�เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) 

1. ผู�เชี่ยวชาญในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร� 

จํานวน 3 คน 

2. ผู�เชี่ยวชาญในการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย� 

จํานวน 3 คน 
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ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  

 เรื่อง  ยุทธศาสตร1การพัฒนาข!าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนท่ี 1 

 

 

 

  

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

 

ข้ันตอนท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 6 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

ยกร�างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ข�อเสนอยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาวิเคราะห1 สภาพการจัดการพัฒนาข!าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

 การสังเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) 
- แผนการศึกษาแหAงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
- แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 –2563)  
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�อง
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth  
Interview) 

 

ศึกษาสภาพแวดล!อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต0อการพัฒนาข!าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
SWOT Analysis 

การสนทนากลุAม 3ครั้ง 
ผู�บริหารสถานศึกษา 
หัวหน�าฝkายการศึกษา 
ข�าราชการครู 

 การสังเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) 
- แผนการศึกษาแหAงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
- แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2560 –2563)  
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-
depth  Interview) 
 

สัมมนาอิงผู�เช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) 

ตรวจสอบยืนยันยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ประชุมรับฟQงความคิดเห็น 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการดําเนินการในข้ันตอนต�างๆ 
เพ่ือรวบรวมประเด็นเก่ียวกับสภาพและความต�องการในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกที่มีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร จากการดําเนินการเก็บรวบรวม
ข�อมูลท้ังหมด ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห0ข�อมูลตามวัตถุประสงค0 ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลสภาพการจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 2 ข�อมูลสภาพแวดล�อมท่ีมีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 3 การจัดทํายุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลสภาพการจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

  ผลการวิเคราะห0และทบทวนบริบทจากเอกสาร ข�อบังคับ แผนงาน แผนยุทธ0ศาสตร0หรือ
นโยบายขององค0การท่ีเกี่ยวข�องในการศึกษา ได�แก� แผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 –2563) ยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสารและงานวิจัย (Documentary Research) ที่เก่ียวข�อง  
และการสัมภาษณ0เชิงลึก พบข�อมูลในประเด็นต�างๆ ดังนี้  

1. ข�อมูลบริบทองค�กร 
  สํานักการศึกษา มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร โดยแบ�งออกเปSน 7 ส�วนราชการภายในและกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  สํานักงานเลขานุการ มีอํานาจหน�าท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการท่ัวไปของ
สํานักการศึกษา งานช�วยอํานวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานด�านสวัสดิการของ
ข�าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ�าง งานนิติกรรมและสัญญางานสิทธินักเรียน งานบริหาร
ศูนย0สิทธิเด็กนักเรียน ศูนย0รับเรื่องราวร�องทุกข0 การประชาสัมพันธ0 ศูนย0ข�อมูลข�าวสาร การบริหารงาน
ก�อสร�าง การบริหารสินทรัพย0ส�วนกลางของสํานัก งานกิจกรรมพิเศษ และงานท่ีมิได�กําหนดให�เปSน
หน�าท่ีของส�วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
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  กองการเจ�าหน�าท่ี มีอํานาจหน�าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครู
กรุงเทพมหานครและลูกจ�างในสถานศึกษา ได�แก� การวางแผนกําลังคน การสรรหา การบรรจุแต�งต้ัง 
การโอน ย�าย การขอกลับเข�ารับราชการ การเลื่อนตําแหน�งและระดับเงินเดือน การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร การกําหนดตําแหน�งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน�ง การดําเนินการทางวินัย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การจัดทํา
และรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทําบัญชีถือจ�ายอัตราเงินเดือนและค�าจ�าง การส�งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบ 
และการเสนอผลงานทางวิชาการของข�าราชการครู การประชุม อ.ก.ก.ข�าราชการครู และปฏิบัติ
หน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  กองคลัง มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการด�านการเงิน การคลัง การรวบรวม
และจัดทําคําของบประมาณประจําปUของสํานักการศึกษา การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบฎีกา
ทุกหมวดรายจ�าย ท้ังงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินนอก
งบประมาณ การรับเงิน การเบิกเงิน การจ�ายเงิน การนําส�งเงิน และการเก็บรักษาเงิน พร�อมรายงาน
ประจําวันทางการเงิน การบันทึกบัญชี จัดทําทะเบียนคุมรายงานรายรับ – รายจ�ายเงินทางการบัญชี
ตามคู�มือบัญชี การพัสดุ จัดซ้ือจัดจ�าง ติดตาม รวบรวมรายงานในด�านการคลังของสํานักการศึกษา 
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  หน�วยศึกษานิเทศก0 มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ 
ตรวจสอบ สร�างกลไกเพ่ือพัฒนาให�เปSนไปตามแผนงาน รวมท้ังนิเทศเพ่ือแนะนําส�งเสริมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และกลุ�มเปXาหมายเฉพาะให�มีคุณภาพตลอดจนปฏิบัติงานตาม
นโยบายด�านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  สํานักงานยุทธศาสตร0การศึกษา มีอํานาจหน�าท่ีเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร0ด�าน
การศึกษา กําหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ0 ส�งเสริมและสนับสนุนงานด�านนโยบายและแผนการศึกษา 
การส�งเสริมการจัดการศึกษาและความร�วมมือในประเทศและต�างประเทศ การวิจัยทางการศึกษา 
งานด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู� งานด�านการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
งานด�านประเมินผลการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมสนับสนุน
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน จัดระบบและควบคุมการใช�
เทคโนโลยีเพ่ือกาเรียนการสอน ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู�ในรูปแบบต�าง ๆ เปSนศูนย0กลางในการ
ให�บริการด�านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดต้ังศูนย0วิทยบริการ และบริการด�านสื่อการเรียนรู�รูปแบบ
ต�างๆ จัดระบบสารสนเทศด�านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส�งเสริมสนับสนุนให�มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
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การเรียนรู�ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร�เอกสารวิชาการด�านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การประเมิน
ติดตามผล ศึกษา วิเคราะห0 วิจัยด�านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  กองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับการพัฒนาฝ[กอบรม
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห0ความต�องการ กําหนดและ
พิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝ[กอบรมข�าราชการครูฯ และบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดการพัฒนา ฝ[กอบรม ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง ตําแหน�งและ
วิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามนโยบาย 
ความจําเปSน และการพัฒนาฝ[กอบรมทักษะเฉพาะด�านการบริหารงานลูกเสือและ ยุวกาชาด รวมท้ัง
การติดตามประเมินผลอย�างต�อเนื่อง การลาศึกษา ฝ[กอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทางไป
ราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา และ
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  การแบ�งอํานาจหน�าท่ีของสํานักการศึกษา ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
บุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร มี 2 ส�วนราชการ รับผิดชอบ ได�แก� กองการเจ�าหน�าท่ี  มี
หน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านบรรจุ แต�งต้ัง การจัดทําแผนอัตรากําลัง การกําหนดกรอบ
อัตรากําลัง การประเมินบุคคล และผลงานทางวิชาการ และ กองพัฒนาข�าราชการครู  มีหน�าท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาฝ[กอบรมข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร  แต�ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ0เชิงลึก จากหัวหน�าส�วนราชการท่ีดูแลด�านการพัฒนาข�าราชการครู ท�านหนึ่งกล�าวว�า  
  “ในทางปฏิบัติมีส�วนราชการอ่ืนท่ีปฏิบัติงานด�านฝ[กอบรมอีก คือ หน�วยศึกษานิเทศก0 
และสํานักงานยุทธศาสตร0การศึกษา ท่ีจัดการพัฒนาข�าราชการครูตามนโยบายของผู�บริหารและ
จัดการฝ[กอบรมหลักสูตรเฉพาะทางบางหลักสูตร เช�น การพัฒนาข�าราชการครูที่ทําหน�าที่สอน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร�วม) ให�หน�วยศึกษานิเทศก0 ดําเนินการ ส�วนการพัฒนาครูในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษามอบให�สํานักงานยุทธศาสตร0การศึกษาดําเนินการเพราะเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
มากกว�า”  
  จากข�อมูลบริบทขององค0การท่ีเก่ียวข�องกับหน�าท่ีความรับผิดชอบของส�วนราชการท่ี
ซํ้าซ�อน มีหลายส�วนท่ีดําเนินการพัฒนาข�าราชการครูจึงควรประสานความร�วมมือระหว�างส�วนราชการท่ี
จัดโครงการฝ[กอบรมอย�างเปSนระบบ     

2. การจัดการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเ ก่ียวกับข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร  
  จากการศึกษาเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการข�าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี2/2560 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ0 2560 และ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือ
วันท่ี 16 มีนาคม 2560 และ การสัมภาษณ0เชิงลึกหัวหน�ากลุ�มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตรการ
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ฝ[กอบรม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ของกองการเจ�าหน�าที่ และกองพัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานคร สรุปข�อมูลการจัดการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานครในช�วงปU พ.ศ. 2554 – 2558  ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 มาตรา 44 บัญญัติให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให�เปSนไปตามท่ี
บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว�นแต�กรณีท่ีมิได�บัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือไม�ได�กําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกา ให�นํากฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามาใช�บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม โดยให�อํานาจหน�าท่ีของ ก.ค.ศ. เปSนอํานาจหน�าท่ีของ 
ก.ก. และพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (2) 
บัญญัติให� ก.ค.ศ. มีอํานาจหน�าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑ0อัตรากําลังข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังให�ความเห็นชอบจํานวนและตําแหน�งของหน�วยงานการศึกษา 
  เพ่ือให�โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีกรอบอัตรากําลังข�าราชการครูท่ีเหมาะสม
และเพื่อประโยชน0ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ก.ก.จึงกําหนดเกณฑ0
อัตรากําลังไว� (ตามมติ ก.ก. ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560) ดังนี้ 
  ข�อ 1 เกณฑ0อัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนี้ ให�ใช�ในปUงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  ข�อ 2 เกณฑ0อัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนี้ ให�ใช�กับโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตเท�านั้น 
  ข�อ 3 การคํานวณอัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนี้ ให�คํานวณตามกลุ�มภารกิจ กลุ�มสายงานการสอน และกลุ�มสายงาน
การบริหารการศึกษา 
  ข�อ 4 การคํานวณกลุ�มสายงานการสอน มี 4 กรณีดังนี้ 

4.1 กรณีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต� 140 คน ลงมา กําหนดให�มีอัตรากําลัง ดังนี้ 
  นักเรียนต้ังแต� 100 คนลงมา  ให�มีจํานวนครู 9  อัตรา 
  นักเรียนต้ังแต� 100 – 140 คน  ให�มีจํานวนครู 10 อัตรา 
 4.2 กรณีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต� 141 คน ข้ึนไป กําหนดวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
  ข้ันก)อนประถมศึกษา 
  จํานวนครู = จํานวนห�องเรียน x ครู: ห�อง 
  นักเรียน : ห�อง = 20: 1  
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  ครู : ห�อง = 1 : 1 
  หมายเหตุ การคิดจํานวนห�องแต�ละชั้นหากมีเศษต้ังแต� 10 คนข้ึนไปให�เพ่ิมอีก 1 ห�อง 
  ข้ันประถมศึกษาป/ท่ี 1 – 2  
  จํานวนครู = จํานวนห�องเรียน x ครู: ห�อง 
  นักเรียน : ห�อง = 30: 1  
  ครู : ห�อง = 1.5: 1 
  หมายเหตุ การคิดจํานวนห�องแต�ละชั้นหากมีเศษต้ังแต� 15 คนข้ึนไปให�เพ่ิมอีก 1 ห�อง 
  ข้ันประถมศึกษาป/ท่ี 3 – 6  
  จํานวนครู = จํานวนห�องเรียน x ครู: ห�อง 
  นักเรียน : ห�อง = 35: 1  
  ครู : ห�อง = 1.5: 1 
  หมายเหตุ การคิดจํานวนห�องแต�ละชั้นหากมีเศษต้ังแต� 18 คนข้ึนไปให�เพ่ิมอีก 1 ห�อง 
  ข้ันมัธยมศึกษา  
  จํานวนครู = จํานวนห�องเรียน x ครู: ห�อง 
  นักเรียน : ห�อง = 40: 1  
  ครู : ห�อง = 2: 1 
  หมายเหตุ การคิดจํานวนห�องแต�ละชั้นหากมีเศษต้ังแต� 20 คนข้ึนไปให�เพ่ิมอีก 1 ห�อง 
  กรณีท่ีมีการจัดการเรียนร)วม กําหนดวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
  ครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีสอนคนพิการ : คนพิการ = 1: 10 
  เศษต้ังแต� 5 คนข้ึนไป ให�ครูเพ่ิมอีก 1 อัตรา 
  สําหรับโรงเรียนท่ีมีจํานวนคนพิการ ต้ังแต� 6 – 9 คน ให�ครู 1 อัตรา 
 ข�อ 5 การคํานวณกลุ�มสายงานการบริหารสถานศึกษา กําหนดให�มีอัตรากําลัง ดัง 

 
ตารางท่ี 12 การคํานวณกลุ�มสายงานการบริหารสถานศึกษา  

จํานวนนักเรียน  
(คน) 

ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
(อัตรา) 

รองผู�อํานวยการสถานศึกษา
(อัตรา) 

นักเรียนต้ังแต� 260 คน ลงมา 1 - 
นักเรียนต้ังแต� 260 – 650 1 1 
นักเรียนต้ังแต� 651 – 1,000 1 2 
นักเรียนต้ังแต� 1,001 – 1,600 1 3 
นักเรียนต้ังแต� 1,601 ข้ึนไป 1 4 
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  จากข�อมูลอัตรากําลังข�าราชการครู ณ  10 มิถุนายน 2559 กรุงเทพมหานครมี
ข�าราชการครูท้ังสิ้น 14,764 คน สามารถแสดงรายละเอียด จําแนกตามตําแหน�งได�ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 13 ข�อมูลจํานวนข�าราชการครูปUการศึกษา 2559 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ)มเขต/สํานักงาน
เขต 

โรงเรียน ผู�อํานวยการ รอง
ผู�อํานวยการ 

ครู
ปฏิบัติการ

สอน 

รวม 

กรุงเทพเหนือ 46 46 86 2,224 2,356 
1 จตุจักร 7 7 14 348 369 

2 ดอนเมือง 6 6 16 374 397 

3 บางเขน 5 5 9 270 284 

4 บางซ่ือ 7 7 7 157 171 

5 ลาดพร�าว 6 6 10 245 261 

6 สายไหม 9 9 22 526 612 

7 หลักสี่ 6 6 8 248 262 

กรุงเทพใต� 58 58 68 1,531 1,657 
8 คลองเตย 4 4 6 95 105 

9 บางคอแหลม 7 7 8 170 185 

10 บางนา 7 7 12 298 317 

11 บางรัก 5 5 1 56 62 

12 ปทุมวัน 7 7 8 138 153 

13 พระโขนง 4 4 4 116 125 

14 ยานนาวา 6 6 7 138 151 

15 วัฒนา 8 8 8 211 227 

16 สวนหลวง 8 8 13 263 284 

17 สาทร 2 2 1 45 48 

 
 
 
 



127 

ตารางท่ี 13 ข�อมูลจํานวนข�าราชการครูปUการศึกษา 2559 (ต�อ) 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ)มเขต/สํานักงาน
เขต 

โรงเรียน ผู�อํานวยการ รอง
ผู�อํานวยการ 

ครู
ปฏิบัติการ

สอน 

รวม 

กรุงเทพกลาง 41 41 35 986 1,062 
18 ดินแดง 3 3 8 260 271 
19 ดุสิต 9 9 8 183 200 
20 ปXอมปราบศัตรูพ�าย 4 4 1 46 51 
21 พญาไท 1 1 2 40 43 
22 พระนคร 11 11 3 131 145 
23 ราชเทวี 4 4 5 86 95 
24 วังทองหลาง 3 3 2 63 68 
25 สัมพันธวงศ0 3 3 - 33 36 
26 ห�วยขวาง 3 3 6 144 153 

กรุงเทพตะวันออก 131 131 163 4,218 4,512 
27 คลองสามวา 18 18 29 637 684 
28 คันนายาว 2 2 5 93 100 
29 บางกะปg 11 11 21 517 549 
30 บึงกุ�ม 8 8 19 364 391 
31 ประเวศ 16 16 17 507 540 
32 มีนบุรี 13 13 18 441 472 
33 ลาดกระบัง 20 20 26 730 776 
34 สะพานสูง 6 6 6 174 186 
35 หนองจอก 37 37 22 755 814 

กรุงธนเหนือ 91 91 65 1,842 1,998 

36 คลองสาน 8 8 7 193 208 
37 จอมทอง 11 11 17 386 414 
38 ตลิ่งชัน 16 16 9 265 290 
39 ทวีวัฒนา 7 7 13 270 290 
40 ธนบุรี 17 17 6 243 266 
41 บางกอกใหญ� 6 6 3 95 104 
42 บางกอกน�อย 15 15 4 214 233 
43 บางพลัด 11 11 6 176 193 
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ตารางท่ี 13 ข�อมูลจํานวนข�าราชการครูปUการศึกษา 2559 (ต�อ) 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ)มเขต/สํานักงาน
เขต 

โรงเรียน ผู�อํานวยการ รอง
ผู�อํานวยการ 

ครู
ปฏิบัติการ

สอน 

รวม 

กรุงธนใต� 70 70 129 2,980 3,179 
44 ทุ�งครุ 8 8 15 395 418 
45 บางแค 12 12 23 451 486 
46 บางขุนเทียน 16 16 33 756 805 
47 บางบอน 9 9 15 330 354 
48 ภาษีเจริญ 13 13 15 408 436 
49 ราษฎร0บูรณะ 6 6 9 237 252 
50 หนองแขม 6 6 19 403 428 

รวมท้ังส้ิน 437 437 546 13,781 14,764 
 
 กรุงเทพมหานครมีข�าราชการครูในสังกัดท้ังสิ้น จํานวน 14,764 คน เม่ือได�รับการบรรจุ
แต�งต้ังแล�ว มีข�าราชการท่ีขอโอนไปรับราชการสังกัดหน�วยงานอ่ืนของรัฐในระยะ 5 ปUท่ีผ�านมา จํานวน 
1,701 คน ดังตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 จํานวนข�าราชการครูท่ีขอโอนไปรับราชการสังกัดหน�วยงานอ่ืนของรัฐจําแนกรายปU 

ป/งบประมาณ จํานวนข�าราชการครูท่ีโอนไปรับราชการ
สังกัดหน)วยงานอ่ืนของรัฐ (คน) 

2554 406 

2555 395 

2556 232 

2557 456 

2558 212 

รวม 1,701 

 
  จากตารางท่ี 14 ข�าราชการครูท่ีขอโอนไปรับราชการสังกัดหน�วยงานอ่ืนของรัฐ คิด
ค�าเฉลี่ย 340 คนต�อปU ซ่ึงเปSนจํานวนท่ีสูง ทําให�เกิดปhญหาการขาดแคลนข�าราชการครู สายงานการสอน 
ทําให�การเรียนการสอนขาดความต�อเนื่อง ต�องปรับแผนการเรียนการสอนใหม�  
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  ผู�ให�ข�อมูลซ่ึงเปSนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการท�านหนึ่ง กล�าวถึงปhญหาข�าราชการ
ครูโอนย�ายไปสังกัดอ่ืนว�า 
  “ในแต�ละปUจะมีครูมาทําเรื่องขอย�ายกลับบ�านจํานวนมาก เราก็ไม�รู�จะทําอย�างไร 
เพราะก็เปSนสิทธิ์ของเขา ทํางานเกิน 5 ปU ก็ขอย�ายได�แล�ว แต�ปhญหาของกรุงเทพมหานคร คือ ต�องหา
งบประมาณมาพัฒนากันใหม� อบรมคนใหม�อีก ฝ[กไว�เก�งแล�วก็ย�ายไป ทําให�โรงเรียนขาดครูท่ีมีความรู�
ความสามารถ กว�าจะบรรจุใหม� ก็ต�องมาอบรม พัฒนากันใหม�” 
 
ตารางท่ี 15 จํานวนข�าราชการครูท่ีขอโอนไปรับราชการสังกัดหน�วยงานอ่ืนของรัฐจําแนกตามตําแหน�ง 

ตําแหน�ง จํานวนท่ีขอโอน (คน) ร�อยละ 

ครู คศ.1 1,329 78.1 

ครู คศ.2  338 19.9 

ครู คศ.3  24 1.4 

ผู�บริหารสถานศึกษา 10 0.6 

รวม 1,701 100 

 
  จากตารางท่ี 15 ข�าราชการครูท่ีขอโอนไปรับราชการสังกัดหน�วยงานอื่นของรัฐ 
จํานวน 1,701 คน จําแนกเปSน ครู คศ. 1 ขอโอนสูงท่ีสุด จํานวน 1,329 คน คิดเปSนร�อยละ 78.1 
รองลงมาเปSนครู คศ.2 จํานวน 338 คน คิดเปSนร�อยละ 19.9 และข�าราชการครูสายผู�บริหาร
สถานศึกษาขอโอนน�อยท่ีสุด จํานวน 10 คน คิดเปSนร�อยละ 0.6 
  การใช�งบประมาณในการดําเนินการรับสมัครสอบแข�งข้ันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับ
ราชการเปSนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร คํานวณค�าเฉลี่ยการใช�
งบประมาณในการดําเนินการสอบแข�งขันฯต�อคน พบว�า ปUงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค�าเฉลี่ยต�อคน
สูงสุดเปSนเงิน 21,329.47 บาท รองลงมาปUงบประมาณ 2555 มีค�าเฉลี่ยต�อคนเปSนเงิน 13,285.70  
บาท  แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 16   
  การใช�งบประมาณในการปฐมนิเทศข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ย�อนหลัง 5 ปU โดยในปUงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค�าดําเนินการปฐมนิเทศสูงสุดเปSนเงิน 5,659,650.- บาท 
รองลงมา ปUงบประมาณ 2556 เปSนเงิน 5,334,844.- บาทแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 16   
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ตารางท่ี 16 การใช�งบประมาณในการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการครู และการปฐมนิเทศฯ 

รายการ การใช�งบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 

ค�าใช�จ�ายในการ
สอบแข�งขันเฉลี่ยต�อคน  

13,285.70   3,118.68 3,492.22 21,329.47 5,171.23 

ค�าใช�จ�ายในการ
ปฐมนิเทศ 

3,372,688 5,334,844.- 4,336,625 5,659,650.- 5,215,845 

 
  ผู�ให�ข�อมูลหลักซ่ึงเปSนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการให�ข�อมูลเรื่องความก�าวหน�าใน
วิชาชีพของข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ว�า 
  “ความก�าวหน�าในวิชาชีพของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ในตําแหน�งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 และครูวิทยฐานะชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
จะต�องใช�เวลาอย�างน�อยท่ีสุด 6 – 8 ปU โดยข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
จะได�รับการบรรจุแต�งต้ังเข�ารับราชการในตําแหน�งครูผู�ช�วย รับเงินเดือนอันดับครูผู�ช�วย ต�องใช�เวลา 2 ปU 
เพ่ือเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มข�น เพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
ตามหลักเกณฑ0และวิธีการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มข�น ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ตําแหน�งครูผู�ช�วย ซ่ึงเปSนมติ ก.ก. ครั้งท่ี8/2550 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2550” 
  “การเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือน
อันดับ คศ.2 ต�องใช�เวลา 4 – 6 ปU โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง และ
มาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต�องดํารงตําแหน�งครูมาแล�ว
ไม�น�อยกว�า 6 ปU สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาตรี และ  4 ปU สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโทซ่ึงเปSนมติ ก.ก. 
ครั้งท่ี5/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554” 

3. แผนและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
  ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป/ (พ.ศ.2560 – 2579) กําหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือการสร�างและรักษาไว�ซึ่งผลประโยชน0แห�งชาติและบรรลุวิสัยทัศน0 “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปSนประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซ่ึงยุทธศาสตร0ท่ีใช�เปSนกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปU ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร ได�แก�ยุทธศาสตร0ท่ี 3 ยุทธศาสตร0การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน  
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) การพัฒนา
ภายใต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 เปSนช�วงระยะ 5 ปUแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปU (พ.ศ.2560 – 2579) สู�การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร0ชาติ 20 ปU เปSนแผนแม�บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทย โดยท่ีแผนพัฒนาฯยึดหลัก ใช�คนเปSนศูนย0กลางการพัฒนา มุ�งสร�าง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให�มีความเปSนคนท่ีสมบูรณ0 นอกจากนั้นยังมุ�ง
เสริมสร�างกลไกการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับสถานการณ0ท่ีเปSนปhจจุบัน โดยกําหนด
ยุทธศาสตร0ท่ีเก่ียวข�องไว�ในยุทธศาสตร0ท่ี 1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 
  เปGาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ไทยได�มีมติรับรองเปXาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนปU 2559 – 2573 ภายใต�ความร�วมมือของ
สหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558 โดยต�องบรรลุตามเปXาหมายในอีก 15 ปUข�างหน�า เปSนวาระการ
พัฒนาของโลก มีเปXาหมายการพัฒนาท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร คือ
เปXาหมายท่ี 4 สร�างหลักประกันให�การศึกษามีคุณภาพอย�างเท�าเทียมและครอบคลุม และส�งเสริม
โอกาสในการเรียนรู�ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน เปXาประสงค0 4c เพ่ิมจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ
ดําเนินการผ�านทางความร�วมมือระหว�างประเทศในการฝ[กอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนาเฉพาะ
อย�างยิ่งในประเทศพัฒนาน�อยท่ีสุด และรัฐกําลังพัฒนาท่ีเปSนเกาะขนาดเล็ก ภายในปU 2573 
  แผนการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  เปSนแผนระยะยาว 20 ปU เน�นการให�
ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมและการยอมรับของทุกภาคส�วนของสังคม ได�กําหนดยุทธศาสตร0ในการ
พัฒนาการศึกษา ภายใต� 6 ยุทธศาสตร0หลักท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร0ชาติระยะ 20 ปU พ.ศ. 2560 – 2579 
โดยมียุทธศาสตร0ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว�ในยุทธศาสตร0ท่ี 
3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัย และการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�  เปXาหมายท่ี 3.7 ครู อาจารย0
และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช�น ครู อาจารย0 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาได�รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังได�รับการพัฒนาให�สอดคล�องกับความต�องการและ
ยุทธศาสตร0ของหน�วยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย0 และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีต�อการพัฒนาและการใช�ประโยชน0จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  

โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ออกแบบระบบและรูปแบบการพัฒนาครู พัฒนา
ระบบการพัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษาด�วยการส�งเสริมให�มีชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
หรือ Professional Learning Community ( PLC) พัฒนาระบบการประเมินตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาครูสู�การเปSนครูแกนนํา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional 
Teacher) ท่ีสะท�อนทักษะ ความรู�ความสามารถและสมรรถนะของวิชาชีพครู 
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  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2556 – 2559 กําหนดยุทธศาสตร0ท่ีเก่ียวข�อง
กับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ไว�ในยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยได�วิเคราะห0ความสอดคล�องระหว�างเปXาหมายเฉพาะ 
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร0ท่ี 2 พบว�า  

1. เปXาหมายเฉพาะข�อท่ี 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เก่ียวข�อง ในการจัดการศึกษามี
คุณภาพ และมาตรฐานในการทํางานอย�างมืออาชีพ สอดคล�องกับมาตรการ/แนวทางดําเนินการท่ี
กําหนดให�มีการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาให�มี
ความรู�ความสามารถตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน และสอดคล�องกับตัวชี้วัดร�อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาได�รับการพัฒนาศักยภาพ  

2. เปXาหมายเฉพาะข�อที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�อง ในการจัด
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และขวัญกําลังใจ สอดคล�องกับมาตรการ/แนวทางดําเนินการท่ี
กําหนดให� สนับสนุนให�ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษามีความก�าวหน�า
ในวิชาชีพและได�รับสวัสดิการท่ีเหมาะสม  แต�ไม�พบว�ามีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดว�าครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
และขวัญกําลังใจเปSนไปตามเปXาหมายหรือไม� 

3. เปXาหมายเฉพาะข�อท่ี 3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�อง ในการจัด
การศึกษามีทัศนคติในเชิงบวกต�ออาชีพและสามารถปรับตัวให�ทันกับความเปลี่ยนแปลง ไม�พบว�า
มีมาตรการ/แนวทางดําเนินการ และไม�พบตัวชี้วัดท่ีสามารถตรวจติดตามว�าครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เก่ียวข�อง ในการจัดการศึกษามีทัศนคติในเชิงบวกต�ออาชีพและสามารถปรับตัวให�ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงเปSนไปตามท่ีเปXาหมายกําหนดหรือไม�  

4. เม่ือตรวจสอบไปยังแผนปฏิบัติราชการประจําปU พบตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�เพ่ิมเติม
และสนับสนุนการดําเนินงานในยุทธศาสตร0ท่ี 2 จํานวน  4 ตัวชี้วัด คือ 

4.1 ร�อยละของบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาความรู�ได�นําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต0ใช�
ในการปฏิบัติงานสนับสนุนและสอดคล�องกับเปXาหมายเฉพาะข�อท่ี 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู�เก่ียวข�อง ในการจัดการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานในการทํางานอย�างมืออาชีพ 

4.2 ร�อยละของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได�รับ
การพัฒนาด�านภาษาอังกฤษ  สนับสนุนและสอดคล�องกับเปXาหมายเฉพาะข�อท่ี 1. ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู�เก่ียวข�อง ในการจัดการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานในการทํางานอย�างมืออาชีพ 

4.3 ร�อยละของข�าราชการครูได�รับการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทางก�อนแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึน สนับสนุนและสอดคล�องกับเปXาหมายเฉพาะข�อท่ี 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู�เก่ียวข�อง ในการจัดการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานในการทํางานอย�างมืออาชีพ 
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4.4 ร�อยละของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครท่ีผ�าน
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ให�มีวิทยฐานะชํานาญการ สนับสนุนและสอดคล�องกับ
เปXาหมายเฉพาะข�อท่ี 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เกี่ยวข�อง ในการจัดการศึกษามีคุณภาพ 
และมาตรฐานในการทํางานอย�างมืออาชีพ 

 ข�อค�นพบจากการประเมิน พบว�า แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556 – 2559 ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปXาหมายเฉพาะท่ีกําหนดไว�ในข�อที่ 2 และข�อที่ 3 ไม�มีความสอดคล�องกับ
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ และไม�มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดการดําเนินงานว�าเปSนไปตามเปXาหมาย
หรือไม� 

 รายละเอียดตัวชี้วัด  ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องในการจัดการศึกษา
ได�รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ดําเนินการตามโครงการต�างๆ ท่ีมีลักษณะ
เปSนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  ส�งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือสร�าง
ความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย�างน�อย 1 ครั้งต�อปU 

 ผลการวิเคราะห0จากผลสัมฤทธิ์ พบว�า ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องใน
การจัดการศึกษาได�รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ดําเนินการตามโครงการต�างๆ 
ท่ีมีลักษณะ เปSนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  ส�งเสริมพัฒนาตนเอง
เพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย�างน�อย 1 ครั้งต�อปU คิดเปSนร�อยละ 100 ทุกปUโดย
สามารถจําแนกเปSนรายด�านท่ีได�รับการอบรม ได�แก� ด�านการเตรียมความพร�อมในการปฏิบัติงาน  
ด�านกฎหมายและข�อบังคับ  ด�านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด�านการสนับสนุนการสอนด�าน
สวัสดิการ และด�านอ่ืนๆ มีโครงการสนับสนุนท้ังสิ้น 56 โครงการ ใช�งบประมาณ 277,835,500.-บาท  
  จากการสัมภาษณ0เชิงลึกของนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหน�าท่ีวางแผนและพัฒนา
ข�าราชการครู กล�าวว�า 

 “โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุลงไปในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556 – 2559  ส�วนใหญ�เปSนโครงการท่ีทําเปSนประจําตามท่ีกฎหมายกําหนดว�าต�องทํา แต�ไม�มี
การวิเคราะห0ความต�องการจําเปSนตามยุทธศาสตร0 และไม�ได�นําผลการประเมินนักเรียนมาร�วม
วิเคราะห0และจัดทําหลักสูตรการฝ[กอบรม” 

 ดังคําให�สัมภาษณ0ของหัวหน�ากลุ�มงานแผนการฝ[กอบรมกล�าวว�า  
 “โครงการฝ[กอบรมส�วนใหญ�เปSนโครงการตามท่ีกฎหมายกําหนด ว�าต�องทําต�องจัดให�

ครู หากไม�จัด ครูจะบรรจุเปSนข�าราชการ หรือเข�าสู�ตําแหน�งผู�บริหารไม�ได� เราไม�มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะ
จัดหลักสูตรท่ีจําเปSนอ่ืนๆ แม�รู�ว�าควรต�องทํา เพราะบุคลากรเราน�อยต�องดูแลข�าราชการครูเกือบ
หนึ่งหม่ืนห�าพันคน”  
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 ผลการวิจัยจึงพบว�าโครงการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครส�วนใหญ�
มุ�งเน�นการพัฒนาตนเองให�เกิดความก�าวหน�าในวิชาชีพ ไม�ได�มุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนาในกระบวนการรู�
มากเท�าท่ีควร ผลการจัดทําโครงการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครจึงไม�ส�งผลให�ผลการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานครดีข้ึนอย�างท่ีควรจะเปSนรายละเอียดดังตารางท่ี 17 
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ตารางที่ 17 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2556-2559 ไปสู�การปฏิบัติ ยุทธศาสตร0ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปXาหมายเฉพาะ ตัวชี้วัด ปUงบประมาณ 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559 

โครงการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานในการทํางาน
อย�างมืออาชีพ 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรมและขวัญกําลังใจ  
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษามี
ทัศนคติในเชิงบวกต�ออาชีพและ
สามารถปรับตัวให�ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง  

1.ร�อยละของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เกี่ยวข�องในการจัด
การศึกษาได�รับ           

การพัฒนาศักยภาพ 

16  
โครงการ 

76,974,400 
 
 

19 
 โครงการ 

 

128,488,500 14 
โครงการ 

43,639,700  
 

7 
โครงการ 

28,732,900 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ : 1. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาให�มีความรู�ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
เปXาหมายเฉพาะ : 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�เกี่ยวข�อง ในการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในการทํางานอย�างมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 

1.ร�อยละของครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู�เกี่ยวข�อง
ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
ปฐมวัยได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

โครงการส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด�านแนะแนว (สยศ. 1,454,100 
บาท) 

- - 
 

โครงการฝ[กอบรมเพื่อสร�างเครื่องมือ
การเรียนรู�สู�ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(สยศ. 16,200,000 บาท) 

- - 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา (กทร. 
1,740,000 บาท) 

โครงการพัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา (กทร.
2,301,000 บาท) 

โครงการ พัฒนาบุคลากรด�าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา (กทร. 
2,205,000 บาท) 

 

โครงการ Teach for Thailand 
(นศน. 8,021,100 บาท) 

โครงการ Teach for Thailand 
(นศน. 10,000,000 บาท) 

 โครงการ Teach for Thailand  
(นศน. 8,784,000 บาท) 

โครงการ Teach for Thailand  
(นศน. 4,455,00บาท) 

 โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทาง
การศึกษา (นศน. 100,000 บาท) 

โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพ
ทางการศึกษา (นศน. 150,000 บาท) 

โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพ
ทางการศึกษา (นศน. 300,000บาท) 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 

1.ร�อยละของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เกี่ยวข�องในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และปฐมวัยได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

โครงการฝ[กอบรมผู�บังคับบัญชา
ลูกเสือ (กพข. 1,321,800 บาท) 

โครงการฝ[กอบรมผู�บังคับบัญชา
ลูกเสือ (กพข. 1,441,500 บาท) 

โครงการฝ[กอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ (กพข. 853,000 
บาท) 

โครงการฝ[กอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ (กพข. 
1,589,900 บาท) 

โครงการฝ[กอบรมผู�บังคับบัญชา
ยุวกาชาด (กพข. 1,115,000 
บาท) 

โครงการฝ[กอบรมผู�บังคับบัญชา
ยุวกาชาด (กพข. 1,528,300 
บาท) 

โครงการฝ[กอบรมผู�บังคับบัญชา
ยุวกาชาด  (กพข. 490,900 
บาท) 

โครงการฝ[กอบรม
ผู�บังคับบัญชายุวกาชาด  
(กพข. 1,704,600 บาท) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู�สอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร                          
(กพข. 244,100 บาท) 

- - 

 

โครงการฝ[กอบรมค�าย
ภาษาอังกฤษ “Putting BMA on 
the Road to ASEAN 2015”   
(กพข. 11,837,000 บาท) 

- - 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 

 โครงการส�งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อ
สร�างความเข�มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพสําหรับครู ผู�บริหาร
และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง (กพข.
23,261,000 บาท) 

โครงการส�งเสริมพัฒนาตนเอง
เพื่อสร�างความเข�มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพสําหรับครู 
ผู�บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
(กพข. 31,000,000 บาท) 

โครงการส�งเสริมพัฒนาตนเอง
เพื่อสร�างความเข�มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพสําหรับครู 
ผู�บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
(กพข. 15,500,000 บาท) 

 

 โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพ
ทางการศึกษา (กพข. 100,000 บาท) 

โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพ
ทางการศึกษา (กพข. 150,000 
บาท) 

โครงการสนับสนุนชมรมวิชาชีพ
ทางการศึกษา (กพข. 150,000 
บาท) 

 

 โครงการสัมมนาพัฒนากิจกรรมการ
อยู�ค�าย พักแรมลูกเสือ (กพข. 
1,439,000 บาท) 

- - 
 

 โครงการศึกษาดูงานด�านการ
พัฒนาบริหารกิจการลูกเสือ
ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟgก (กพข. 
2,000,000 บาท) 

- - 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 

 โครงการศึกษาดูงาน
ศิลปวัฒนธรรมของผู�บริหาร 
ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู�เกี่ยวข�อง 
(กพข. 3,000,000 บาท) 

- - 

 

- 

โครงการอบรมบูรณาการการ
ใช�เครื่องคอมพิวเตอร0พกพา 
(แท็บเล็ต) สําหรับข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กทร. 306,800 บาท) 

- 

 

- 

โครงการเสริมสร�างความรู�
เกี่ยวกับงานด�านงบประมาณ
การเงินและพัสดุ แก�ผู�บริหาร
และบุคลากรในสถานศึกษา 
(กพข. 1,951,400 บาท) 

- 

โครงการเสริมสร�างความรู�
เกี่ยวกับงานด�านงบประมาณ
การเงินและพัสดุ แก�ผู�บริหาร
และบุคลากรในสถานศึกษา 
(กพข. 875,000 บาท) 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 
1.ร�อยละของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เกี่ยวข�องในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และปฐมวัยได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

- 
โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร
พิเศษผู�บังคับบัญชาลูกเสือ
(กพข. 256,700 บาท) 

- 
 

- 
โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร
พิเศษผู�บังคับบัญชายุวกาชาด 
(กพข. 164,100 บาท) 

- 
 

- 
โครงการพัฒนาการสอนแบบ
บูรณาการข�ามกลุ�มสาระการ
เรียนรู� (กพข.29,309,200 บาท) 

- 
 

- 

โครงการฝ[กอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีน (กพข. 
1,000,000 บาท) 

- 
 

- 

โครงการพัฒนาข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร                   
(กพข. 25,000,000 บาท) 

- 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 
 

- - 
โครงการสัมมนาผู�บังคับบัญชา
ลูกเสือกลุ�มโรงเรียน (กพข. 
100,000 บาท) 

 

 

- - 
โครงการสัมมนาผู�บังคับบัญชา
ยุวกาชาดกลุ�มโรงเรียน (กพข. 
100,000 บาท) 

 

 

- - 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูผู�สอนระดับปฐมวัย (นศน. 
581,300 บาท) 

 

 

- - 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
(สยศ. 1,267,200 บาท) 
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ตารางที่ 18 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน 

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2556 ป/งบประมาณพ.ศ. 2557 ป/งบประมาณพ.ศ. 2558 ป/งบประมาณพ.ศ. 2559 
2.ร�อยละของบุคลากรที่
ได�รับการพัฒนาความรู�
ได�นําความรู�ที่ได�รับไป
ประยุกต0ใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิเทศ
การศึกษา  (นศน. 1,543,900 
บาท) 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิเทศ
การศึกษา (นศน. 2,430,400 
บาท) 

  

3.ร�อยละของข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร
ได�รับการพัฒนาด�าน
ภาษาอังกฤษ           

- 

โครงการฝ[กอบรมค�าย
ภาษาอังกฤษ “Putting BMA 
on the Road to ASEAN 
2015”  

โครงการฝ[กอบรมค�าย
ภาษาอังกฤษ “Putting BMA on 
the Road to ASEAN 2015 
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ตารางที่ 19 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ : 2. สนับสนุนให�ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษามีความก�าวหน�าในวิชาชีพและได�รับสวัสดิการที่
เหมาะสมเปXาหมายเฉพาะ : 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�อง ในการจัดการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และขวัญกําลังใจ 
   2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�อง ในการจัดการศึกษามีทัศนคติในเชิงบวกต�ออาชีพและสามารถปรับตัวให�ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน  

ป/งบประมาณพ.ศ. 2556 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2557 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2558 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.ร�อยละของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู�เกี่ยวข�องในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และปฐมวัยได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

 โครงการส�งเสริมพัฒนาตนเอง
เพื่อสร�างความเข�มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพสําหรับครู 
ผู�บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
(กพข.23,261,000 บาท) 

โครงการส�งเสริมพัฒนาตนเอง
เพื่อสร�างความเข�มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพสําหรับครู 
ผู�บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
(กพข. 31,000,000 บาท) 

โครงการส�งเสริมพัฒนาตนเอง
เพื่อสร�างความเข�มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพสําหรับครู 
ผู�บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
(กพข. 15,500,000 บาท) 

 

โครงการปฐมนิเทศข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร                  
(กพข. 4,606,900 บาท) 

โครงการปฐมนิเทศข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร                 
(กพข. 8,098,000 บาท) 

โครงการปฐมนิเทศข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร                        
(กพข. 9,093,500 บาท) 

โครงการปฐมนิเทศข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร                        
(กพข. 10,285,000 บาท) 
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ตารางที่ 19 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน  

ป/งบประมาณพ.ศ. 2556 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2557 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2558 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

โครงการรักษ0สุขภาพข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กพข. 
534,400 บาท) 

โครงการรักษ0สุขภาพข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร                  
(กพข. 556,200 บาท) 

โครงการรักษ0สุขภาพข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร                    
(กพข. 1,111,200 บาท) 

 

  โครงการส�งเสริมและสนับสนุน
ให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
มีความก�าวหน�าในวิชาชีพ  
(กพข. 4,530,000 บาท) 

  

  โครงการฝ[กอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการศึกษามหานคร
ระดับสูง (นศส.) รุ�นที่ 6 (กพข. 
7,099,700 บาท) 

 โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร
นักบริหารการศึกษามหา
นครระดับสูง (นศส.) รุ�นที่ 7 
(กพข. 1,869,700) 
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ตารางที่ 19 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน  

ป/งบประมาณพ.ศ. 2556 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2557 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2558 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  โครงการพัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(กพข. 3,645,600 บาท) 
 

โครงการฝ[กอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�มี
หรือเลื่อนเปSนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ   
(กพข. 3,103,600 บาท) 

 โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร
การพัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้ง
ให�มีหรือเลื่อนเปSนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและ          
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
 (กพข. 7,953,700 บาท) 

4.ร�อยละของข�าราชการ
ครูได�รับการพัฒนา
วิชาชีพเฉพาะทางก�อน
แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง
ในระดับสูงขึ้น 

 โครงการฝ[กอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการ
สถานศึกษา (กพข. 
14,489,200 บาท) 

โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร         
การพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการ
สถานศึกษา  (กพข. 
12,677,800 บาท) 
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ตารางที่ 19 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน  

ป/งบประมาณพ.ศ. 2556 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2557 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2558 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งรองผู�อํานวยการ
สถานศึกษา (กพข.7,765,400 
บาท) 

โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร          
การพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งรองผู�อํานวยการ
สถานศึกษา (กพข. 
14,111,600 บาท) 

โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร         
การพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งรองผู�อํานวยการ
สถานศึกษา  (กพข. 
10,490,300 บาท) 

 

  โครงการฝ[กอบรมหลักสูตร         
การพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครก�อนแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก0 
(กพข. 3,790,400 บาท) 

- 
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ตารางที่ 19 ความสอดคล�องของยุทธศาสตร0การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต�อ) 
 

ตัวชี้วัด 
โครงการสนับสนุน  

ป/งบประมาณพ.ศ. 2556 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2557 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2558 ป/งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5. ร�อยละของ
ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครที่ผ�าน
การประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินฯ 
ให�มีวิทยฐานะ           
ชํานาญการ 
 

กิจกรรมการขออนุมัติให�
ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ผ�านการประเมินให�มีวิทยฐานะ
ชํานาญการ (กกจ.ไม�ใช�
งบประมาณ) 

โครงการขออนุมัติให�ข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครผ�านการ
ประเมินให�มีวิทยฐานะชํานาญ
การ (กกจ. ไม�ใช�งบประมาณ) 

การขออนุมัติให�ข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครผ�านการ
ประเมินให�มีวิทยฐานะ 
ชํานาญการ (กกจ. ไม�ใช�
งบประมาณ) 
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  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2563)กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร0เก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ไว�ในยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปSนมืออาชีพ ซ่ึงส�วนราชการ 
ท่ีเก่ียวข�องใช�เปSนเปSนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน ควบคู�กับการขับเคลื่อนพันธกิจ พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสู�ความเปSนมืออาชีพ  

 จากประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 แสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร และมีกลยุทธ0 ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเปSนกลยุทธ0
สําคัญในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 ให�บรรลุผลตามเปXาประสงค0ท่ีกําหนดไว� เพ่ือสร�างให�เกิด
กลไกในการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให�บรรลุเปXาประสงค0ยุทธศาสตร0 และบรรลุพันธกิจ
ของกรุงเทพมหานครต�อไป โดยจําเปSนต�องผลักดันภายใต�แผนกลยุทธ0ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลกร 
ขององค0การ ท่ีจะกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในมิติของประเด็นยุทธศาสตร0ท่ีเก่ียวข�องมิติต�างๆ 
อันนําไปสู�การกําหนดหลักสูตรและตัวชี้วัดความสําคัญของการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค0การท่ีสอดคล�องกับสภาวการณ0ขององค0การ 

 โดยสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 เน�นการบริหารจัดการและพัฒนาด�าน
ทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาสู�ความเปSนมืออาชีพ ซ่ึงกลยุทธ0สําคัญ
ท่ีเก่ียวข�องกับการตอบสนองต�อเปXาประสงค0ดังกล�าว มีความเก่ียวข�องกับการพัฒนากลไกการบริหาร 
การพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงการดําเนินงานใน
มิติต�างๆ จําเปSนต�องมีแผนยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูเปSนแรงขับเคลื่อน และเสริมสร�าง
แรงจูงใจ ให�เปSนครูมืออาชีพรวมท้ัง พร�อมในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต�อไป 

 จากการศึกษาแผนและยุทธศาสตร0ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยได�สรุปและสังเคราะห0ความเชื่อมโยงของแผน ได�ดังแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 7  สรุปและสังเคราะห0ความเชื่อมโยงของแผน 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้น                     

พ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2560 –  2563) 

ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป/ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

เปGาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน : SDG 
(Sustainable Development 

Goal’s) 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

ระยะ ๒๐ ป/ (พ.ศ.2560 - 2575) 

ประเด็นยุทธศาสตร� 3 

มหานครสําหรับทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ย)อย 3.3  

การศึกษาสําหรับทุกคน 

แผนภูมิความเชื่อมโยง แผนและยุทธศาสตร�ท่ีเกี่ยวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของ

แผนการศึกษาแห)งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช)วงวัย และการสร�างสังคมแห)ง    

การเรียนรู� 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 
(๓) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเน่ือง 

 

เปGาหมายท่ี 4 สร�างหลักประกันว�า ทุกคนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย�างครอบคลุมและเท�าเทียม และสนับสนุนโอกาส     
ในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
เปGาประสงค�ท่ี 4c เพ่ิมจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ
ดําเนินการผ�านทางความร�วมมือระหว�างประเทศในการฝ[กอบรม
ครูในประเทศกําลังพัฒนา เฉพาะอย�างยิ่งในประเทศพัฒนา   
น�อยท่ีสุดและรัฐกําลังพัฒนาท่ีเปSนเกาะขนาดเล็ก 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปcนมืออาชีพ 
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 4. กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครในปdจจุบัน   

  จากการเก็บข�อมูลการดําเนินงานของสํานักการศึกษาโดยการศึกษาเอกสาร และการ

สัมภาษณ0เชิงลึก ของผู�เก่ียวข�องกับประเด็นกระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

กล�าวว�า 

  “กรุงเทพมหานครการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

เฉพาะตําแหน�งภายใต�กรอบของประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู� สมรรถนะและ

ประสบการณ0วิชาชีพครู ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก0 ตามข�อบังคับคุรุสภา 

ว�าด�วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556”  ซ่ึงเปSนกลไกสําคัญท่ีทําให�มีการดําเนินงานอย�างเปSนระบบ 

ประกอบด�วย  

 มาตรฐานวิชาชีพครู  เปSนข�อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค0

ในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงผู�ประกอบวิชาชีพต�องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให�เกิดคุณภาพในการ

ประกอบวิชาชีพ  สามารถสร�างความเชื่อม่ันศรัทธาให�แก�ผู�รับบริการจากวิชาชีพได�ว�าเปSนบริการท่ีมี

คุณภาพ  ตอบสังคมได�ว�าการที่กฎหมายให�ความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกําหนดให�

เปSนวิชาชีพควบคุม  นั้น เนื่องจากเปSนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต�องใช�ความรู� ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2546  มาตรา  49 กําหนดให�มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด�าน ประกอบด�วย  

1. มาตรฐานความรู�และประสบการณ0วิชาชีพ  หมายถึง  ข�อกําหนดสําหรับผู�ท่ีจะเข�า

มาประกอบวิชาชีพ  จะต�องมีความรู�และมีประสบการณ0วิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ  จึงจะ

สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใช�เปSนหลักฐานแสดงว�าเปSนบุคคลท่ีมีความรู�  

ความสามารถ  และมีประสบการณ0พร�อมท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได�  

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข�อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

ให�เกิดผลเปSนไปตามเปXาหมายท่ีกําหนด  พร�อมกับมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง  เพ่ือให�เกิดความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ท้ังความชํานาญเฉพาะด�านและความชํานาญตามระดับคุณภาพของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย�างน�อยจะต�องมีการพัฒนาตามเกณฑ0ท่ีกําหนดว�ามีความรู� ความสามารถ  

และความชํานาญ เพียงพอท่ีจะดํารงสถานภาพของการเปSนผู�ประกอบวิชาชีพต�อไปได�หรือไม� นั่นก็คือ

การกําหนดให�ผู�ประกอบวิชาชีพจะต�องต�อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปU  

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึนเปSนแบบแผน

ในการประพฤติตนของ ซ่ึงผู�ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาต�องปฏิบัติตาม  เพ่ือดํารงไว�ซ่ึงชื่อเสียง  

ฐานะ เกียรติ และศักด์ิศรีแห�งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา

จะกําหนดเปSนข�อบังคับต�อไป  หากผู�ประกอบวิชาชีพผู�ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทําให�เกิด
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ความเสียหายแก�บุคคลอ่ืนจนได�รับการร�องเรียนถึงคุรุสภาแล�ว ผู�นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพวินิจฉัย ชี้ขาดอย�างใดอย�างหนึ่ง  ดังต�อไปนี้   

3.1 ยกข�อกล�าวหา    

3.2 ตักเตือน    

3.3 ภาคทัณฑ0      

3.4 พักใช�ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร  แต�ไม�เกิน  5  ปU  

3.5 เพิกถอน 

  มาตรฐานความรู�และประสบการณ�วิชาชีพครู  คือ ผู�ท่ีจะประกอบอาชีพครูต�องมี

คุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท�า โดยมีมาตรฐานความรู� 11 มาตรฐาน และ

มาตรฐานประสบการณ0วิชาชีพ  2 มาตรฐาน ประกอบด�วย 

  มาตรฐานความรู� ประกอบด�วย ความรู�ด�าน 1) ความเปSนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 

3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู�และการจัดการชั้นเรียน 

7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9)การวัดและ

การประเมินผลการเรียนรู� 10) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

  มาตรฐานประสบการณ0วิชาชีพครู ต�องผ�านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปSนเวลาไม�น�อยกว�า 1 ปU และผ�านเกณฑ0การประเมินปฏิบัติการสอน

ตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

  สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะร�วมของข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน�ง เพื่อหล�อหลอมค�านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค0ร�วมกัน 

ประกอบด�วย 

  การมุ�งผลสัมฤทธิ์ คือ การปฏิบัติงานด�วยความมุ�งมั่น เพื่อให�งานสําเร็จถูกต�อง

สมบูรณ0 มีและพัฒนาผลงานให�มีคุณภาพอย�างต�อเนื่อง 

  การบริการท่ีดี คือ ความต้ังใจท่ีจะปรับปรุงระบบบริการให�มีประสิทธิภาพเพื่อให�

ผู�รับบริการ เช�น นักเรียน ผู�ปกครอง บุคคลท่ัวไปได�รับผลตามเปXาหมาย 

  การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมอยู�เสมอพร�อมกับติดตาม

ศึกษาองค0ความรู�และเทคโนโลยีใหม� ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  การทํางานเปSนทีม หมายถึง ความร�วมมือ ร�วมใจ สนับสนุน ส�งเสริมช�วยเหลือให�

กําลังใจแก�เพ่ือนร�วมงาน มีมนุษย0สัมพันธ0ดีปรับตัวเข�ากับคนอ่ืนได�และมีภาวะผู�นํา-ผู�ตามท่ีดี การทํางาน

เปSนทีมจําเปSนท่ีจะต�องประชุมกลุ�มอยู�อย�างสมํ่าเสมอ เพื่อให�เกิดความเข�าใจในเนื้องาน เข�าใจใน
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ความคิดของผู�อ่ืน  ดังนั้น ผู�เปSนครูจึงต�องเห็นความสําคัญของการเข�าร�วมประชุม และช�วยให�สามารถ

พัฒนาบุคลิกภาพให�เข�ากับผู�อ่ืนได�ด�วย 

 สมรรถนะประจําสายงาน คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับแต�ละตําแหน�งเพ่ือ

สนับสนุนให�บุคลากรท่ีดํารงตําแหน�งนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ี และส�งเสริมให�สามารถ

ปฏิบัติภารกิจในหน�าท่ีได�ดียิ่งขึ้น คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเฉพาะสําหรับสายงานครู ประกอบด�วย          

6 สมรรถนะ คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู� การพัฒนาผู�เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห0 สังเคราะห0 และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน  ภาวะผู�นําครู และการสร�างความสัมพันธ0

และความร�วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู�  

  พิจารณาจากคุณลักษณะพ้ืนฐานของสมรรถภาพครู ประเภทแรกท่ีมีท่ีมาจากค�านิยม

พ้ืนฐาน 5 ประการ อันเปSนแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปSน

คุณค�าท่ีควรยึดถือเปSนเครื่องกําหนดในการทํางานเปSนตัวต้ังต�นท่ีผลักดันให�ครูประพฤติปฏิบัติ สําหรับ

ประเภทท่ีสองเปSนปhจจัยสําคัญในการทําให�งานของครูท่ีส�งผลต�อผู�เรียนอย�างยิ่ง ครูจึงควรเอาใจใส�

อย�างยิ่ง สมรรถภาพท้ังสองประเภทจะช�วยให�ผู�ประกอบวิชาชีพครูสามารถดําเนินชีวิตและดํารงความ

เปSนครูได�อย�างมีราบรื่น 

  วิชาชีพครูเปSนวิชาชีพเฉพาะ ที่ต�องใช�ทั้งศาสตร0และศิลป{ในการสอน อบรมให�

นักเรียนมีความรู�เปSนคนดีของสังคมในศตวรรษท่ี 21 ครูต�องเปSนผู�มีความรอบรู�มากข้ึน มีความเปSนมือ

อาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เปSนผู�ท่ีมีนวัตกรรมการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนได�ผลการเรียนรู�ท่ี

ต�องการและเตรียมความพร�อมแก�นักเรียนในการเข�าสู�การทํางานในศตวรรษท่ี 21 และมีมาตรฐาน

วิชาชีพครูเปSนข�อกําหนดในการประกอบวิชาชีพ  

  แนวทางการพัฒนาข�าราชการครูของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีข้ันตอน 

ดังนี้ 

1. วิเคราะห0 และจัดทําหลักสูตรการพัฒนาข�าราชการครู ส�วนใหญ�เปSนหลักสูตรตาม

ข�อบังคับคุรุสภา ว�าด�วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  สํารวจความต�องการจําเปSนในการพัฒนาของ

ข�าราชการครู โดยผ�านทางสํานักงานเขตซ่ึงเปSนต�นสังกัด 3 แนวทาง ได�แก� 

1.1 ความต�องการฝ[กอบรมภายในกรอบหลักสูตรท่ีกองพัฒนาข�าราชการครูจัดทํา

ข้ึนในแต�ละปU 

1.2 ความต�องการในการศึกษาดูงาน เก่ียวกับเนื้อหาท่ีสอดคล�องตามสมรรถนะครู

ท้ังในและต�างประเทศ 

1.3 ความต�องการศึกษาต�อเพ่ิมเติมในหลักสูตรท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
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  จากการวิเคราะห0ข�อมูล ผู�วิจัย พบว�า การพัฒนาข�าราชการครูตามสมรรถนะหลัก

ในการดําเนินงานและสมรรถนะเฉพาะตําแหน�งของกรุงเทพมหานครในปhจจุบันยังไม�สอดคล�องกับ

สมรรถนะที่ต�องการ ส�วนใหญ�เปSนหลักสูตรที่เน�นการสนับสนุนให�มีความก�าวหน�าทางวิชาชีพ 

หลักสูตรที่พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนมีเปSนสัดส�วนท่ีน�อยกว�ามาก  ผู�ให�ข�อมูลซ่ึงเปSน

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กล�าวว�า 

  “เรายอมรับว�าการสํารวจความต�องการจําเปSนท่ีเกิดข้ึน ยังไม�สอดคล�อง ตรงตาม

สมรรถนะเฉพาะตําแหน�งท่ีต�องการเท�าท่ีควร ทําให�หลักสูตรท่ีควรจะพัฒนาครูให�สอดคล�องกับบริบท

ยังขาดหายไป เพราะการพัฒนาข�าราชการครูไม�มีทิศทาง”  

  จึงเปSนข�อค�นพบว�า การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ไม�ได�จัดทํา

เส�นทางการฝ[กอบรมในสายวิชาชีพครูไว� และไม�มีการกําหนดแผนการฝ[กอบรมท่ีชัดเจน ในแต�ละปU 

โครงการฝ[กอบรมส�วนใหญ�เปSนโครงการท่ีสํานักการศึกษาจัดทําข้ึน และส�งแบบสํารวจความต�องการ

ของข�าราชการครูว�าต�องการฝ[กอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดหรือไม�  รวมท้ังความคิดเห็นของผู�บริหาร

ระดับสูงและความต�องการของบุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวข�อง มีความเห็นท่ีสอดคล�องกันดังคํา

ให�สัมภาษณ0ของรองปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าท่ี และผู�อํานวยการกองพัฒนา

ข�าราชการครูว�า 

  “ควรให�ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปSนและสอดคล�องกับสภาพ 

การดําเนินงานจริงในสถานศึกษา และต�องติดตามประเมินหลังจากเข�ารับการพัฒนาอย�างเปSนระบบ”  

2. ดําเนินการพัฒนาข�าราชการครูตามหลักสูตรที่กําหนดขึ้น ซึ่งส�วนใหญ� เปSน

การฝ[กอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน นอกสถานศึกษา นอกจากนี้มีการสนับสนุน

ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยข�าราชการครูเสนอขอเข�ารับการสนับสนุนมายังสํานัก

การศึกษา  

3. การกํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ข�อมูลท่ีได�จากนักทรัพยากรบุคคล

ท�านหนึ่งกล�าวถึงการกํากับติดตามและประเมินผลหลังการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครว�า 

  “เปSนจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น  แบบวัดความรู�ก�อนและ หลังการฝ[กอบรม 

และความพึงพอใจของผู�เข�ารับการฝ[กอบรมต�อการจัดโครงการเท�านั้น ไม�ได�มีการกํากับติดตามและ

ประเมินผล หลังจากท่ีเข�ารับการพัฒนาแล�ว เปSนระยะท่ีต�อเนื่อง ส�งผลต�อการพัฒนาผู�เรียน สามารถ

ปรับใช�ในการจัดกระบวนการเรียนรู�ได�หรือไม�” 
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 ด�วยเหตุนี้ การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  จึงควรกําหนดประเด็น

สําหรับพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงค0ตามประเด็น ดังต�อไปนี้ 

1. พัฒนาทักษะด�านความรู�ในเนื้อหาและเทคนิคการสอน (Content)  

2. พัฒนาทักษะการใช�ระบบคอมพิวเตอร0และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ICT Support) เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนจะช�วยกระตุ�นความสนใจให�กับ

ผู�เรียนและหากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย�างมีประสิทธิภาพจะช�วยส�งเสริมความรู�

และทักษะท่ีต�องการได�เปSนอย�างดี 

3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการคิดวิเคราะห0 การตัดสินใจและความคิดเชิงระบบ 

(Analysis Skill/Decision Thinking/System Thinking) 

4. พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู�อย�างสร�างสรรค0 (Creativity)  เพ่ือให�ผู�เรียน

สามารถเรียนรู�ด�วยตนเองมากกว�าเปSนผู�ถ�ายทอดความรู�หน�าห�องเพียงอย�างเดียว 

5. พัฒนาทักษะการจัดการความรู� (Knowledge Management) เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถ

สร�างองค0ความรู�ได�ด�วยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู�เดิมท่ีมีอยู�ภายในเข�ากับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต�างๆ 

6. พัฒนาทักษะการสื่อสารท้ังการบรรยาย การยกตัวอย�าง การเลือกใช�สื่อและการ

นําเสนอ (Communication)  

7. พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในลักษณะการเรียนรู�แบบร�วมมือระหว�าง

นักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน เพ่ือฝ[กการทํางานเปSนทีม การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Collaboration) 

8. พัฒนาทักษะทางจิตวิทยาการเรียนการสอน คือครูต�องเข�าใจธรรมชาติ กระบวนการ

เรียนรู�และสามารถท่ีจะใช�วิธีสอนท่ีเหมาะสมและจูงใจให�นักเรียนอยากเรียนรู� 

9. พัฒนาทักษะการจัดห�องเรียนท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� 

10. พัฒนาทักษะการจัดทําฐานข�อมูล (Management by Fact/Data Base Skill) 

11. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและแนวคิดธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (Moral/ 

Ethic/Good Governance) 

12. พัฒนาทักษะการทํางานเปSนทีม (Team Building) 

13. พัฒนาทักษะด�านภาษา ได�แก� ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ�น และภาษาอังกฤษ 

14. พัฒนาความเปSนสมาชิกท่ีดีเพ่ือสร�างความจงรักภักดีต�อองค0การ (Organizational 

Citizenship Behavior) 

15. การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill) ครูต�องสามารถสื่อสารกับผู�อื่นได�ดีและมี

มนุษยสัมพันธ0 สามารถแก�ปhญหาและตัดสินใจได�ดี มีจุดมุ�งหมายของชีวิต และรักอาชีพ  

16. พัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน (Personal Building) 
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17. พัฒนาทักษะภาวะผู�นํา (Leadership) เพราะครูเปSนผู�มีอิทธิพลต�อพัฒนาการท้ัง

ด�านสติปhญญา และการใช�ชีวิต  

  จากประเด็นในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ตามความเหมาะสมของหน�วยงาน 

และความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จะเปSนจุดเริ่มต�นสําคัญและเปSนประโยชน0ต�อการพัฒนา

สมรรถนะครูเพ่ิมเติมในอนาคต ซ่ึงครอบคลุมสมรรถนะหลักในการดําเนินงานและสมรรถนะเฉพาะ

ตําแหน�ง ท้ังนี้ ผู�วิจัยนําประเด็นท้ังหมดเปSนกรอบในการกําหนดแผนยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการ

ครูของกรุงเทพมหานคร ให�สอดคล�องกับมาตรฐานวิชาชีพครู อันเปSนกลไกสําคัญในการพัฒนา

ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร0อย�างเหมาะสมต�อไป 

 5. ความคาดหวังต)อการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

  การเก็บรวบรวมข�อมูล โดยการสัมภาษณ0เชิงลึกผู�บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร 

และผู�บริหารระดับกลางท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 

6 คน ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ0เชิงลึกนํามาวิเคราะห0โดยประมวลแนวคิด และตัดทอนข�อมูลให�

เหลือสาระสําคัญตามหลักเหตุและผลให�ได�ข�อสรุปสําหรับความคาดหวังท่ีมีต�อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

พบประเด็นหลักดังนี้  

 เปXาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีองค0การต�องการให�เกิดข้ึนใน 1-3 ปU ข�างหน�า 

   ในภาพรวมขององค0การจําเปSนต�องตอบสนองต�อแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 

20 ปU (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2560 – 2563) และนโยบายของผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับสถานการณ0การแข�งขัน 

สถานการณ0ความเปลี่ยนแปลง สู�การศึกษาไทย 4.0  ท้ังนี้ จําเปSนต�องมีกระบวนการพัฒนาข�าราชการ

ครูท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเปSนกลไกสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเปXาหมายองค0การได�ใน

อนาคต ซ่ึงผู�บริหารระดับกลางได�ให�สัมภาษณ0 ดังนี้ 

 “ความคาดหวังของการพัฒนาข�าราชการกรุงเทพมหานคร ต�องการให�ระบบการพัฒนา

ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครต�องเปSนระบบท่ีมีความเปSนธรรม มีการดําเนินการอย�างมีมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจใช�ระบบ IT สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานให�เกิดความรวดเร็ว 

แม�นยํา ถูกต�องและประหยัดทรัพยากร ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร�าง

ความต�อเนื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล” 

 “ระบบการพัฒนาบุคลากรต�องสอดคล�องและตรงต�อความต�องการของบุคลากรและ

สมรรถนะบุคลากรท่ีจําเปSน ซ่ึงต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่องทุกปU โดยมีการกําหนดประเด็น ในการ

พัฒนาบุคลากรประจําในแต�ละปU รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานด�านทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล�องกับ
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แผนยุทธศาสตร0องค0การ รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารองค0การให�มีประสิทธิภาพ และปรับปรุง

ข�อมูล ข�าวสารสมํ่าเสมอในการสื่อสารและประชาสัมพันธ0”  

   ช�วงเวลาปhจจุบันที่มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค0การ ซ่ึงท้ังการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไม�ว�าจะเปSนเรื่องทางการเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการศึกษา 4.0  การพัฒนานักเรียนให�มีทักษะท่ีพึง

ประสงค0ในศตวรรษท่ี 21 ครูซ่ึงมีบทบาทสําคัญท่ีขับเคลื่อนในยุค การศึกษา 4.0 จึงจําเปSนจะต�อง

เตรียมพร�อมในการรับมือกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงท้ังหลายเหล�านั้น โดยต�องสร�างและพัฒนา

บุคลากรให�พร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง อาทิ  การพัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยี การพัฒนาด�าน

ภาษาอาเซียน โดยกําหนดให�บุคลากรต�องรู�ภาษาอย�างน�อยสองภาษา ภาษาแรกคือภาษาไทยและอีก

ภาษาหนึ่งอาจจะเปSนภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน อาทิ ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม�า เปSน

ต�น โดยจะไม�บังคับว�าภาษาท่ีสองท่ีบุคลากรต�องรู�คือ ภาษาอังกฤษ ด�วยเหตุผลท่ีว�าบุคลากรบางราย

อาจจะไม�ชอบหรือไม�ถนัดท่ีเรียนภาษาอังกฤษ แต�อาจจะมีความชอบหรือความถนัดท่ีจะเรียนภาษา

ของประเทศเพ่ือนบ�านอาเซียนแทน องค0การจําเปSนจะต�องมีการจัดทําแผนด�านการพัฒนาบุคลากรใน

เชิงของการสํารวจความต�องการและการจัดการความรู�เพ่ือสํารวจว�ามีองค0ความรู�ใดบ�งท่ีองค0การมีอยู�

และยังต�องการเพ่ิมเติม และท่ีสําคัญคือการแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล�าวจะต�องได�รับการจัดสรร

งบประมาณต�อไปได�อย�างถูกต�อง 

 โดยประเด็นท่ีควรให�ความสําคัญเก่ียวกับคน ท่ีเปSนเปXาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ี

องค0การต�องการให�เกิดข้ึนใน 1-3 ปU ข�างหน�า  

1. จัดสรรบุคลากรให�เพียงพอและมีความเหมาtสมกับปริมาณงานตามภารกิจต�างๆ 

สร�างความชัดเจนในขอบเขตภาระหน�าท่ี มีกรอบการสั่งสมประสบการณ0และความเชี่ยวชาญอย�าง

ชัดเจน มีระบบการแบ�งงานตามภาระหน�าที่ของตําแหน�งและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปSนธรรม 

2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนเพ่ือให�บุคลากรได�รับการพัฒนาสมรรถนะ 

ทักษะ ความรู�ความสามารถท่ีจําเปSนในการปฏิบัติงานท้ังในเชิงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เชิงวิชาการ 

คุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานและมีความเปSนมืออาชีพ 

3. สร�างองค0ความรู�ให�บุคลากรทุกระดับให�มีศักยภาพสูงมีความรู�ความสามารถความ

เชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติและภารกิจต�างๆท่ีได�รับมอบหมาย มีภาวะผู�นํา ริเริ่มนวัตกรรมใหม�ๆ มีความ

เปSนมืออาชีพ ทํางานเปSนทีมได� สามารถทํางานด�วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ความรู�เก่ียวกับ

หลักการคิดเชิงสังเคราะห0เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ความเชี่ยวชาญด�านเทคนิคการสังเคราะห0ความรู�ซ่ึงเปSน

สิ่งจําเปSนสําหรับโลกยุคดิจิตอล  



157 
 

 

4. ส�งเสริมให�มีระบบการทดแทนอัตรากําลังท่ีมีประสิทธิภาพ การสร�างระบบการวางแผน 

การสืบทอดตําแหน�ง (Succession plan) มีความเติบโตตามเส�นทางความก�าวหน�าในสายอาชีพ  

มีระบบ ความก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career path) ที่ชัดเจนมีระบบการปฺฏิบัติหน�าท่ีแทนกัน 

ท่ีเปSนธรรมและเหมาะสม 

5. สร�างระบบการจัดการความรู�หรือการถอดบทเรียนในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และน�าสนใจ สามารถดึงดูดให�เกิดการเรียนรู� เพ่ือทําการถ�ายทอดประสบการณ0ของบุคลากรท่ีกําลัง

จะถึงวัยเกษียณ สร�างบรรยากาศวัฒนธรรมองค0การแห�งการเรียนรู�  มีกิจกรรม ทิศทางท่ีชัดเจน และ

ต�องต�อเนื่อง  

6. จัดให�บุคลากรได�รับการดูแล การจัดสรรสวัสดิการ อย�างเท�าเทียมในทุกตําแหน�ง

และทุกระดับ 

7. มีการบริหารความต�างวัยของบุคลากรในอนาคต 

8. พัฒนากิจกรรมส�งเสริมความสัมพันธ0และปฏิสัมพันธ0อันดีระหว�างบุคลากรของ

องค0การ 

9. มีหน�วยงานหรือส�วนราชการท่ีรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนางานด�านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประเภทข�าราชการครูเปSนการเฉพาะ 

10. มีการจัดทําความก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career path) อย�างชัดเจนในทุกระดับ   

11. สร�างระบบการพิจารณาความสามารถกับสมรรถนะบุคคลตามตําแหน�งงาน 

12. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล�องกับสมรรถนะวิชาชีพครู 

13. พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงหรือพ่ีสอนงาน โดยอาจต�องสร�างคนให�เปSนพ่ีเลี้ยงหรือสอนงาน

ก�อน (Coaching and Mentoring) 

14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให�มีความสามารถทํางานทดแทนกันได� 

15. การกําหนดหลักสูตร เม่ือมีการดําเนินการต�องมีการติดตามความต�อเนื่อง เช�น 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม� เปSนการเสริมสร�างความสัมพันธ0ท่ีดีระหว�างบุคลากรในแต�ละปU 

  โดยประเด็นท่ีควรให�ความสําคัญเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล ท่ีเปSนเปXาหมายสูงสุดหรือ

ผลสัมฤทธิ์ที่องค0การต�องการให�เกิดขึ้นใน 1-3 ปU ข�างหน�า จากผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีเปSนผู�บริหาร

กรุงเทพมหานครสรุปประเด็นได�ดังนี้ 

1. ควรนําระบบเทคโนโลยีมาใช�ในการดําเนินงาน เช�น พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร และ การบริหารทรัพยากรบุคคลมีฐานข�อมูลท่ีทันสมัย 

สามารถเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได� 
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2. ควรสร�างฐานข�อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน รวมท้ังองค0ความรู�ต�างๆ 

ถือเปSนทรัพยากรในการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยเปSนข�อมูลเชิงลึก ครบถ�วน ทันสมัย อยู�

บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการสอดคล�องกับสถานการณ0ปhจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีระบบ

การจัดการความรู�ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพอย�างต�อเนื่อง และรักษาทรัพยากร

บุคคลท่ีมีศักยภาพไว�กับกรุงเทพมหานครได� 

4. จัดสรรงบอุดหนุนในการปฏิบัติหน�าท่ี การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 6. ทิศทางการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

 จากการเก็บรวบรวมข�อมูลแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการพัฒนาข�าราชการ

ครูของกรุงเทพมหานคร ท้ังจากการสัมภาษณ0เชิงลึกผู�บริหารระดับสูงและจากการสนทนากลุ�มกับ

ข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครและหัวหน�าฝ�ายการศึกษา ของสํานักงานเขต ท่ีมีต�อทิศทางการ

กําหนดแผนยุทธศาสตร0และแนวทางการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ผู�วิจัย แบ�งข�อมูล

สําหรับการนําเสนอในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้  

1. ควรมีนโยบายและการวางแผนกลยุทธ0ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผน

ด�านกําลังคน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีความครอบคลุมในทุกมิติ มีแผนการสรรหาและ

การจัดสรรอัตรากําลังท่ีมีความสอดคล�องกับอัตรากําลังและการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เพ่ือแก�ปhญหา

การขาดแคลนบุคลากรและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการมีแผนการสลับ

สับเปลี่ยนงาน (Rotation) ท่ีชัดเจนในทุกระดับ และการบริหารจัดการด�านบุคลากรไม�ให�เกิดช�องว�าง 

การกระจุกตัวของ คน งาน และตําแหน�ง เพ่ือให�สามารถพัฒนาและดําเนินการตามภารกิจได�อย�าง

ต�อเนื่องและสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพให�สอนอยู�ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. ควรมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรขององค0การและการดําเนินงานท้ังด�านปริมาณ

และคุณภาพให�สามารถทดแทนตําแหน�งท่ีเกษียณ รวมถึงการมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะท่ีจําเปSนในการปฏิบัติงาน การส�งเสริมการเรียนรู�ของบุคลากร โดยการจัดสรรเจ�าหน�าท่ีเข�า

รับการอบรมในหลักสูตรต�างๆ ควรคํานึงถึงการกระจายโอกาสและความท่ัวถึงเพ่ือให�บุคลากรได�รับ

การพัฒนาอย�างเท�าเทียมกันการมีส�วนร�วมของแต�ละสายงานในการพัฒนาบุคลากร 

3. การสร�างทีมงานขององค0การให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ โดยสร�างบรรยากาศ

และวัฒนธรรมองค0การแห�งการเรียนรู� (Learning Organization) ไปควบคู�กับการสร�างความสุขกับ

การทํางานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพของบุคลากร สิทธิประโยชน0ต�างๆ รวมไปถึงการพัฒนา

ให� องค0การเปSนสถานท่ีทํางานน�าอยู� (Happy workplace) 
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4. ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนข้ัน

เลื่อนตําแหน�งท่ีมีความเหมาะสมโปร�งใสตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสร�างขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานให�แก�บุคลากรทุกคน 

5. พัฒนาแผนความก�าวหน�าในสายอาชีพ เพ่ือรองรับการพัฒนางานและตําแหน�ง/

ความชํานาญการ/ความเชี่ยวชาญ ทุกระดับวิทยฐานะ 

6. ควรให�ความสําคัญในการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตท่ีมีความ

ตอบสนองต�อความต�องการ เช�น สวัสดิการด�านท่ีพักอาศัย ด�านสุขภาพ ด�านการศึกษา เปSนต�น 

7. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการดําเนินงานของหน�วยบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล และมีการจัดการระบบฐานข�อมูลบุคลากร รวมใช�ประยุกต0ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการดําเนินงาน เช�น การลา การตรวจสอบข�อมูลต�างๆ เปSนต�น 

  

ตอนท่ี 2 สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต)อการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

 ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการสนทนากลุ�มข�าราชการครู ผู�บริหารโรงเรียน หัวหน�า

ฝ�ายการศึกษา และจากการสัมภาษณ0เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายใน (การวิเคราะห0จุดแข็ง จุดอ�อน) ใช� Seven-S 

Framework of Mckinsey และการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายนอก (อุปสรรคและโอกาส) ใช�

โมเดลการวิเคราะห0 PEST Analysis ซ่ึงสามารถนําเสนอข�อมูลได�ดังนี้ 

1. จุดแข็งในการดําเนินงานด�านการพัฒนาข�าราชการครูกรงุเทพมหานคร 

  ด�านยุทธศาสตร�การศึกษา(Strategy)  

1. มีการกําหนดเรื่องการพัฒนาครูไว�ในยุทธศาสตร0การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของกรุงเทพมหานคร 

   ด�านโครงสร�างการบริหาร(Structure)  

1. เปSนองค0การปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีมีระเบียบ ข�อบังคับท่ีชัดเจน 

2. มีส�วนราชการท่ีรับผิดชอบการพัฒนาข�าราชการครูเปSนการเฉพาะ คือกองพัฒนา

ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

   ด�านระบบการทํางานการพัฒนาข�าราชการครูฯ(System) 

1. เปSนไปตามกฎ ระเบียบหรือข�อบังคับต�างๆ ท่ีชัดเจน 

2. มีเครือข�ายในการพัฒนาข�าราชการครูกับหน�วยงานภายนอก 

3. มีการประสานงานในการพัฒนาข�าราชการครูกับสถาบันพัฒนาข�าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
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   ด�านบุคลากร(Staff)  

1. บุคลากรท่ีให�บริการด�านการพัฒนาข�าราชการครูมีความมุ�งม่ัน เข�าถึงได�ง�ายและมี

ความเปSนกันเอง 

2. บุคลากรมีความรู� ด�านการจัดการฝ[กอบรม 

3. มีการสร�างขวัญและกําลังใจจากผู�บริหาร อาทิ การให�รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน 

   ด�านรูปแบบการบริหาร (Style) 

1. บุคลากรมีความสามัคคี มีการทํางานกันเปSนทีม  

  ด�านค)านิยมร)วม(Shared Value) 

1. บุคลากรมีความรักในองค0การ 

  ด�านทักษะในการทํางาน(Skill) 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดการฝ[กอบรม 

 จากการวิเคราะห0ข�อมูลข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว�า จุดแข็งในการพัฒนาข�าราชการครู

ของกรุงเทพมหานคร เกิดจากสภาพการบริหารจัดการท่ีเปSนองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ 

มีระเบียบการบริหารราชการท่ีถือเปSนแนวปฏิบัติขององค0การ โดยมอบหมายภารกิจในการพัฒนา

ข�าราชการครูให�แก�สํานักการศึกษา ซ่ึงมีบุคลากรของกองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครท่ีมี

คุณภาพในด�านของพฤติกรรมต�อส�วนรวมและทักษะเฉพาะในการบริหารงานด�านการพัฒนาบุคลากร 

รวมท้ังการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเปSนไปตามกฎระเบียบและแนวทาง

ของ กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนมีระบบการดําเนินงานท่ีเกิดจากผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานท่ีเอาใจใส�

มุ�งม่ัน และ มีการประสานเครือข�ายในการพัฒนาข�าราชการครูกับหน�วยงานภายนอก  

 2. จุดอ)อนในการดําเนินงานด�านการพัฒนาข�าราชการครกูรุงเทพมหานคร 

  ด�านยุทธศาสตร�การศึกษา(Strategy)  

1. ไม�มีแผนพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครตามสมรรถนะ 

2. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององค0การไม�ชัดเจน 

3. ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงานและความไม�สมํ่าเสมอของนโยบาย เช�น การ

ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร หรือในบางกรณีมีแผนหรือแนวทางการดําเนินงาน แต�ในทาง

ปฏิบัติไม�สอดคล�องกันหรือผู�บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนโยกย�ายอยู�สมํ่าเสมอ  
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   ด�านโครงสร�างการบริหาร(Structure)  

1. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการบริหารจัดการเก่ียวกับข�าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพียงบางส�วน ทําให�การบริหารด�านทรัพยากรบุคคลขาดความต�อเนื่อง 

2. กระบวนการด�านกฎหมายการปรึกษาหารือมีระดับข้ันตอนมากและเกิดความล�าช�าใน

การได�รับผลจากการปรึกษา 

   ด�านระบบการทํางานการพัฒนาข�าราชการครูฯ(System)  

1. ขาดการวิเคราะห0ภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพ (training road map) 

2. การดําเนินงานด�านการพัฒนาข�าราชการครู ดําเนินการในเชิงรับ   ควรปรับปรุงให�

เปSนเชิงรุกและเน�นกระบวนการพัฒนาเปSนหลัก 

3. กระบวนการดําเนินงานด�านทรัพยากรบุคคลมีข้ันตอนและภาระงานท่ีซํ้าซ�อน         

ไม�เบ็ดเสร็จ 

4. หลักสูตรในการพัฒนาไม�เพียงพอต�อความต�องการ รวมทั้งไม�ครอบคลุมการ

ดําเนินงานทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

5. รูปแบบและวิธีการพัฒนาส�วนใหญ� ใช�การประชุม การอบรม การฟhงบรรยาย 

การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต�อ การนิเทศ ซ่ึงวิธีการดังกล�าวล�วนเปSนวิธีการพัฒนาท่ีมัก

เกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน 

6. ขาดการประชาสัมพันธ0เก่ียวกับการพัฒนาครูในเชิงรุก 

7. ขาดการดําเนินการการจัดการความรู�ท่ีเปSนระบบ 

8. การประเมินผลการหลังได�รับการพัฒนาไม�ชัดเจน 

   ด�านบุคลากร(Staff)  

1. เจ�าหน�าท่ีด�านทรัพยากรบุคคลมีจํานวนน�อย ไม�เพียงพอกับภารกิจในการดําเนินงาน 

2. การจัดระบบสวัสดิการยังไม�เพียงพอต�อความต�องการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เช�น สวัสดิการด�านสุขภาพ ด�านท่ีพักอาศัย ด�านความจําเปSนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

3. ข�าราชการครูมีภาระงานหลายหน�าท่ี ท้ังบทบาทการสอน และการสนับสนุนงาน

ของหน�วยงานอ่ืนๆท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  ด�านทักษะในการทํางาน(Skill) 

1. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสาร 

2. ไม�มีบุคลากรท่ีทํางานด�านงานวิจัยและพัฒนาด�านบุคลากร 
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   จากการวิเคราะห0ข�อมูลข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว�า รูปแบบและวิธีการพัฒนาข�าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได�แก� การประชุม การอบรม การฟhงบรรยาย 

การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต�อ การนิเทศ เปSนต�น วิธีการดังกล�าวล�วนเปSนวิธีการพัฒนาท่ี

มักเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน และเปSนการพัฒนาท่ีขาดความเชื่อมโยง ระหว�างองค0ความรู�กับ

ภาระงานสอนจริง ไม�สอดคล�องและไม�ตรงตามความต�องการของผู�เข�ารับการพัฒนาอย�างแท�จริง 

การพัฒนาจึงยังไม�ส�งผลต�อการเพ่ิมผู�เรียน และคุณภาพการศึกษา  อีกท้ังกระบวนการดําเนินงานงาน

และข้ันตอนต�างๆ ยังมีความซํ้าซ�อนและขาดการดําเนินงานเชิงรุก ตลอดจนขาดการสร�างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน เช�น ระบบบริหารค�าตอบแทน การประเมินผล สวัสดิการต�างๆ จงเปSนผลทําให�

บุคลากรมีการลาออกบ�อยครั้ง ซ่ึงอาจเปSนปhญหาในอนาคต  

 3. โอกาสในการดําเนินงานด�านการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

  ด�านการเมือง(Political-Legal) 

1. มีกฎหมาย และพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดเรื่องการพัฒนาครูไว�ชัดเจน  

  ด�านเศรษฐกิจ(Economic)  

1. ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาข�าราชการครูจากกรุงเทพมหานคร 

  ด�านสังคมและวัฒนธรรม(Sociocultural) 

1. การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เปSนโอกาสในการขยายความร�วมมือและสร�างเครือข�ายกับ

ประเทศเพ่ือนบ�าน ทําให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังนักเรียนได�รับโอกาสในการ

พัฒนาทักษะท่ีหลากหลาย 

2. มีเครือข�ายความร�วมมือจากองค0กรภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร 

  ด�านเทคโนโลยีและการส่ือสาร(Technological) 

1. มีผลการวิจัยศึกษาความต�องการจําเปSนในการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร

จํานวนมากทําให�มีองค0ความรู�ใหม�จากการศึกษาวิจัยท่ีได�รับจากหน�วยงานภายนอก  

 จากการวิเคราะห0ข�อมูลข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว�า โอกาส ซ่ึงเปSนปhจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร เกิดจากนโยบายของภาครัฐและองค0การต�างส�งเสริม

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทําให�ข�าราชการครูมีโอกาสได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง โดย

โอกาสท่ีกล�าวมา ต�างเปSนปhจจัยสําคัญท่ีสามารถส�งเสริมให�กรุงเทพมหานครเปSนองค0การสมรรถนะสูง

จากการสร�างสมรรถนะด�านบุคคลเพ่ือรองรับกับความท�าทายต�างๆ ท่ีเปSนโอกาสในการพัฒนาการ

ดําเนินงานและภารกิจขององค0การ 
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 4. อุปสรรคในการดําเนนิงานด�านการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

  ด�านการเมือง(Political-Legal) 

  นโยบายของรัฐบาลด�านการศึกษาท่ีไม�มีเสถียรภาพ เปลี่ยนผู�บริหารระดับสูงบ�อยครั้ง 

ทําให�ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงานด�านการพัฒนาข�าราชการครู 

  ด�านสังคมและวัฒนธรรม(Sociocultural)  

1. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน�นความเปSนสากลและความเปSนนานาชาติ 

(Internationalization) ท่ีต�องพัฒนาทักษะการดําเนินงานต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน  

2. การเคลื่อนย�ายถ่ินฐานของประชากรเพ่ือเข�ามาประกอบวิชาชีพครูในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือปฏิบัติหน�าท่ีและได�รับการพัฒนาฯจากกรุงเทพมหานครไประยะเวลาหนึ่งจะขอโอนกลับยัง

ภูมิลําเนาทําให�เกิดปhญหาในการพัฒนาข�าราชการครูอย�างต�อเนื่อง  

  จากการวิเคราะห0ข�อมูลข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว�า อุปสรรค ซ่ึงเปSนปhจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร เกิดจากข�อจํากัดทางกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ0ใน

การพัฒนาข�าราชการครู  นโยบายขาดความต�อเนื่อง  และปhญหาในการขอย�ายกลับภูมิลําเนาของ

ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงจําเปSนต�องพัฒนากลไกในการจัดการกับข�อจํากัดและความเสี่ยง

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

  ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยทําการศึกษาประเด็นสําคัญเก่ียวกับสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก

ท่ีมีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห0ข�อมูลท่ีนําเสนอเก่ียวกับจุดแข็ง 

จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้ 

1. ระบบและกลไกในการบริหารงานด�านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

ภายใต�บุคลากรท่ีมีศักยภาพและเต็มใจให�บริการ แต�การดําเนินงานยังมีข�อจํากัดเก่ียวกับจํานวน

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน นโยบาย ทิศทาง แนวทางพัฒนาและมาตรการต�างท่ีขาดความชัดเจน รวมท้ัง

ข�อจํากัดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องจากหน�วยงานภาครัฐ กฎหมายและข�อจํากัดด�านโครงสร�างการบริหารงาน 

ทําให�การดําเนินงานซํ้าซ�อนภารกิจในเชิงการพัฒนาภายในองค0การ ซึ่งอาจส�งผลต�อการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรในองค0การ ถึงแม�จะมีทักษะ ความรู� ความสามารถและพฤติกรรมท่ี

สนับสนุนการดําเนินงานขององค0การให�บรรลุเปXาหมายในการดําเนินงาน แต�บุคลากรมีจํานวนไม�เพียงพอ  

ท่ีจะรองรับภารกิจในการพัฒนาข�าราชการครูท่ีมีจํานวนมากถึง 15,000 คน จึงอาจส�งผลต�อความพร�อม

ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปSนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินภารกิจและนโยบายการพัฒนา

องค0การในภาพรวม 
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3. ความท�าทายจากโอกาสในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เม่ือ

เปรียบเทียบกับอุปสรรคในการดําเนินงานแล�ว กลับมีโอกาสในการดําเนินงานมากกว�า เนื่องจากเปSน

อุปสรรคท่ีเกิดจากข�อจํากัดของการเคลื่อนย�ายถ่ินฐานของประชากรจากต�างจังหวัด เข�ามาประกอบ

อาชีพในกรุงเทพมหานคร และประสงค0จะย�ายกลับภูมิลําเนา จึงมีความจําเปSนท่ีต�องสร�างกลไกในการ

บริหารจัดการบุคลากรหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลให�มีความผูกพันรักองค0กรและสร�างกลไก

สนับสนุนให�มีความก�าวหน�าทางวิชาชีพ ด�วยเหตุนี้การพัฒนาข�าราชการครูด�วยกลไกของแผนกลยุทธ0

ด�านทรัพยากรบุคคลจึงมีความจําเปSนและเปSนแนวทางสําคัญในการกําหนดมาตรการในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก�ไขจุดอ�อนขององค0การและความพยายามควบคุมความเสี่ยงจากอุปสรรคการ

ดําเนินงานจากข�อจํากัดต�างๆ จากภายนอก 

  จากผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพการจัดการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครและ

สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยนํามา

วิเคราะห0โดยใช�กระบวนการวิเคราะห0 SWOT Analysis เพ่ือศึกษาปhจจัยท่ีมีความสอดคล�องกับบริบท

การบริหารและพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร และจัดทํายุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการ

ครูของกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห0 จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค  
 

ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก 

จุดแข็ง 

S1 กรุงเทพมหานครเปSนองค0การปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีมีระเบียบ ข�อบังคับท่ี

เปSนของตนเอง 

S2 การพัฒนาข�าราชการครูฯเปSนไปตามกฎ ระเบียบหรือข�อบังคับต�างๆ ท่ีชัดเจน 

S3 บุคลากรท่ีให�การบริการด�านการพัฒนาข�าราชการครูมีความมุ�งม่ัน มีความรู�และ

ความสามารถ เข�าถึงได�ง�ายและมีความเปSนกันเอง มีการทํางานกันเปSนทีม 

S4   ได�รับความร�วมมือในการพัฒนาข�าราชการครูจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง  

S5 มีการสร�างขวัญและกําลังใจจากผู�บริหาร อาทิ การให�รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



165 
 

 

ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก (ต�อ)  

จุดอ)อน 

W1 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององค0การไม�ชัดเจน ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงาน

และความไม�สมํ่าเสมอของนโยบาย 

W2 ไม�มีแผนพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครอย�างเปSนรูปธรรม 

W3 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการบริหารจัดการเก่ียวกับข�าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพียงบางส�วน ทําให�การบริหารด�านทรัพยากรบุคคลขาด

ความเปSนเอกภาพ 

W4 เจ�าหน�าท่ีด�านทรัพยากรบุคคลมีจํานวนน�อย ไม�เพียงพอกับภารกิจในการดําเนินงาน 

W5 หลักสูตรในการพัฒนาไม�เพียงพอต�อความต�องการ รวมท้ังไม�ครอบคลุมการดําเนินงานทุก

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

W6 รูปแบบและวิธีการพัฒนาส�วนใหญ� ใช�การประชุม การอบรม การฟhงบรรยาย การสัมมนา 

การศึกษาดูงาน การศึกษาต�อ การนิเทศ ซ่ึงวิธีการดังกล�าวล�วนเปSนวิธีการพัฒนาท่ีมัก

เกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานและไม�พบนัยสําคัญของความสําเร็จ 

W7 การจัดระบบสวัสดิการยังไม�เพียงพอต�อความต�องการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช�น 

สวัสดิการด�านสุขภาพ ด�านท่ีพักอาศัย ด�านความจําเปSนพ้ืนฐานอ่ืนๆ   

W8   ขาดการวิเคราะห0ภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพ (training road map) 

W9 ข�าราชการครูมีภาระงานหลายหน�าท่ี ท้ังบทบาทการสอน และการสนับสนุนงานของ

หน�วยงานอ่ืนๆท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม�มีเวลาเข�ารับการพัฒนางานสอน

ซ่ึงเปSนภารกิจหลัก 

W10 การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากได�รับการพัฒนายังไม�มีความชัดเจนและต�อเนื่อง 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก (ต�อ) 

โอกาส 

O1 ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาข�าราชการครู 

O2 มีผลการวิจัยศึกษาความต�องการจําเปSนในการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

O3 มีเครือข�ายความร�วมมือจากองค0กรภายนอกสนบัสนนุการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

O4 การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เปSนโอกาสในการขยายความร�วมมือและสร�างเครือข�ายกับ

ประเทศเพ่ือนบ�าน ทําให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังนักเรียนได�รับ

โอกาสในการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลาย 

อุปสรรค 

T1 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน�นความเปSนสากลและความเปSนนานาชาติ 

(Internationalization) ท่ีต�องพัฒนาทักษะการดําเนินงานต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

T2 การเคลื่อนย�ายถ่ินฐานของประชากรเพ่ือเข�ามาประกอบวิชาชีพครูในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือปฏิบัติหน�าท่ีและได�รับการพัฒนาฯจากกรุงเทพมหานครไประยะเวลาหนึ่งจะขอย�าย

กลับยังภูมิลําเนาทําให�เกิดปhญหาในการพัฒนาข�าราชการครูอย�างต�อเนื่อง 

T3 นโยบายของรัฐบาลด�านการศึกษาท่ีไม�มีเสถียรภาพ ทําให�ขาดความต�อเนื่องในการ

ดําเนินงานด�านการพัฒนาการศึกษา 

T4 ข�อจํากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ0ในการฝ[กอบรม พัฒนาข�าราชการ

กรุงเทพมหานครมีมาก 

T5 นโยบายด�านการศึกษาและนโยบายในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ปรับเปลี่ยนตามวาระของผู�บริหาร 

 

  จากตารางการวิเคราะห0 SWOT Analysis ท่ีสังเคราะห0แล�วผู�วิจัยนํามาวิเคราะห0หา

ค�าน้ําหนัก และจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ข้ันตอนต�อไป ดําเนินการ

ประมวลข�อมูลท้ังสองด�านเข�าด�วยกัน เพ่ือ สรุปเปSนตารางความสัมพันธ0แบบเมตริกซ0ของปhจจัยท้ังสองด�าน 

เพ่ือดูแนวโน�มของสภาวะแวดล�อมขององค0กรและกําหนดยุทธศาสตร0  โดยใช�เทคนิค TOWS Matrix  
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ตารางท่ี 21 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ด�าน
สภาพแวดล�อมภายใน  

 

ปhจจัยภายใน (Internal Factors) 
นํ้าหนัก 

(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
นํ้าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 กรุงเทพมหานครเปSนองค0การปกครองส�วนท�องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ท่ีมีระเบียบ ข�อบังคับท่ีเปSนของตนเอง 

0.150 5 0.75 

S2 การพัฒนาข�าราชการครูฯเปSนไปตามกฎ ระเบียบหรือ
ข�อบังคับต�างๆ ท่ีชัดเจน 

0.100 5 0.50 

S3 บุคลากรท่ีให�การบริการด�านการพัฒนาข�าราชการครูมี
ความมุ�งม่ัน มีความรู�และความสามารถ เข�าถึงได�ง�าย
และมีความเปSนกันเอง มีการทํางานกันเปSนทีม 

0.100 5 0.50 

S4   ได�รับความร�วมมือในการพัฒนาข�าราชการครูจาก             
ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

0.100 4 0.40 

S5 มีการสร�างขวัญและกําลังใจจากผู�บริหาร อาทิ การให�
รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน 

0.050 3 0.15 

 รวมจุดแข็ง 0.50  2.300 

จุดอ�อน (Weaknesses) 

W1 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององค0การไม�ชัดเจน 
ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงานและความไม�
สมํ่าเสมอของนโยบาย 

0.025 4 0.100 

W2 ไม�มีแผนพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครอย�าง
เปSนรูปธรรม 

0.075 5 0.375 

W3 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการ
บริหารจัดการเก่ียวกับข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพียงบางส�วน ทําให�การบริหารด�าน
ทรัพยากรบุคคลขาดความเปSนเอกภาพ 

0.050 5 0.250 
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ตารางท่ี 21 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ด�าน
สภาพแวดล�อมภายใน (ต�อ) 

 
ปAจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
น้ําหนัก 

W4 เจ�าหน�าท่ีด�านทรัพยากรบุคคลมีจํานวนน�อย             
ไม�เพียงพอกับภารกิจในการดําเนินงาน 

0.025 5 0.125 

W5 หลักสูตรในการพัฒนาไม�เพียงพอต�อความต�องการ 
รวมท้ังไม�ครอบคลุมการดําเนินงานทุกกลุ�มสาระ         
การเรียนรู� 

0.050 4 0.200 

W6 รูปแบบและวิธีการพัฒนาส�วนใหญ� ใช�การประชุม 
การอบรม การฟhงบรรยาย การสัมมนา การศึกษา         
ดูงาน การศึกษาต�อ การนิเทศ ซ่ึงวิธีการดังกล�าวล�วน
เปSนวิธีการพัฒนาท่ีมักเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน
และไม�พบนัยสําคัญของความสําเร็จ 

0.025 4 0.100 

W7 การจัดระบบสวัสดิการยังไม�เพียงพอต�อความต�องการ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช�น สวัสดิการด�าน
สุขภาพ ด�านท่ีพักอาศัย ด�านความจําเปSนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

0.025 3 0.075 

W8   ขาดการวิเคราะห0ภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(training road map) 

0.150 5 0.750 

W9 ข�าราชการครูมีภาระงานหลายหน�าท่ี ท้ังบทบาทการ
สอน และการสนับสนุนงานของหน�วยงานอ่ืนๆ ท้ังใน
และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม�มีเวลาเข�ารับการ
พัฒนางานสอนซ่ึงเปSนภารกิจหลัก 

0.025 4 0.100 
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ตารางท่ี 21 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ด�าน
สภาพแวดล�อมภายใน (ต�อ) 

 
ปAจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
น้ําหนัก 

W10 การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากได�รับการพัฒนา
ยังไม�มีความชัดเจนและต�อเนื่อง 

0.025 3 0.075 

W11 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององค0การไม�ชัดเจน 
ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงานและความ               
ไม�สมํ่าเสมอของนโยบาย 

0.025 3 0.075 

 รวมจุดอ�อน 0.50  2.225 
 รวมสภาพแวดล�อมภายในท้ังหมด 1.00   

 
ตารางท่ี 22 ผลการให�น้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ด�าน

สภาพแวดล�อมภายนอก 

 

ปhจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ําหนัก 

(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
น้ําหนัก 

โอกาส (Opportunities) 

O1 ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ข�าราชการครู 

0.125 5 0.625 

O2 มีผลการวิจัยศึกษาความต�องการจําเปSนในการพัฒนา
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

0.125 4 0.500 

O3 มีเครือข�ายความร�วมมือจากองค0กรภายนอกสนับสนุน
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

0.125 5 0.625 

O4 การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน เปSนโอกาสในการขยาย
ความร�วมมือและสร�างเครือข�ายกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
ทําให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง
นักเรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลาย 

0.125 3 0.375 

รวมโอกาส  0.50  2.125 
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ตารางท่ี 22 ผลการให�น้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ด�าน
สภาพแวดล�อมภายนอก (ต�อ) 

 

ปhจจัยภายนอก (External Factors) 
น้ําหนัก 

(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
น้ําหนัก 

อุปสรรค (Threats) 

T1 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน�นความเปSนสากล
และความเปSนนานาชาติ (Internationalization) ท่ี
ต�องพัฒนาทักษะการดําเนินงานต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

0.125 4 0.500 

T2 การเคลื่อนย�ายถ่ินฐานของประชากรเพ่ือเข�ามา
ประกอบวิชาชีพครูในกรุงเทพมหานคร เม่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีและได�รับการพัฒนาฯจากกรุงเทพมหานครไป
ระยะเวลาหนึ่งจะขอย�ายกลับยังภูมิลําเนาทําให�เกิด
ปhญหาในการพัฒนาข�าราชการครูอย�างต�อเนื่อง 

0.125 5 0.625 

T3 นโยบายของรัฐบาลด�านการศึกษาท่ีไม�มีเสถียรภาพ 
ทําให�ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงานด�านการ
พัฒนาการศึกษา 

0.100 4 0.400 

T4 ข�อจํากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ0ในการ
ฝ[กอบรม พัฒนาข�าราชการกรุงเทพมหานครมีมาก 

0.075 3 0.225 

T5 นโยบายด�านการศึกษาและนโยบายในการพัฒนา
ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนตาม
วาระของผู�บริหาร 

0.075 3 0.225 

 รวมอุปสรรค 0.50  1.975 

 รวมสภาพแวดล�อมภายนอกท้ังหมด  1.00   

 

  จากการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายและภายนอกของการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยได�สรุปสภาพแวดล�อมท่ีเปSนตําแหน�งทางยุทธศาสตร0เพ่ือกําหนดร�างยุทธศาสตร0
การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ได�ดังตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23 ตําแหน�งทางยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  

สภาพแวดล�อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) S 2.300 

จุดอ�อน (Weaknesses) W 2.225 

สภาพแวดล�อมภายนอก โอกาส (Opportunities) O 2.125 

อุปสรรค (Threats) T 1.975 
 

 

 สรุปผลการวิเคราะห0สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8  การวิเคราะห0สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 
 
 

อุปสรรค (T) 

โอกาส (O) 

จุดอ�อน 
(W) 

จุดแข็ง 

(S) 

2.125 

2.225 

1.975 

2.300 
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ตารางท่ี 24 TOWS Matrix 

SO (Strengths –Opportunities) 
จุดแข็งภายใน และโอกาสภายนอก 

ยุทธศาสตร�เชิงรุก 

WO (Weaknesses – Opportunities) 
จุดอ)อนภายใน และ โอกาสภายนอก 

ยุทธศาสตร�เชิงแก�ไข 

ยุทธศาสตร�เชิงรุก1 : กรุงเทพมหานครเปSน
องค0การปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีมี
ระเบียบ ข�อบังคับเปSนของตนเอง(S1) อีกท้ังได�รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาข�าราชการ
ครูอย�างเพียงพอ(O1) จึงควรเร�งปรับกระบวนการ 
พัฒนาข�าราชการครูให�เปSนระบบ 
ยุทธศาสตร�เชิงรุก 2: บุคลากรท่ีให�การบริการด�าน
การพัฒนาข�าราชการครูมีความมุ�งม่ัน มีความรู�และ
ความสามารถ เข�าถึงได�ง�ายและมีความเปSนกันเอง 
มีการทํางานกันเปSนทีม (S3) ประกอบกับมี
ผลการวิจัยศึกษาความต�องการจําเปSนในการ
พัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร (O2) จึงควร
เร�งเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาข�าราชการครูให�
มีศักยภาพมีความเปSนมืออาชีพ โดยใช�นวัตกรรม
การพัฒนาท่ีหลากหลาย 
 

ยุทธศาสตร�เชิงแก�ไข1 : กรุงเทพมหานครใช�
วิธีการพัฒนาข�าราชการครูในรูปแบบเดิมคือ 
การประชุม การอบรม การฟhงบรรยาย         
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต�อ 
การนิเทศ (W6) ทําให�ครูเสียเวลาในการ
เดินทางในการเข�ารับการพัฒนา อีกท้ัง
เจ�าหน�าท่ีด�านทรัพยากรบุคคลมีจํานวนน�อย 
ไม�เพียงพอกับภารกิจในการดําเนินงาน (W4) 
จึงควรใช�โอกาสท่ีมีเครือข�ายในการพัฒนา
ข�าราชการครูกับหน�วยงานภายนอก (O3) มา
พัฒนารูปแบบวิธีการพัฒนาโดยใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศเข�ามาช�วย 
ยุทธศาสตร�เชิงแก�ไข2 : กรุงเทพมหานคร
ได�รับงบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับ
ข�าราชการครูอย�างเพียงพอ(O1) แต�ยัง          
ไม�สามารถจัดระบบสวัสดิการให�เพียงพอต�อ
ความต�องการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข�าราชการครู (W7) จึงควรส�งเสริมสนับสนุน
ให�มีระบบการจัดสวัสดิการให�แก�ข�าราชการ
ครูเพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตและสร�างขวัญ
และกําลังใจ 
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ตารางท่ี 24 TOWS Matrix (ต�อ) 

ST (Strengths – Treats) 
จุดแข็งภายในและอุปสรรคภายนอก 

ยุทธศาสตร�เชิงปGองกัน 

WT (Weaknesses – Treats) 
จุดอ)อนภายในและอุปสรรคภายนอก 

ยุทธศาสตร�เชิงรับ 
ยุทธศาสตร�เชิงปGองกัน 1: การเคลื่อนย�ายถ่ินฐาน
ของประชากรเพ่ือเข�ามาประกอบวิชาชีพครูใน
กรุงเทพมหานคร เม่ือปฏิบัติหน�าท่ีและได�รับการ
พัฒนาจากกรุงเทพมหานครไประยะเวลาหนึ่งจะ
ขอย�ายกลับยังภูมิลําเนาทําให�เกิดปhญหาในการ
พัฒนาข�าราชการครูอย�างต�อเนื่อง (T2) และการ
พัฒนาข�าราชการครูฯเปSนไปตามกฎ ระเบียบหรือ
ข�อบังคับต�างๆ ท่ีชัดเจน (S2) แต�มีข�อจํากัดของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ0ในการฝ[กอบรม 
(T4) ดังนั้นจึงควรปรับแก�หลักเกณฑ0การฝ[กอบรม 
และระเบียบในการขอย�ายกลับภูมิลําเนาของ
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครเพ่ือปXองกันการใช�
งบประมาณในการพัฒนาท่ีไม�คุ�มค�า 
ยุทธศาสตร�เชิงปGองกัน 2: การเคลื่อนย�ายถ่ินฐาน
ของประชากรเพ่ือเข�ามาประกอบวิชาชีพครูใน
กรุงเทพมหานคร เม่ือปฏิบัติหน�าท่ีและได�รับการ
พัฒนาฯจากกรุงเทพมหานครไประยะเวลาหนึ่งจะ
ขอย�ายกลับยังภูมิลําเนาทําให�เกิดปhญหาในการ
พัฒนาข�าราชการครูอย�างต�อเนื่อง (T2)แต�
กรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ีเสริมสร�างขวัญและ
กําลังใจจากผู�บริหาร อาทิ การให�รางวัลจากผลการ
ปฏิบัติงาน (S5) จึงควรสร�างวัฒนธรรมองค0กรท่ีดี 
เพ่ือให�ข�าราชการครูมีใจรักผูกพันองค0กร มี
ความรู�สึกเปSนเจ�าของ เพ่ือปXองกันการโยกย�ายและ
สูญเสียงบประมาณในการฝ[กอบรม 

ยุทธศาสตร�เชิงรับ : ไม�มีแผนพัฒนา
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครอย�างเปSน
รูปธรรม(W2) ขาดการวิเคราะห0ภาระงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (training road map) (W8) 
ประกอบกับในปhจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมท่ีเน�นความเปSนสากลและความเปSน
นานาชาติ (Internationalization) ท่ี
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต�อง
พัฒนาทักษะการดําเนินงานต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
จึงควรกําหนดแผนงานและกลยุทธ0 ในการ
พัฒนาความก�าวหน�าในวิชาชีพ (T1) 
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ตอนท่ี 3 การจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห0 SWOT และการจับคู�ด�วยตาง TOWS Matrix สามารถจัดทําร�าง
ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 1 ได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 25 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 1 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ท่ีมาของยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 
การพัฒนา
ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให�เปSนมือ
อาชีพ 
 

1. กําหนดระบบการพัฒนาครู
ให�มีความต�อเนื่อง ต้ังแต�ระยะการ
เปSนครูผู�ช�วย ครูประจําการและ
ครูอาวุโส 

2. ส�งเสริมการสร�างชุมชนการ
เรียนรู�วิชาชีพร�วมกัน 
(Professional Learning 
Community) เพ่ือสร�างนิสัยการ
เรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 

S1: กรุงเทพมหานครเปSนองค0การ
ปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีมี
ระเบียบ ข�อบังคับเปSนของตนเอง 
S3 :  บุคลากรท่ีให�การบริการด�านการ
พัฒนาข�าราชการครูมีความมุ�งม่ัน มี
ความรู�และความสามารถ เข�าถึงได�ง�าย
และมีความเปSนกันเอง มีการทํางานกัน
เปSนทีม 
O1 : ได�รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาข�าราชการครูอย�างเพียงพอ 
O2 : มีผลการวิจัยศึกษาความต�องการ
จําเปSนในการพัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานคร  

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
การส�งเสริมให�
ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีแรงจูงใจ
และมี
ความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ  

1. กําหนดเปXาหมายของการ
พัฒนาครูตั้งแต�การก�าวเข�าสู�อาชีพ 
ระยะการเปSนครูประจําการและ
ระยะครูอาวุโส 

2. ปรับกระบวนการเข�าสู�วิทย
ฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

W2 : ไม�มีแผนพัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานครอย�างเปSนรูปธรรม 
W8 : ขาดการวิเคราะห0ภาระงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (training road map)  
T1 : ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเน�น
ความเปSนสากลและความเปSน
นานาชาติ (Internationalization) ท่ี
ต�องพัฒนาทักษะการดําเนินงานต�างๆ 
เพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 25 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 1 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ท่ีมาของยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
เสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 
 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. สร�างเครือข�ายความร�วมมือใน
การพัฒนาข�าราชการครูเพ่ิมข้ึน 
3. จัดหาระบบเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาข�าราชการ
ครูกรุงเทพมหานคร 

W 4 : เจ�าหน�าท่ีด�านทรัพยากรบุคคลมี
จํานวนน�อย ไม�เพียงพอกับภารกิจใน
การดําเนินงาน 
W 6 : รูปแบบและวิธีการพัฒนาส�วน
ใหญ� ใช�การประชุม การอบรม การฟhง
บรรยาย การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต�อ การนิเทศ ซ่ึงวิธีการ
ดังกล�าวล�วนเปSนวิธีการพัฒนาท่ีมัก
เกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน 
O 3 : มีเครือข�ายความร�วมมือจาก
องค0กรภายนอกสนับสนุนการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 
การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานในการ
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ปรับระเบียบ หลักเกณฑ0 การ
แต�งต้ัง โยกย�าย ข�าราชการครู
บรรจุใหม� 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ0การเข�า
รับการฝ[กอบรม 

3. การส�งเสริมสมาชิกภาพเพ่ือ
สร�างความผูกพันของบุคลากรใน
องค0การ 
 

T2 : การเคลื่อนย�ายถ่ินฐานของ
ประชากรเพ่ือเข�ามาประกอบวิชาชีพครู
ในกรุงเทพมหานคร เม่ือปฏิบัติหน�าท่ี
และได�รับการพัฒนาฯจาก
กรุงเทพมหานครไประยะเวลาหนึ่งจะ
ขอย�ายกลับยังภูมิลําเนาทําให�เกิด
ปhญหาในการพัฒนาข�าราชการครูอย�าง
ต�อเนื่อง  
T 4: ข�อจํากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ0ในการฝ[กอบรม พัฒนา
ข�าราชการกรุงเทพมหานครมีมาก 
S 2 : การพัฒนาข�าราชการครูฯเปSนไป
ตามกฎ ระเบียบหรือข�อบังคับต�างๆ ท่ี
ชัดเจน 
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ตารางท่ี 25 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 1 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ท่ีมาของยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 
การสร�างองค0กร
แห�งความสุขและ
ส�งเสริมสวัสดิการ 
 

1.จัดสวัสดิการด�านคุณภาพชีวิต
ให�แก�ข�าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 
2. จัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการ
พัฒนาตนเองให�แก�ข�าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

O 1 : กรุงเทพมหานครได�รับ
งบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับ
ข�าราชการครูอย�างเพียงพอ 
W 7 : การจัดระบบสวัสดิการยังไม�
เพียงพอต�อความต�องการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เช�น สวสัดิการ
ด�านสุขภาพ ด�านท่ีพักอาศัย ด�านความ
จําเปSนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
การสร�างวัฒนธรรม
องค0กร 
 

1. การส�งเสริมภาพลักษณ0
องค0การและความรับผิดชอบต�อ
สังคม 
 

 T2 : การเคลื่อนย�ายถ่ินฐานของ
ประชากรเพ่ือเข�ามาประกอบวิชาชีพครู
ในกรุงเทพมหานคร เม่ือปฏิบัติหน�าท่ี
และได�รับการพัฒนาฯจาก
กรุงเทพมหานครไประยะเวลาหนึ่งจะ
ขอย�ายกลับยังภูมิลําเนาทําให�เกิด
ปhญหาในการพัฒนาข�าราชการครูอย�าง
ต�อเนื่อง  
S5 : การเสริมสร�างขวัญและกําลังใจ
จากผู�บริหาร อาทิ การให�รางวัลจากผล
การปฏิบัติงาน  

 
จากผลการวิเคราะห0 SWOT และการจับคู�ด�วยตาง TOWS Matrix สามารถจัดทํา    

ร)างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1 ได�ดังนี้ 
 วิสัยทัศน�:  ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีความเปSนครูมืออาชีพ  
 เปGาประสงค� 

1. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูง และมีความภูมิใจในความเปSน
ข�าราชการครู 

2. กลไกการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง  
3. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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 ยุทธศาสตร� 6 ด�าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เปSนมืออาชีพ 

 การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เปSนมืออาชีพ คือ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให�สอดคล�องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตําแหน�ง เพ่ือให�เกิดการพัฒนา 
บุคลากรท่ีตรงกับทิศทางของสมรรถนะท่ีจําเปSน ภายใต�แนวคิดการพัฒนาบุคลากรขององค0การ ท่ีถือ
เปSนทุนมนุษย0 (Human Capital)ในการต�อยอดการพัฒนาองค0การให�เปSนองค0การสมรรถนะสูงและมี
ความยั่งยืน โดยพัฒนาจากสมรรถนะท่ีตรงและสอดคล�องกับความต�องการของผู�บริหารและบุคลากร 
ประกอบด�วย 3 ระดับ ได�แก� การพัฒนาระดับบุคคล การพัฒนาการทํางานและการพัฒนาระดับ
องค0การ 

กลยุทธ� 
1. กําหนดระบบการพัฒนาครูให�มีความต�อเนื่อง ตั้งแต�ระยะการเปSนครูผู�ช�วย ครู

ประจําการและครูอาวุโส 
2. ส�งเสริมการสร�างชุมชนการเรียนรู�วิชาชีพร�วมกัน (Professional Learning Community) 

เพ่ือสร�างนิสัยการเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส�งเสริมให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจและมี

ความก�าวหน�าในวิชาชีพ (Training Road Map) 
 การส�งเสริมให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจและมีความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ คือ การพัฒนากระบวนการวางแผนความก�าวหน�าของบุคลากรภายในองค0การและการให�
ความสําคัญกับการวิเคราะห0อัตรากําลังท่ีมีความสอดคล�องกับภารกิจและสถานการณ0ด�านทรัพยากร
บุคคลขององค0การในปhจจุบัน รวมท้ังการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน�งเพ่ือการวางแผนด�านกําลังพล
ให�เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมด�านทรัพยากรบุคคลขององค0การ 

กลยุทธ� 
1. กําหนดเปXาหมายของการพัฒนาครูต้ังแต�การก�าวเข�าสู�อาชีพ ระยะการเปSนครูประจําการ

และระยะครูอาวุโส 
2. ปรับกระบวนการเข�าสู�วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ทรัพยากรบุคคล 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในมิติต�างๆ 
เช�น การบันทึกข�อมูลบุคลากร การสร�างระบบการลางานผ�านระบบเครือข�าย ท้ังนี้เปSนการสร�าง
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ประสิทธิภาพในการและการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค0การ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปSนฐานในการดําเนินงาน (ICT Base)  

กลยุทธ� 
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาข�าราชการครูเพ่ิมข้ึน 
3. จัดหาระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล 
 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล คือ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน�นการพัฒนา
กระบวนการให�บริการ และการปฏิบัติงานท่ีเปSนการทํางานเชิงรุก และการพัฒนาทรัพยากรท่ีเก่ียวข�อง
ต�อการดําเนินงานของงานด�านทรัพยากรบุคคล ให�เอ้ืออํานวยและมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ� 
1. ปรับระเบียบ หลักเกณฑ0 การแต�งต้ัง โยกย�าย ข�าราชการครูบรรจุใหม� 
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ0การเข�ารับการฝ[กอบรม 
3. การส�งเสริมสมาชิกภาพเพ่ือสร�างความผูกพันของบุคลากรในองค0การ 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การสร�างองค0กรแห�งความสุขและส�งเสริมสวัสดิการ 
 การสร�างองค0การแห�งความสุขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว�างชีวิตกับ
การทํางาน คือ การเสริมสร�างบรรยากาศองค0การให�เกิดความเปSนองค0การแห�งความสุข (Happy 
work place) อันนําไปสู�การเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะองค0การท่ีดี ซ่ึงเปSนผลให�
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กลยุทธ� 
 1. จัดสวัสดิการด�านคุณภาพชีวิตให�แก�ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 2. จัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาตนเองให�แก�ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การสร�างวัฒนธรรมองค0กร 
 การเสริมสร�างค�านิยมหลักและวัฒนธรรมองค0การ คือ การเสริมสร�างค�านิยมและ
วัฒนธรรมองค0การที่เปSนไปตามความสอดคล�องกับวิสัยทัศน0ขององค0การ โดยดําเนินการวิเคราะห0 
ปรับปรุงและบ�มเพาะค�านิยมและวัฒนธรรมท่ีองค0การกําหนดให�เปSนสิ่งท่ียึดถือร�วมกัน 

กลยุทธ� 
1. การส�งเสริมภาพลักษณ0องค0การและความรับผิดชอบต�อสังคม 
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  เม่ือจัดทําร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1 เสร็จ
เรียบร�อย ผู�วิจัยได�จัดประชุมเพ่ือรับฟhงความคิดเห็นท่ีมีต�อร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด�วยผู�มีส�วนเก่ียวข�องได�แก� ผู�บริหารจากสํานักการศึกษา ผู�แทนจากทุก
ส�วนราชการในสํานักการศึกษา และผู�แทนข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เม่ือ
วันท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ ห�องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สํานักการศึกษา 
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง และความเปSนไปได�ของยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ความเห็นผู�เชี่ยวชาญ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนา
ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให�เปSนมืออาชีพ 

 

1. กําหนดระบบการพัฒนาครูให�มี
ความต�อเนื่อง ตั้งแต�ระยะการเปSน
ครูผู�ช�วย ครูประจําการและครู
อาวุโส 

กลยุทธ0ไม�ใช�การกําหนดระบบ แต�เปSนการปรับปรุงกระบวนการ อีกทั้งการพัฒนายัง    
ไม�ครอบคลุมไปยัง ผู�บริหารสถานศึกษา และครูทุกระดับ จึงควรปรับกลยุทธ0 เปSน 
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาครูให�ครอบคลุมผู�บริหารสถานศึกษาและครูทุกระดับ 
 

 2.ส�งเสริมการสร�างชุมชนการเรียนรู�
วิชาชีพร�วมกัน (Professional 
Learning Community) เพื่อสร�าง
นิสัยการเรียนรู�ด�วยตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง 

PLC จัดเปSนเครื่องมือประเภทหนึ่งในการพัฒนาที่จะทําให�ครูเกิด ความรู� เจตคติ และ 
ทักษะ (Knowledge - Attitude – Skill) 

ยุทธศาสตร�ที่ 2  การส�งเสริม
ให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีแรงจูงใจและ 
มีความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
(Training Road Map) 

1. กําหนดเปXาหมายของการพัฒนา
ครูตั้งแต�การก�าวเข�าสู�อาชีพ ระยะ
การเปSนครูประจําการและระยะครู
อาวุโส 

ยุทธศาสตร0ที่ 2 มีความซ้ําซ�อนกับยุทธศาสตร0ที่ 5 จึงควรปรับ 

2. ปรับกระบวนการเข�าสู�วิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การเข�าสู�วิทยฐานะเปSนเรื่องระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม�ใช�เรื่องการพัฒนาตัวคน 
ควรเน�นการพัฒนาที่สอดคล�องหรือเอื้อต�อความก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) 
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง และความเปSนไปได�ของยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ความเห็นผู�เชี่ยวชาญ 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ควรเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร0เปSนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการ
พัฒนาข�าราชการครูเพิ่มขึ้น 

น�าสนใจมากและควรแตกออกเปSนยุทธศาสตร0ใหม� และกระทรวงศึกษาธิการให�
ความสําคัญใช� TEPE online ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. จัดหาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการพัฒนาข�าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

ควรปรับเนื้อหาให�มีความชัดเจนและครอบคลุมมากกว�าคําว�าเทคโนโลยี  จึงควรปรับ
เปSน จัดหานวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาข�าราชการครู 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล 

1. ปรับระเบียบ หลักเกณฑ0 การ
แต�งตั้ง โยกย�าย ข�าราชการครูบรรจุใหม� 

ควรปรับชื่อยุทธศาสตร0ให�มีความขัดเจน สอดคล�องกับการวิเคราะห0สภาพแวดล�อม
ภายในและภายนอกที่พบ เปSน การปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ0ไม�เกี่ยวข�องกับการพัฒนา ควรตัดออก 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ0การเข�ารับ
การฝ[กอบรม 

กลยุทธ0ไม�เกี่ยวข�องกับการพัฒนา ควรตัดออก 

3. การส�งเสริมสมาชิกภาพเพื่อสร�าง
ความผูกพันของบุคลากรในองค0การ 

ควรตัดออกและนําไปรวมไว�ในยุทธศาสตร0ที่ 6การสร�างวัฒนธรรมองค0กร 
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง และความเปSนไปได�ของยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ความเห็นผู�เชี่ยวชาญ 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 
การสร�างองค0กรแห�งความสุข
และส�งเสริมสวัสดิการ 

1.จัดสวัสดิการด�านคุณภาพชีวิตให�แก�
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

ครับปรับกลยุทธ0เปSนจัดสวัสดิการให�แก�ข�าราชการครูเพิ่มขึ้น เพราะปhจจุบันมีการจัด
สวัสดิการอยู�แล�วแต�การไม�เพียงพอต�อความต�องการ เช�น การรักษาพยาบาล การักษา
สุขภาพ 

 2. จัดสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการ
พัฒนาตนเองให�แก�ข�าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

ควรนิยามความหมายให�ขัดเจน และกลยุทธ0นี้ควรเปSนการส�งเสริมการเรียนรู�ด�วย
ตนเอง 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 
การสร�างวัฒนธรรมองค0กร 

 

1. การส�งเสริมภาพลักษณ0องค0การ
และความรับผิดชอบต�อสังคม 

ควรปรับลดยุทธศาสตร0ที่ 6 และนําไปรวมกับยุทธศาสตร0ที่ 5 โดยเพิ่มกลยุทธ0การเสริม
ภาพลักษณ0องค0กรและความรับผิดชอบต�อสังคมเข�าไปด�วย 
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 จากการประชุมเพ่ือรับฟhงความคิดเห็นจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ผู�วิจัยได�รับข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดังนี้  

1. ปรับแก�วิสัยทัศน0ในการพัฒนาข�าราชการครูเพ่ือให�ตรงตามอํานาจหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ  

2. ปรับข�อความในแต�ละยุทธศาสตร0ให�มีความชัดเจน เสนอให�ปรับ คําว�า “ครูมืออาชีพ” 

ออก เปลี่ยนเปSนข�าราชการครูมีศักยภาพสูงแทน 

3. จัดเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร0ให�มีความเหมาะสม  

4. ปรับแก�ไขกลยุทธ0ให�มีความเปSนไปได�ในการดําเนินงานสอดคล�องกับภารกิจ  และ

พันธกิจของหน�วยงาน เสนอให�มีกลยุทธ0เชิงประจักษ0ท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได� 

5. ขอให�เพิ่มเติม ตัวชี้วัดในแต�ละกลยุทธ0เพื่อให�เกิดความชัดเจน และสามารถแปลง

ยุทธศาสตร0สู�การปฏิบัติได�อย�างถูกต�องเปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ช�วงท�ายของการประชุมผู�วิจัยได�สรุปข�อเสนอแนะท่ีได� และขอให�ผู�เข�าร�วมประชุมทําการ

ตรวจสอบข�อมูลว�าถูกต�องครบถ�วน ตามประเด็น เม่ือผู�เข�าประชุมท้ัง 20 คน ยืนยันความถูกต�องผู�วัย

จึงนํากลับมาดําเนินการปรับแก�ตามข�อเสนอแนะในที่ประชุม และยกร�างยุทธศาสตร0การพัฒนา

ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 ดังนี้ 

 ร)างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 

 วิสัยทัศน�: ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูง มีเจตคติท่ีดี และมีความเปSนครู

มืออาชีพ 

 เปGาหมาย  

1. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีทักษะในการจัดการเรียนรู�ให�แก�นักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21  

2. กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลีย่นแปลง  

3. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครได�รับการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจ 

 ยุทธศาสตร� 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 1 การพัฒนาข�าราชการครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 2 การส�งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวตักรรมการพัฒนาข�าราชการคร ู

 ยุทธศาสตร0ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร�างประสิทธิภาพ

การพัฒนาข�าราชการครู 
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 ยุทธศาสตร0ท่ี 4  การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลหลังได�รับการพัฒนา

ของข�าราชการครู 

ยุทธศาสตร0ท่ี 5 การส�งเสริมให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจและ 

มีความก�าวหน�าในวิชาชีพ (Career Path) 

ยุทธศาสตร0ท่ี 6 สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาข�าราชการครูเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 27 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาข�าราชการครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

1..พัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาและ
ข�าราชการครูทุกระดับให�สอดคล�อง
สมรรถนะ 

1.จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะตามวิทยฐานะและรายบุคคล 
2. จัดทําเส�นทางการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและ
ข�าราชการครู(Training Road Map) 
 3.  จัดทําหลักสูตรที่ใช�สมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาและ
ข�าราชการครูเปSนฐานในการพัฒนา  

 2.ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาครูให�มีความ
ต�อเนื่องครอบคลุมผู�บริหารสถานศึกษา
และครูทุกระดับตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.สํารวจความต�องการการพัฒนาที่แท�จริงของผู�บริหารสถานศึกษา
และข�าราชการครู 
2. .ปรับรูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาให�
สอดคล�องตามมาตรฐานวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา  
3.ปรับรูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาครูให�สอดคล�องตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูทุกระดับ 
4. กําหนดหลักเกณฑ0เส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
5.ส�งเสริมการสร�างชุมชนการเรียนรู�วิชาชีพร�วมกัน (Professional 
Learning Community) เพื่อสร�างนิสัยการเรียนรู�ด�วยตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง 
6. ส�งเสริมการพัฒนาด�วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 27 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การส�งเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ข�าราชการครู 

1. สร�างกลไกสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

1. สนับสนุนทุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของข�าราชการครู 
2. เผยแพร�ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เปSนประโยชน0ต�อ
สาธารณะ 
3. สนับสนุนการนําผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช�ในการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร�างประสิทธิภาพ
การพัฒนาข�าราชการครู 

1.นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อ
การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาข�าราชการครู 
2.พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐาน Internet Network  
3. ส�งเสริมการพัฒนาข�าราชการครูด�วยระบบออนไลน0 

 2.ปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ข�าราชการครู 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศของข�าราชการครู 
2. รวบรวมข�อมูลพื้นฐานของข�าราชการครูทุกคน โดยใช�เลข 13 
หลักของบัตรประชาชน 
3. ประสานขอความร�วมมือจากโรงเรียนปรับปรุงข�อมูลประวัติการ
เข�ารับการพัฒนาให�เปSนปhจจุบัน 
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ตารางที่ 27 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 
กํากับติดตามและประเมินการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนด 
 

1. ปรับรูปแบบการติดตามและประเมินผล
หลังได�รับการพัฒนาของข�าราชการครู 

1. ประเมินการปฏิบัติงานของข�าราชการครูหลังการฝ[กอบรมหรือ
ได�รับการพัฒนา  
2. กระตุ�นส�งเสริมให�ข�าราชการครูนําความรู�ที่ได�รับไปใช�จริงใน
โรงเรียน 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของข�าราชการครู 

1.สร�างความผูกพันของบุคลากรในองค0กร
และความเปSนพลเมืองที่ดี 
 

1. สํารวจความต�องการได�รับสวัสดิการของข�าราชการครู เช�น การ
ตรวจสุขภาพประจําปU สนับสนุนค�าเช�าบ�าน เพิ่มเงินค�าครองชีพ ฯลฯ 
2. จัดสวัสดิการให�แก�ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 
3. มอบหมายงานให�ตรงตามความสามารถ ลดภาระงานอื่นที่ไม�
เกี่ยวข�องกับลักษณะงานประจํา 
4. จัดสภาพแวดล�อม บรรยากาศให�เอื้อต�อการทํางาน  

 2.การส�งเสริมให�ข�าราชการครูมี
ความก�าวหน�าในวิชาชีพ (Career Path) 

1. สร�างความรู�ความเข�าใจในเส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพครู 
2. สร�างกลไกช�วยเหลือสนับสนุนให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�า
ในวิชาชีพ 
3.สนับสนุนการพัฒนาการทํางานเปSนทีม เพื่อนช�วยเพื่อน  
4.ยกย�อง ให�รางวัลเชิดชูเกียรติแก�ข�าราชการครูที่มีความสามารถ
โดดเด�นตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
5. ส�งเสริมสนับสนุนให�เข�ารับการแข�งขัน เพื่อรับรางวัลในระดับชาติ 



 
 

 

188 

ตารางที่ 27 ร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 6 สร�างเครือข�ายความ
ร�วมมือในการพัฒนาข�าราชการครูเพิ่มขึ้น 

2. สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนา
ข�าราชการครูเพิ่มขึ้น 

1. สร�างภาคีเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาข�าราชการครู 
2. สนับสนุนให�ภาครัฐและเอกชนที่มีความรู�ความสามารถเข�ามา
พัฒนาข�าราชการครู 
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 ผู�วิจัยได�นําร�างยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 2 ให�
ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�องและความเปSนไปได�โดยการจัดการ
สัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  จํานวน  6 คน เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 ณ ห�องประชุม 
ศิริภัสราภรณ0 สํานักการศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง  เปSนผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดทําแผนยุทธศาสตร0 
จํานวน 3 คน และเปSนผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน 
ผลการจัดสัมมนาผู�เชี่ยวชาญให�ข�อเสนอแนะปรับยุทธศาสตร0ท่ีซํ้าซ�อน และขอให�เพ่ิมพันธกิจ และ
เปXาประสงค0 ในแต�ละยุทธศาสตร0เพ่ือความสมบูรณ0  ผู�วิจัยรับคําแนะนําและปรับยุทธศาสตร0การพัฒนา
ครูของกรุงเทพมหานครครั้งท่ี 3  ซ่ึงผู�เชี่ยวชาญได�ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง
และความเปSนไปได�แล�ว  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
 วิสัยทัศน� : ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูง มีเจตคติท่ีดี มีความเปSนครู
มืออาชีพสามารถจัดกระบวนการเรียนรู�สู�การศึกษาไทย 4.0 
 พันธกิจ  

1. พัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครให�มีทักษะในการจัดการเรียนรู�ให�แก�
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ รองรับการศึกษา 
4.0 

3. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครได�รับการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูให�สอดคล�องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด�วย 4 เปXาประสงค0 3 กลยุทธ0  12 มาตรการ/ แนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ 
 เปGาประสงค�   

1. ครูมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค0ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผู�บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะท่ีพึงประสงค0ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล�องกับสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. กรุงเทพมหานครมีระบบการกํากับติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล�อง

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ� 1 จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะตามวิทยฐานะและรายบุคคล 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. วิเคราะห0สมรรถนะข�าราชการครูท่ีสอดคล�องตามบริบทของกรุงเทพมหานคร 
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2. จัดทําเส�นทางการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู (Training Road 
Map) 

3. พัฒนาหลักสูตรโดยใช�สมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูเปSนฐาน
ในการพัฒนา และแบ�งระดับการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีกําหนดตามวิทยฐานะท่ีองค0กรต�องการ 

4. ออกแบบการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาให�แก�ผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการ
ครูอย�างต�อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีได�รับการพัฒนามีสมรรถนะทีพึงประสงค0ตามท่ีองค0กร
กําหนด 

2. ร�อยละของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีได�รับการพัฒนามีสมรรถนะตามท่ีองค0กรกําหนด 
 กลยุทธ� 2 ปรับกระบวนการพัฒนาครูให�มีความต�อเนื่องครอบคลุมผู�บริหารสถานศึกษา 
และครูทุกระดับให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. ประเมินความต�องการจําเปSนในการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู 
2. ออกแบบการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา  
3. ออกแบบการพัฒนาครูให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูทุกระดับ 
4. ส�งเสริมการพัฒนาด�วยรูปแบบท่ีเน�นการคิดเชิงสร�างสรรค0  สอดคล�องกับการศึกษา

4.0 
 ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสําเร็จของการปรับกระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีความสอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ� 3 กํากับติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. ประเมินการปฏิบัติงานของข�าราชการครูหลังการฝ[กอบรมหรือได�รับการพัฒนาเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ประเมินหลังกลับปฏิบัติงาน เปSนระยะ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ข้ึนอยู�กับ
ความเหมาะสมของเนื้องานและจุดเน�นของการพัฒนา 

3. ผู�ประเมินควรเปSนตัวผู�เข�ารับการพัฒนา เพ่ือนร�วมงาน และผู�บังคับบัญชา 
4. นําผลการประเมินกลับมาสังเคราะห0เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝ[กอบรมในปUถัดไป 
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 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการกํากับติดตามและประเมินการพัฒนา

บุคลากรท่ีสอดคล�องสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การส)งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ข�าราชการครู ประกอบด�วย 1 เปXาประสงค0 1 กลยุทธ0 3 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 เปGาประสงค�   

1. กรุงเทพมหานครมีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคลากร 
 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สนับสนุนทุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของข�าราชการครู 
2. สนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเปSนประโยชน0ต�อสาธารณะ 
3. สนับสนุนการนําผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช�ในการพัฒนาตนเองและ

การเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร�อยละข�าราชการครูท่ีได�รับการจัดสรรทุนการทําวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
2. จํานวนงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ0ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการ 
3. ข�าราชการครูมีการนําผลการวิจัยมาใช�ในกระบวนการเรียนการสอนหรือการพัฒนา

ตนเอง 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการพัฒนาข�าราชการครู ประกอบด�วย 3 เปXาประสงค0 2 กลยุทธ0 7 มาตรการ/ 
แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 เปGาประสงค�   

1. กรุงเทพมหานครมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาข�าราชการครู 
2. ข�าราชการครูสามารถนวัตกรรมและใช�เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง  
3. กรุงเทพมหานครมีฐานข�อมูลในการพัฒนาข�าราชการครูท่ีเปSนปhจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครู 
2. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน Internet Network  
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3. ส�งเสริมการพัฒนาข�าราชการครูด�วยการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. การสนับสนุนให�ข�าราชการครูสามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเอง

และพัฒนางานได� 
 ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและการใช�เทคโนโลยีท่ีส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ข�าราชการครู 

2. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง 
 กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศของข�าราชการครู 
2. รวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานของข�าราชการครูทุกคน โดยใช�เลข 13 หลักของบัตรประชาชน 
3. ประสานขอความร�วมมือจากโรงเรียนปรับปรุงข�อมูลประวัติการเข�ารับการพัฒนาให�

เปSนปhจจุบัน 
 ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครู 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของข�าราชการครู ประกอบด�วย 2 เปXาประสงค0  
2 กลยุทธ0 9 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 เปGาประสงค�   

1. ข�าราชการครูมีแรงจูงใจและมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ(Career Path) 
2. ข�าราชการครูมีความผูกพันและเจตคติท่ีดีต�อองค0กร 

 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างแรงจูงใจและส�งเสริมให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ
(Career Path) 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สร�างความรู�ความเข�าใจในเส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพครู 
2. สร�างกลไกช�วยเหลือสนับสนุนให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
3. สนับสนุนการพัฒนาการทํางานเปSนทีม เพ่ือนช�วยเพ่ือน  
4. ยกย�อง ให�รางวัลเชิดชูเกียรติแก�ข�าราชการครูท่ีมีความสามารถโดดเด�นตามแนวทาง 

การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
5. ส�งเสริมสนับสนุนให�เข�ารับการแข�งขัน เพ่ือรับรางวัลในระดับชาติ 
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 ตัวช้ีวัด 
1. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีมีการเลื่อนวิทยฐานะ 
2. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติท้ังในระดับองค0กรและ

ระดับชาติ 
 กลยุทธ�ท่ี 2  เพ่ิมสวัสดิการและสร�างความผูกพันในองค0กร 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สํารวจความต�องการได�รับสวัสดิการของข�าราชการครู เช�น การตรวจสุขภาพประจําปU 
สนับสนุนค�าเช�าบ�าน เพ่ิมเงินค�าครองชีพ ฯลฯ 

2. จัดสวัสดิการให�แก�ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
3. มอบหมายงานให�ตรงตามความสามารถ ลดภาระงานอ่ืนท่ีไม�เก่ียวข�องกับลักษณะงาน

ประจํา 
4. จัดสภาพแวดล�อม บรรยากาศให�เอ้ือต�อการทํางาน  

 ตัวช้ีวัด 
1. ร�อยละข�าราชการครูท่ีได�รับสวัสดิการจากหน�วยงานเพ่ิมข้ึน 
2. อัตราข�าราชการครูท่ีขอโอน ย�าย ลดลง 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ยกระดับความร)วมมือของเครือข)ายในการพัฒนาข�าราชการครู
เพ่ิมข้ึน ประกอบด�วย 1 เปXาประสงค0 1 กลยุทธ0 5 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างกลไกสนับสนุนเครือข�ายความร�วมมือด�านการพัฒนาบุคลากร 
 เปGาประสงค�   

1. มีเครือข�ายความร�วมมือท่ีช�วยเสริม ประสิทธิภาพการพัฒนาข�าราชการครู  
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สร�างภาคีเครือข�ายความร�วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
2. พัฒนาศักยภาพและสร�างสัมพันธภาพเครือข�ายความร�วมมือ 
3. แลกเปลี่ยนองค0ความรู�/หลักสูตรในการพัฒนาข�าราชการครูกับภาคีเครือข�าย 
4. ส�งเสริมการสร�างชุมชนการเรียนรู�วิชาชีพร�วมกัน (Profession Learning Community)  
5. ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานเครือข�าย 

 ตัวช้ีวัด 
 1.ระดับความสําเร็จของการมีส�วนร�วมระหว�างเครือข�ายในการพัฒนาข�าราชการครู 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร�ที่  1            
การพัฒนาผู�บริหาร
สถานศึกษาและ
ข�าราชการครูให�
สอดคล�องกับ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

1.ครูมีสมรรถนะที่               
พึงประสงค0ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
2.ผู�บริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะที่พึงประสงค0
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.จัดทําแผนการพัฒนา
สมรรถนะตามวิทย
ฐานะและรายบุคคล 

1.วิเคราะห0สมรรถนะข�าราชการครู
ที่สอดคล�องตามบริบทของ
กรุงเทพมหานคร 
2. จัดทําเส�นทางการพัฒนาของ
ผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการ
ครู (Training Road Map) 
 3.  พัฒนาหลักสูตรโดยใช�
สมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษา
และข�าราชการครูเปSนฐานในการ
พัฒนา และแบ�งระดับการพัฒนา
ตามสมรรถนะที่กําหนดตามวิทย
ฐานะที่องค0กรต�องการ 
4. ออกแบบการพัฒนาและ
ดําเนินการพัฒนาให�แก�ผู�บริหาร
สถานศึกษาและข�าราชการครูอย�าง
ต�อเนื่อง 
 

1.ร�อยละของข�าราชการครูที่ได�รับ
การพัฒนามีสมรรถนะทีพึงประสงค0
ตามที่องค0กรกําหนด 
2.ร�อยละของผู�บริหารสถานศึกษาที่
ได�รับการพัฒนามีสมรรถนะทีพึง
ประสงค0ตามที่องค0กรกําหนด 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 3.กระบวนการพัฒนา

ข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานครมีความ
สอดคล�องกับสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.ปรับ
กระบวนการพัฒนาครูให�
มีความต�อเนื่อง
ครอบคลุมผู�บริหาร
สถานศึกษา และครูทุก
ระดับให�สอดคล�องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.ประเมินความต�องการจําเปSนใน
การพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษา
และข�าราชการครู 
2. ออกแบบการพัฒนาผู�บริหาร
สถานศึกษาให�สอดคล�องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผู�บริหารสถานศึกษา  
3.ออกแบบการพัฒนาครูให�
สอดคล�องกับสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูทุกระดับ 
4. ส�งเสริมการพัฒนาด�วยรูปแบบที่
เน�นการคิดเชิงสร�างสรรค0  
สอดคล�องกับการการศึกษา4.0 

1.ระดับความสําเร็จของการปรับ
กระบวนการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานครที่มีความ
สอดคล�องกับสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 4. กรุงเทพมหานครมีระบบ

การกํากับติดตามและ
ประเมินการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล�อง
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.กํากับติดตามและ
ประเมินการพัฒนา
บุคลากรให�สอดคล�อง
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ประเมินการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูหลังการฝ[กอบรมหรือ
ได�รับการพัฒนาเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
2. ประเมินหลังกลับปฏิบัติงาน เปSน
ระยะ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 
เดือน ขึ้นอยู�กับความเหมาะสมของ
เนื้องานและจุดเน�นของการพัฒนา 
3. ผู�ประเมินควรเปSนตัวผู�เข�ารับการ
พัฒนา เพื่อนร�วมงาน และ
ผู�บังคับบัญชา 
4.นําผลการประเมินกลับมา
สังเคราะห0เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ
ฝ[กอบรมในปUถัดไป 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบการกํากับติดตามและ
ประเมินการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล�องสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 การ
ส�งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการพัฒนา
ข�าราชการครู 

2. กรุงเทพมหานครมี
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ช�วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ข�าราชการครู 

1. สร�างกลไกสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร 

 1. สนับสนุนทุนการทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของข�าราชการครู 
2. สนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่เปSน
ประโยชน0ต�อสาธารณะ 
3. สนับสนุนการนําผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมมาใช�ในการพัฒนา
ตนเองและการเรียนการสอน 

1.ร�อยละข�าราชการครูที่ได�รับ        
การจัดสรรทุนการทําวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
2. จํานวนงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ0
ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการ 
3.ข�าราชการครูมีการนําผลการวิจัย
มาใช�ในกระบวนการเรียนการสอน
หรือการพัฒนาตนเอง 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
เสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาข�าราชการครู 

1.กรุงเทพมหานครมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ส�งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาข�าราชการครู 
2. ข�าราชการครูสามารถ
นวัตกรรมและใช�เทคโนโลยี
ในการพัฒนาตนเอง 

1.พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาข�าราชการครู 
2.พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐาน 
Internet Network 
3. ส�งเสริมการพัฒนาข�าราชการครู
ด�วยการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
4.การสนับสนุนให�ข�าราชการครู
สามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนองและพัฒนางานได� 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และการใช�เทคโนโลยีที่ส�งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาข�าราชการครู 
2. ร�อยละของข�าราชการครูที่ใช�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
พัฒนาตนเอง 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 3.กรุงเทพมหานครมี

ฐานข�อมูลในการพัฒนา
ข�าราชการครูที่เปSนปhจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ 

 2.ปรับปรุงสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาข�าราชการ
ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูล
สารสนเทศของข�าราชการครู 
2. รวบรวมข�อมูลพื้นฐานของ
ข�าราชการครูทุกคน โดยใช�เลข 13 
หลักของบัตรประชาชน 
3. ประสานขอความร�วมมือจาก
โรงเรียนปรับปรุงข�อมูลประวัติการ
เข�ารับการพัฒนาให�เปSนปhจจุบัน 

1.ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ข�าราชการครู 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของข�าราชการครู 

1.ข�าราชการครูมีแรงจูงใจ
และมีความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ 

1.สร�างแรงจูงใจและ
ส�งเสริมให�ข�าราชการครูมี
ความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
 

1. สร�างความรู�ความเข�าใจใน
เส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพครู 
2. สร�างกลไกช�วยเหลือสนับสนุนให�
ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ 
3.สนับสนุนการพัฒนาการทํางาน
เปSนทีม เพื่อนช�วยเพื่อน  
4.ยกย�อง ให�รางวัลเชิดชูเกียรติแก�
ข�าราชการครูที่มีความสามารถโดด
เด�นตามแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
5. ส�งเสริมสนับสนุนให�เข�ารับการ
แข�งขัน เพื่อรับรางวัลในระดับชาติ 

1. ร�อยละของข�าราชการครูที่มีการ
เลื่อนวิทยฐานะ 
2. ร�อยละของข�าราชการครูที่ได�รับ
การยกย�องเชิดชูเกียรติทั้งในระดับ
องค0กรและระดับชาติ 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 2.ข�าราชการครูมีความ

ผูกพันและมีเจคติที่ดีต�อ
องค0กร 

2.เพิ่มสวัสดิการและสร�าง
ความผูกพันในองค0กร 

1. สํารวจความต�องการได�รับ
สวัสดิการของข�าราชการครู เช�น 
การตรวจสุขภาพประจําปU 
สนับสนุนค�าเช�าบ�าน เพิ่มเงินค�า
ครองชีพ ฯลฯ 
2. จัดสวัสดิการให�แก�ข�าราชการครู
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 
3. มอบหมายงานให�ตรงตาม
ความสามารถ ลดภาระงานอื่นที่ไม�
เกี่ยวข�องกับลักษณะงานประจํา 
4.จัดสภาพแวดล�อม บรรยากาศให�
เอื้อต�อการทํางาน 

1.ร�อยละข�าราชการครูที่ได�รับ
สวัสดิการจากหน�วยงานเพิ่มขึ้น 
2.อัตราข�าราชการครูที่ขอโอน ย�าย 
ลดลง 
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ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต�อ) 

ยุทธศาสตร� เปGาประสงค� กลยุทธ� มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 
ยกระดับการมีส�วน
ร�วมของเครือข�าย
ความร�วมมือในการ
พัฒนาข�าราชการครู
เพิ่มขึ้น 

1.มีเครือข�ายความร�วมมือ
ที่ช�วยเสริม ประสิทธิภาพ
การพัฒนาข�าราชการครู 

1.สร�างกลไกสนับสนุน
เครือข�ายความร�วมมือ
ด�านการพัฒนาบุคลากร 

   5. สร�างภาคีเครือข�ายความ
ร�วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพเพิ่มขึ้น 

6. พัฒนาศักยภาพและสร�าง
สัมพันธภาพเครือข�ายความร�วมมือ 

7. แลกเปลี่ยนองค0ความรู�/
หลักสูตรในการพัฒนาข�าราชการครู
กับภาคีเครือข�าย 

8. ส�งเสริมการสร�างชุมชนการ
เรียนรู�วิชาชีพร�วมกัน (Profession 
Learning Community)  

9. ติดตามและสนับสนุนการ
ดําเนินงานเครือข�าย 
 

1.ระดับความสําเร็จของการมี          
ส�วนร�วมระหว�างเครือข�ายในการ
พัฒนาข�าราชการครู 
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แผนภูมิที่ 8 ยุทธศาสตร0การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดี มีความเปcนครูมืออาชีพ
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู�สู)การศึกษาไทย 4.0 

พันธกิจ  
1. พัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครให�มีทักษะในการจัดการเรียนรู�ให�แก�นักเรียนในศตวรรษที่ 21  
2.กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ รองรับการการศึกษา 4.0 
3. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครได�รับการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจ 

 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 

การพัฒนาผู'บริหารสถานศึกษาและ
ข'าราชการครูให'สอดคล'องกับสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเสริมสร'างประสิทธิภาพ
การพัฒนาข'าราชการครู 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การส�งเสริมสนับสนุนการวิจยัและ

พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาข'าราชการ
ครู 

กลยุทธ�ที่ 1  
การจดัทําแผนพัฒนาสมรรถนะตามวทิย
ฐานะและรายบุคคล 
กลยุทธ�ที่ 2 
ปรับกระบวนการพัฒนามีสมรรถนะตามที่
องคLกรกําหนด 
กลยุทธ�ที่ 3  
กํากับติดตามและประเมินการพัฒนา
บุคลากรให�สอดคล�องสมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
 

กลยุทธ�ที่ 1  
สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยเพือ่พัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ�ที่ 1  
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กลยุทธ�ที่ 2  
ปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ข'าราชการคร ู

กลยุทธ�ที่ 1  

สร�างแรงจูงใจและส�งเสริมให�

ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าใน

วิชาชีพ 

กลยุทธ�ที่ 2  

เพิ่มสวัสดิการและสร�างความผูกพัน

ในองคLกร 

วิสัยทัศน� 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 
ยกระดับความร�วมมือของเครือข�ายใน

การพัฒนาข'าราชการครูเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ�ที่ 1  
สร�างกลไกสนับสนุนเครือข�ายความ

ร�วมมือด�านการพัฒนาบุคลากร 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทย 4.0  มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต4อการพัฒนาข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
การทําวิจัยในครั้งนี้ใช�การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก การศึกษาเอกสาร การวิเคราะห� 
SWOT และการสัมมนาโดยอิงผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอนต4างๆ ดังนี้ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี 1 ข�อมูลสภาพการจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
โดยการศึกษา การวิเคราะห�และทบทวนบริบทจากเอกสาร ข�อบังคับ แผนงาน แผนยุทธ�ศาสตร�หรือ
นโยบายขององค�การท่ีเก่ียวข�องในการศึกษาได�แก4 ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปA แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นโยบาย
ของรัฐบาลด�านการศึกษา แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปA แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 –2563) ยุทธศาสตร�การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เก่ียวข�องในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกสารและงานวิจัย (Documentary Research) ท่ีเก่ียวข�อง  และการสัมภาษณ�
เชิงลึกบุคคลท่ีมีหน�าท่ีในการกํากับดูแลงานด�านการพัฒนาข�าราชการครู 
 ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี  2 ข�อมูลสภาพแวดล�อมท่ีมีผลต4อการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร  โดยการสนทนากลุ4มย4อย จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 กลุ4มผู�บริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 2 
กลุ4มหัวหน�าฝZายการศึกษา และครั้งท่ี 3 กลุ4มข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-depth interview) 
 ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี 3  จัดทําร4างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
โดยการทํา TOWS Matrix  
 ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี 4 ตรวจสอบยืนยันยุทธศาสตร�โดยประเมินความเหมาะสม 
ความสอดคล�อง และความเปcนไปได�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร โดย 
จัดประชุมเพ่ือรับฟeงความคิดเห็นท่ีมีต4อร4างยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด�วยผู�มีส4วนเก่ียวข�องได�แก4 ผู�บริหารจากสํานักการศึกษา ผู�แทนจากทุกส4วนราชการในสํานัก
การศึกษา และผู�แทนข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560  
ณ  ห�องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สํานักการศึกษา และจัดการสัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  
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จํานวน  6 คน เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 ณ  ห�องประชุม ศิริภัสราภรณ� สํานักการศึกษา โดยเลือก
แบบเจาะจง  เปcนผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดทําแผนยุทธศาสตร� จํานวน 3 คน และเปcนผู�เชี่ยวชาญด�าน
การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ตาม
โครงสร�างการบริหารงานขององค�กร มีการแบ4งอํานาจหน�าท่ีของสํานักการศึกษา ในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร  2 ส4วนราชการ รับผิดชอบ ได�แก4 
กองการเจ�าหน�าท่ี  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านบรรจุ แต4งต้ัง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 
การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การประเมินบุคคล และผลงานทางวิชาการ และ กองพัฒนาข�าราชการครู  
มีหน�าท่ีเก่ียวกับการพัฒนาฝhกอบรมข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร  แต4ข�อมูล
ท่ีได�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว4า ในทางปฏิบัติมีส4วนราชการอ่ืนท่ีปฏิบัติงานด�านฝhกอบรมอีก คือ 
หน4วยศึกษานิเทศก� และสํานักงานยุทธศาสตร�การศึกษา ท่ีจัดการพัฒนาข�าราชการครูตามนโยบาย
ของผู�บริหารและจัดการฝhกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางบางหลักสูตร เช4น การพัฒนาข�าราชการครูท่ีทําหน�าท่ี
สอนการศึกษาพิเศษ (เรียนร4วม) การพัฒนาครูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปcนต�น จากข�อมูล
บริบทขององค�การที่เกี่ยวข�องกับหน�าที่ความรับผิดชอบของส4วนราชการท่ีซํ้าซ�อน จึงควรประสาน
ความร4วมมือระหว4างส4วนราชการที่จัดโครงการฝhกอบรมอย4างเปcนระบบ การดําเนินการพัฒนา
ข�าราชการครู ใช�แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) เปcนกรอบแนวทาง 
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�เก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ไว�ในยุทธศาสตร�ท่ี 2  
พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปcนมืออาชีพ  
ควบคู4กับการขับเคลื่อนพันธกิจ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสู4
ความเปcนมืออาชีพ ซ่ึงกําหนดโครงการ/กิจกรรมไว�ในแผนปฏิบัติราชการประจําปAของหน4วยงาน 
 จากประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 แสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร และมีกลยุทธ� ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเปcนกลยุทธ�
สําคัญในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ให�บรรลุผลตามเปkาประสงค�ท่ีกําหนดไว� เพ่ือสร�างให�เกิด
กลไกในการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให�บรรลุเปkาประสงค�ยุทธศาสตร� และบรรลุพันธกิจ
ของกรุงเทพมหานครต4อไป โดยจําเปcนต�องผลักดันภายใต�แผนกลยุทธ�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค�การ ท่ีจะกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในมิติของประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องมิติต4างๆ 
อันนําไปสู4การกําหนดหลักสูตรและตัวชี้วัดความสําคัญของการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค�การท่ีสอดคล�องกับสภาวการณ�ขององค�การ 
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 การพัฒนาข�าราชการครูตามสมรรถนะหลักในการดําเนินงานและสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน4งของกรุงเทพมหานครในปeจจุบันยังไม4สอดคล�องกับสมรรถนะท่ีต�องการ ส4วนใหญ4เปcน
หลักสูตรท่ีเน�นการสนับสนุนให�มีความก�าวหน�าทางวิชาชีพ หลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการเรียน
การสอนมีเปcนสัดส4วนที่น�อยกว4ามาก  ผู�ให�ข�อมูลซึ่งเปcนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กล4าวว4า               
“เรายอมรับว4าการสํารวจความต�องการจําเปcนท่ีเกิดข้ึน ยังไม4สอดคล�อง ตรงตามสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน4งท่ีต�องการเท4าท่ีควร ทําให�หลักสูตรท่ีควรจะพัฒนาครูให�สอดคล�องกับบริบทยังขาดหายไป 
เพราะการพัฒนาข�าราชการครูไม4มีทิศทาง” จึงเปcนข�อค�นพบว4า การพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ไม4ได�จัดทําเส�นทางการฝhกอบรมในสายวิชาชีพครูไว� และไม4มีการกําหนดแผนการ
ฝhกอบรมท่ีชัดเจน ในแต4ละปA โครงการฝhกอบรมส4วนใหญ4เปcนโครงการท่ีสํานักการศึกษาจัดทําข้ึน และ
ส4งแบบสํารวจความต�องการของข�าราชการครูว4าต�องการฝhกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดหรือไม4  
รวมท้ังความคิดเห็นของผู�บริหารระดับสูงและความต�องการของบุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวข�อง 
ต4างมีความเห็นว4าควรให�ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปcนและสอดคล�องกับสภาพการ
ดําเนินงานจริงในสถานศึกษา และต�องติดตามประเมินหลังจากเข�ารับการพัฒนาอย4างเปcนระบบ 
แต4การกํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาในปeจจุบัน เปcนจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น  
แบบวัดความรู�ก4อนและ หลังการฝhกอบรม และความพึงพอใจของผู�เข�ารับการฝhกอบรมต4อการจัด
โครงการเท4านั้น ไม4พบว4ามีการกํากับติดตามและประเมินผล หลังจากท่ีเข�ารับการพัฒนาแล�ว อย4างต4อเนื่อง 
ไม4มีการติดตามว4าส4งผลต4อการพัฒนาผู�เรียน สามารถปรับใช�ในการจัดกระบวนการเรียนรู�ได�หรือไม4   
 ความคาดหวังของการพัฒนาข�าราชการกรุงเทพมหานคร ต�องการให�ระบบการพัฒนา
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครต�องเปcนระบบท่ีมีความเปcนธรรม มีการดําเนินการอย4างมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจใช�ระบบ IT สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานให�เกิดความรวดเร็ว 
แม4นยํา ถูกต�องและประหยัดทรัพยากร ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร�าง
ความต4อเนื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ระบบการพัฒนาบุคลากรต�องสอดคล�องและตรงต4อความต�องการของบุคลากรและ
สมรรถนะบุคลากรท่ีจําเปcน ซ่ึงต�องดําเนินการอย4างต4อเนื่องทุกปA โดยมีการกําหนดประเด็น ในการ
พัฒนาบุคลากรประจําในแต4ละปA รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานด�านทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล�องกับ
แผนยุทธศาสตร�องค�การ รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารองค�การให�มีประสิทธิภาพ และปรับปรุง
ข�อมูล ข4าวสารสมํ่าเสมอในการสื่อสารและประชาสัมพันธ�  
 นอกจากนี้ ช4วงเวลาปeจจุบันท่ีมีกระแสของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค�การ ซ่ึงท้ัง
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไม4ว4าจะเปcนเรื่องทางการเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีว4าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการศึกษา 4.0 การพัฒนานักเรียนให�มีทักษะท่ีพึงประสงค�
ในศตวรรษท่ี 21 ครูซึ่งมีบทบาทสําคัญท่ีขับเคลื่อนในยุค การศึกษา 4.0 จึงจําเปcนจะต�องเตรียมพร�อม
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ในการรับมือกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงท้ังหลายเหล4านั้น โดยต�องสร�างและพัฒนาบุคลากรให�พร�อมรับ
ต4อการเปลี่ยนแปลง อาทิ  การพัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยี การพัฒนาด�านภาษาอาเซียน โดย
กําหนดให�บุคลากรต�องรู�ภาษาอย4างน�อยสองภาษา ภาษาแรกคือภาษาไทยและอีกภาษาหนึ่งอาจจะ
เปcนภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน อาทิ ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม4า เปcนต�น โดยจะ      
ไม4บังคับว4าภาษาท่ีสองท่ีบุคลากรต�องรู�คือ ภาษาอังกฤษ ด�วยเหตุผลท่ีว4าบุคลากรบางรายอาจจะไม4ชอบ
หรือไม4ถนัดท่ีเรียนภาษาอังกฤษ แต4อาจจะมีความชอบหรือความถนัดที่จะเรียนภาษาของประเทศ
เพ่ือนบ�านอาเซียนแทน องค�การจําเปcนจะต�องมีการจัดทําแผนด�านการพัฒนาบุคลากรในเชิงของการ
สํารวจความต�องการและการจัดการความรู�เพ่ือสํารวจว4ามีองค�ความรู�ใดบ4งท่ีองค�การมีอยู4และยัง
ต�องการเพ่ิมเติม และท่ีสําคัญคือการแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล4าวจะต�องได�รับการจัดสรรงบประมาณ
ต4อไปได�อย4างถูกต�อง 
 ตอนท่ี 2 สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกที่มีผลต4อการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน (การวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ4อน) ใช� Seven-S Framework of 
Mckinsey และการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก (อุปสรรคและโอกาส) ใช�โมเดลการวิเคราะห� 
PEST Analysis ซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้  

1. จุดแข็งในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เกิดจากสภาพการบริหารจัดการท่ี
เปcนองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีระเบียบการบริหารราชการท่ีถือเปcนแนวปฏิบัติของ
องค�การ โดยมอบหมายภารกิจในการพัฒนาข�าราชการครูให�แก4สํานักการศึกษา ซ่ึงมีบุคลากรของ
กองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณภาพในด�านของพฤติกรรมต4อส4วนรวมและทักษะเฉพาะ
ในการบริหารงานด�นการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปcนไปตามกฎระเบียบและแนวทางของ กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนมีระบบการดําเนินงานท่ี
เกิดจากผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานที่เอาใจใส4มุ4งมั่น และ มีการประสานเครือข4ายในการพัฒนา
ข�าราชการครูกับหน4วยงานภายนอก  

2. จุดอ4อน ในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครอยู4ที่การไม4มีแผนพัฒนา
ข�าราชการครูอย4างเปcนรูปธรรม รวมท้ังใช�รูปแบบและวิธีการพัฒนา ได�แก4 การประชุม การอบรม การฟeง
บรรยาย การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต4อ การนิเทศ เปcนต�น วิธีการดังกล4าวล�วนเปcนวิธีการ
พัฒนาท่ีมักเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน และเปcนการพัฒนาท่ีขาดความเชื่อมโยง ระหว4างองค�ความรู�
กับภาระงานสอนจริง ไม4สอดคล�องและไม4ตรงตามความต�องการของผู�เข�ารับการพัฒนาอย4างแท�จริง 
การพัฒนาจึงยังไม4ส4งผลต4อการเพ่ิมผู�เรียน และคุณภาพการศึกษา   

3. โอกาส ในการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร เกิดจากนโยบายของภาครัฐ
และองค�การต4างส4งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทําให�ข�าราชการครูมีโอกาสได�รับ
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การพัฒนาอย4างต4อเนื่อง โดยโอกาสท่ีกล4าวมา ต4างเปcนปeจจัยสําคัญท่ีสามารถส4งเสริมให�กรุงเทพมหานคร
เปcนองค�การสมรรถนะสูงจากการสร�างสมรรถนะด�านบุคคลเพ่ือรองรับกับความท�าทายต4างๆ ท่ี
เปcนโอกาสในการพัฒนาการดําเนินงานและภารกิจขององค�การ 

4. อุปสรรค ในการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร เกิดจากข�อจํากัดทางกฎหมาย 
ระเบียบหลักเกณฑ�ในการพัฒนาข�าราชการครู  นโยบายขาดความต4อเนื่อง  และปeญหาในการขอย�าย
กลับภูมิลําเนาของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงจําเปcนต�องพัฒนากลไกในการจัดการกับ
ข�อจํากัดและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ตอนท่ี 3 จัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ที่ผ4านการ
ประเมินค4าและคัดเลือกยุทธศาสตร�จากการสัมมนาผู�เชี่ยวชาญ  ประกอบด�วย ยุทธศาสตร� 5 ด�าน 11 
เปkาประสงค� 9 กลยุทธ� 36 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 วิสัยทัศน� : ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูง มีเจตคติท่ีดี มีความเปcนครู
มืออาชีพสามารถจัดกระบวนการเรียนรู�สู4การศึกษาไทย 4.0 
 พันธกิจ  

1. พัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครให�มีทักษะในการจัดการเรียนรู�ให�แก4
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ รองรับ
การศึกษา 4.0 

3. ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครได�รับการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูให�สอดคล�องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด�วย 4 เปkาประสงค� 3 กลยุทธ�  12 มาตรการ/ แนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ 
 เป/าประสงค�   

1. ครูมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผู�บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตามมาตรฐานวิชาช ี
3. กระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล�องกับสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. กรุงเทพมหานครมีระบบการกํากับติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล�อง

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ� 1 จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะตามวิทยฐานะและรายบุคคล 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. วิเคราะห�สมรรถนะข�าราชการครูท่ีสอดคล�องตามบริบทของกรุงเทพมหานคร 
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2. จัดทําเส�นทางการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู (Training Road Map) 
3. พัฒนาหลักสูตรโดยใช�สมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูเปcนฐานใน

การพัฒนา และแบ4งระดับการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีกําหนดตามวิทยฐานะท่ีองค�กรต�องการ 
4. ออกแบบการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาให�แก4ผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู

อย4างต4อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีได�รับการพัฒนามีสมรรถนะทีพึงประสงค�ตามท่ีองค�กรกําหนด 
2. ร�อยละของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีได�รับการพัฒนามีสมรรถนะตามท่ีองค�กรกําหนด 

 กลยุทธ� 2 ปรับกระบวนการพัฒนาครูให�มีความต4อเนื่องครอบคลุมผู�บริหารสถานศึกษา 
และครูทุกระดับให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. ประเมินความต�องการจําเปcนในการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู 
2. ออกแบบการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา  
3. ออกแบบการพัฒนาครูให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูทุกระดับ 
4. ส4งเสริมการพัฒนาด�วยรูปแบบท่ีเน�นการคิดเชิงสร�างสรรค�  สอดคล�องกับการศึกษา4.0 

 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จของการปรับกระบวนการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีความสอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ� 3 กํากับติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. ประเมินการปฏิบัติงานของข�าราชการครูหลังการฝhกอบรมหรือได�รับการพัฒนาเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ประเมินหลังกลับปฏิบัติงาน เปcนระยะ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ข้ึนอยู4กับความ
เหมาะสมของเนื้องานและจุดเน�นของการพัฒนา 

3. ผู�ประเมินควรเปcนตัวผู�เข�ารับการพัฒนา เพ่ือนร4วมงาน และผู�บังคับบัญชา 
4. นําผลการประเมินกลับมาสังเคราะห�เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝhกอบรมในปAถัดไป 

 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการกํากับติดตามและประเมินการพัฒนา

บุคลากรท่ีสอดคล�องสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การส5งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ข�าราชการครู ประกอบด�วย 1 เปkาประสงค� 1 กลยุทธ� 3 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 เป/าประสงค�   

1. กรุงเทพมหานครมีงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีช4วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคลากร 
 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สนับสนุนทุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของข�าราชการครู 
2. สนับสนุนการเผยแพร4ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเปcนประโยชน�ต4อสาธารณะ 
3. สนับสนุนการนําผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช�ในการพัฒนาตนเองและ

การเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร�อยละข�าราชการครูท่ีได�รับการจัดสรรทุนการทําวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
2. จํานวนงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการ 
3. ข�าราชการครูมีการนําผลการวิจัยมาใช�ในกระบวนการเรียนการสอนหรือการพัฒนา

ตนเอง 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการพัฒนาข�าราชการครู ประกอบด�วย 3 เปkาประสงค� 2 กลยุทธ� 7 มาตรการ/ 
แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 เป/าประสงค�   

1. กรุงเทพมหานครมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาข�าราชการครู 
2. ข�าราชการครูสามารถนวัตกรรมและใช�เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง  
3. กรุงเทพมหานครมีฐานข�อมูลในการพัฒนาข�าราชการครูท่ีเปcนปeจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครู 
2. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน Internet Network  
3. ส4งเสริมการพัฒนาข�าราชการครูด�วยการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. การสนับสนุนให�ข�าราชการครูสามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนอง

และพัฒนางานได� 
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 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและการใช�เทคโนโลยีท่ีส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

ข�าราชการครู 
2. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง 

 กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศของข�าราชการครู 
2. รวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานของข�าราชการครูทุกคน โดยใช�เลข 13 หลักของบัตรประชาชน 
3. ประสานขอความร4วมมือจากโรงเรียนปรับปรุงข�อมูลประวัติการเข�ารับการพัฒนาให�

เปcนปeจจุบัน 
 ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครู 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของข�าราชการครู ประกอบด�วย 2 เปkาประสงค�  
2 กลยุทธ� 9 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 เป/าประสงค�   

1. ข�าราชการครูมีแรงจูงใจและมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ(Career Path) 
2. ข�าราชการครูมีความผูกพันและเจตคติท่ีดีต4อองค�กร 

 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างแรงจูงใจและส4งเสริมให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ
(Career Path) 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สร�างความรู�ความเข�าใจในเส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพครู 
2. สร�างกลไกช4วยเหลือสนับสนุนให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
3. สนับสนุนการพัฒนาการทํางานเปcนทีม เพ่ือนช4วยเพ่ือน  
4. ยกย4อง ให�รางวัลเชิดชูเกียรติแก4ข�าราชการครูท่ีมีความสามารถโดดเด4นตามแนวทาง 

การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
5. ส4งเสริมสนับสนุนให�เข�ารับการแข4งขัน เพ่ือรับรางวัลในระดับชาติ 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีมีการเลื่อนวิทยฐานะ 
2. ร�อยละของข�าราชการครูท่ีได�รับการยกย4องเชิดชูเกียรติท้ังในระดับองค�กรและระดับชาติ 

 กลยุทธ�ท่ี 2  เพ่ิมสวัสดิการและสร�างความผูกพันในองค�กร 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 
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1. สํารวจความต�องการได�รับสวัสดิการของข�าราชการครู เช4น การตรวจสุขภาพประจําปA 
สนับสนุนค4าเช4าบ�าน เพ่ิมเงินค4าครองชีพ ฯลฯ 

2. จัดสวัสดิการให�แก4ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
3. มอบหมายงานให�ตรงตามความสามารถ ลดภาระงานอ่ืนที่ไม4เกี่ยวข�องกับลักษณะ

งานประจํา 
4. จัดสภาพแวดล�อม บรรยากาศให�เอ้ือต4อการทํางาน  

 ตัวช้ีวัด 
1. ร�อยละข�าราชการครูท่ีได�รับสวัสดิการจากหน4วยงานเพ่ิมข้ึน 
2. อัตราข�าราชการครูท่ีขอโอน ย�าย ลดลง 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ยกระดับความร5วมมือของเครือข5ายในการพัฒนาข�าราชการครู
เพ่ิมข้ึน ประกอบด�วย 1 เปkาประสงค� 1 กลยุทธ� 5 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างกลไกสนับสนุนเครือข4ายความร4วมมือด�านการพัฒนาบุคลากร 
 เป/าประสงค�   

1. มีเครือข4ายความร4วมมือท่ีช4วยเสริม ประสิทธิภาพการพัฒนาข�าราชการครู  
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

1. สร�างภาคีเครือข4ายความร4วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
2. พัฒนาศักยภาพและสร�างสัมพันธภาพเครือข4ายความร4วมมือ 
3. แลกเปลี่ยนองค�ความรู�/หลักสูตรในการพัฒนาข�าราชการครูกับภาคีเครือข4าย 
4. ส4งเสริมการสร�างชุมชนการเรียนรู�วิชาชีพร4วมกัน (Profession Learning Community)  
5. ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานเครือข4าย 

 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จของการมีส4วนร4วมระหว4างเครือข4ายในการพัฒนาข�าราชการครู 
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สรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
ภาพท่ี 9 สรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนา
การศึกษาไทย 4.0  ตามวัตถุประสงค�สามารถอภิปรายผลตามประเด็นดังต4อไปนี้ 

1. สภาพการบริหารจัดการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร  
  จากข�อมูลบริบทขององค�การท่ีเก่ียวข�องกับโครงสร�างการบริหารงานขององค�กรและ 
หน�าท่ีความรับผิดชอบของส4วนราชการท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูท่ีซํ้าซ�อน แม�จะระบุ
ส4วนราชการท่ีรับผิดชอบหลักแล�วก็ตามแต4ยังคงมีการมอบหมายงานการพัฒนาข�าราชการครูตาม
นโยบายของผู�บริหารในแต4ละยุคไปยังส4วนราชการอ่ืนท่ีไม4ใช4 ส4วนราชการท่ีมีหน�าท่ีในการรับผิดชอบหลัก
ด�านการพัฒนาข�าราชการครู ทําให�การบริหารจัดการพัฒนาข�าราชการครูท่ีวางไว� ยากต4อการควบคุม 
ข�าราชการครูได�รับคําสั่งเข�ารับการอบรมซํ้าซ�อน ต�องละท้ิงห�องเรียน เพ่ือเข�ารับการพัฒนา จึงควร
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ประสานความร4วมมือระหว4างส4วนราชการท่ีจัดโครงการฝhกอบรมอย4างเปcนระบบ การดําเนินการพัฒนา
ข�าราชการครู ใช�แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2563)  เปcนกรอบแนวทาง 
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�เก่ียวกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ไว�ในยุทธศาสตร�ท่ี 2  
พัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเปcนมืออาชีพ  
ควบคู4กับการขับเคลื่อนพันธกิจ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสู4
ความเปcนมืออาชีพ ซ่ึงกําหนดโครงการ/กิจกรรมไว�ในแผนปฏิบัติราชการประจําปAของหน4วยงาน  
  จากประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 แสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร และมีกลยุทธ� ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเปcนกลยุทธ�สําคัญ
ในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ให�บรรลุผลตามเปkาประสงค�ท่ีกําหนดไว� เพ่ือสร�างให�เกิดกลไก
ในการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให�บรรลุเปkาประสงค�ยุทธศาสตร� และบรรลุพันธกิจของ
กรุงเทพมหานครต4อไป โดยจําเปcนต�องผลักดันภายใต�ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาข�าราชการครูท่ีจะ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในมิติของประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องมิติต4างๆ อันนําไปสู4การ
กําหนดหลักสูตรและตัวชี้วัดความสําคัญของการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค�การท่ี
สอดคล�องกับสภาวการณ�ขององค�การ ซ่ึงสอดคล�องกับองค�ประกอบของการประเมินผลสําเร็จด�าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (2560) ในมิติของความ
สอดคล�องเชิงยุทธศาสตร� ซึ่งเปcนมิติที่ทําให�ทราบว4ามีการวางแผนและมาตรการด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสอดคล�องกับพันธกิจขององค�การ 
  การพัฒนาข�าราชการครูตามสมรรถนะหลักในการดําเนินงานและสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน4งของกรุงเทพมหานครในปeจจุบันยังไม4สอดคล�องกับสมรรถนะท่ีต�องการ จากผลการวิจัยท่ีพบ
โครงการ/กิจกรรมในแต4ละปAท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปAของหน4วยงาน พบว4าส4วนใหญ4
เปcนหลักสูตรท่ีเน�นการสนับสนุนให�มีความก�าวหน�าทางวิชาชีพ  หลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการ
การเรียนการสอนมีเปcนสัดส4วนที่น�อยกว4ามาก  จึงเปcนข�อค�นพบว4า การพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ไม4ได�จัดทําเส�นทางการฝhกอบรมในสายวิชาชีพครูไว� และไม4มีการกําหนดแผนการ
ฝhกอบรมท่ีชัดเจน ในแต4ละปA โครงการฝhกอบรมส4วนใหญ4เปcนโครงการท่ีสํานักการศึกษาจัดทําข้ึน และ
ส4งแบบสํารวจความต�องการของข�าราชการครูว4าต�องการฝhกอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดหรือไม4  
รวมท้ังความคิดเห็นของผู�บริหารระดับสูงและความต�องการของบุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวข�อง 
ต4างมีความเห็นว4าควรให�ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปcนและสอดคล�องกับสภาพการ
ดําเนินงานจริงในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของวารุณี ผลเพ่ิมพูนและ ชูชีพ ปทุมเวียง
(2556) ศึกษาสมรรถนะของข�าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 พบว4าข�าราชการครูที่มีสมรรถนะสูงเปcนผู�ที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปkาหมาย 
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พัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง  และต�องติดตามประเมินหลังจากเข�ารับการพัฒนาอย4างเปcนระบบ แต4
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาในปeจจุบัน เปcนจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น  
แบบวัดความรู�ก4อนและ หลังการฝhกอบรม และความพึงพอใจของผู�เข�ารับการฝhกอบรมต4อการจัด
โครงการเท4านั้น ไม4พบว4ามีการกํากับติดตามและประเมินผล หลังจากที่เข�ารับการพัฒนาแล�ว 
อย4างต4อเนื่อง ไม4มีการติดตามว4าส4งผลต4อการพัฒนาผู�เรียน สามารถปรับใช�ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู�ได�หรือไม4  ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของโชติชวัล ฟูกิจกาญจน� (2556) ศึกษากระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ� ซ่ึงพบว4า เม่ือดําเนินการพัฒนาบุคลากรแล�ว จะต�องมีการประเมินผล
หลังจากการพัฒนา ซ่ึงต�องประเมินท้ังเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการประเมินหลังกลับไป
ปฏิบัติงาน ระยะ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ข้ึนอยู4กับลักษณะงาน และสอดคล�องกับแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การผลิตและพัฒนาครูสู4การปฏิบัติ ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2560) เสนอแนวทางการพัฒนาครูควรมีการติดตามผลหลังการพัฒนา เพ่ือแสดงร4องรอยการนําความรู�
ท่ีได�จากการพัฒนาไปใช�จริงในห�องเรียน 
  ความคาดหวังของการพัฒนาข�าราชการกรุงเทพมหานคร ต�องการให�ระบบการพัฒนา
ข�าราชการครูกรุงเทพมหานครต�องเปcนระบบท่ีมีความเปcนธรรม มีการดําเนินการอย4างมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจใช�ระบบ IT สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานให�เกิดความรวดเร็ว 
แม4นยํา ถูกต�องและประหยัดทรัพยากร ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร�าง
ความต4อเนื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดคล�องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�
การผลิตและพัฒนาครูสู4การปฏิบัติ ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ท่ีกําหนดเปkาประสงค�
การพัฒนาครูต�องพัฒนาการจัดการเรียนรู�ของครู ใช�สื่อออนไลน� และเทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทให�
มากข้ึน 
  ระบบการพัฒนาบุคลากรต�องสอดคล�องและตรงต4อความต�องการของบุคลากรและ
สมรรถนะบุคลากรท่ีจําเปcน ซ่ึงต�องดําเนินการอย4างต4อเนื่องทุกปA โดยมีการกําหนดประเด็น ในการ
พัฒนาบุคลากรประจําในแต4ละปA รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานด�านทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล�องกับ
แผนยุทธศาสตร�องค�การ รวมท้ังพัฒนาระบบการสื่อสารองค�การให�มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงข�อมูล 
ข4าวสารสมํ่าเสมอในการสื่อสารและประชาสัมพันธ�  
  นอกจากนี้ ช4วงเวลาปeจจุบันท่ีมีกระแสของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค�การ ซ่ึง
ท้ังการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไม4ว4าจะเปcนเรื่องทางการเมืองท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว4าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการศึกษา 4.0  การพัฒนานักเรียนให�มี
ทักษะท่ีพึงประสงค�ในศตวรรษท่ี 21 ครูซึ่งมีบทบาทสําคัญท่ีขับเคลื่อนในยุค การศึกษา 4.0 จึงจําเปcน
จะต�องเตรียมพร�อมในการรับมือกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงท้ังหลายเหล4านั้น (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557) โดยต�องสร�างและพัฒนาบุคลากรให�พร�อมรับต4อการเปลี่ยนแปลง อาทิ  



215 
 

การพัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยี การพัฒนาด�านภาษาอาเซียน โดยกําหนดให�บุคลากรต�องรู�ภาษา
อย4างน�อยสองภาษา ภาษาแรกคือภาษาไทยและอีกภาษาหนึ่งอาจจะเปcนภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน 
อาทิ ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม4า เปcนต�น โดยจะไม4บังคับว4าภาษาท่ีสองท่ีบุคลากรต�องรู�คือ 
ภาษาอังกฤษ ด�วยเหตุผลท่ีว4าบุคลากรบางรายอาจจะไม4ชอบหรือไม4ถนัดท่ีเรียนภาษาอังกฤษ แต4อาจ 
จะมีความชอบหรือความถนัดท่ีจะเรียนภาษาของประเทศเพ่ือนบ�านอาเซียนแทน องค�การจําเปcนจะต�อง
มีการจัดทําแผนด�านการพัฒนาบุคลากรในเชิงของการสํารวจความต�องการและการจัดการความรู�เพ่ือ
สํารวจว4ามีองค�ความรู�ใดบ4งท่ีองค�การมีอยู4และยังต�องการเพ่ิมเติม และท่ีสําคัญคือการแผนการพัฒนา
บุคลากรดังกล4าวจะต�องได�รับการจัดสรรงบประมาณต4อไปได�อย4างถูกต�อง  

2. สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต5อการพัฒนาข�าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร  
  จุดแข็งในการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เกิดจากสภาพการบริหารจัดการ
ท่ีเปcนองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีระเบียบการบริหารราชการท่ีถือเปcนแนวปฏิบัติของ
องค�การ โดยมอบหมายภารกิจในการพัฒนาข�าราชการครูให�แก4สํานักการศึกษา ซ่ึงมีบุคลากรของ
กองพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณภาพในด�านของพฤติกรรมต4อส4วนรวมและทักษะเฉพาะ
ในการบริหารงานด�นการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปcนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 มาตรา 44 บัญญัติให�การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให�เปcนไปตามท่ี
บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว�นแต4กรณีท่ีมิได�บัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือไม4ได�กําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกา ให�นํากฎหมายว4าด�วยระเบียบข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามาใช�บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม โดยให�อํานาจหน�าท่ีของ ก.ค.ศ. เปcนอํานาจหน�าท่ีของ ก.ก. 
และพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (2) 
บัญญัติให� ก.ค.ศ. มีอํานาจหน�าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑ�อัตรากําลังข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังให�ความเห็นชอบจํานวนและตําแหน4งของหน4วยงานการศึกษา 
  จุดอ4อน ซ่ึงเปcนปeจจัยภายในของการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครอยู4ท่ี
การไม4มีแผนพัฒนาข�าราชการครูอย4างเปcนรูปธรรม รวมทั้งใช�รูปแบบและวิธีการพัฒนา ได�แก4 
การประชุม การอบรม การฟeงบรรยาย การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต4อ การนิเทศ เปcนต�น 
วิธีการดังกล4าวล�วนเปcนวิธีการพัฒนาท่ีมักเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน และเปcนการพัฒนาท่ีขาด
ความเชื่อมโยง ระหว4างองค�ความรู�กับภาระงานสอนจริง ไม4สอดคล�องและไม4ตรงตามความต�องการ
ของผู�เข�ารับการพัฒนาอย4างแท�จริง การพัฒนาจึงยังไม4ส4งผลต4อการเพ่ิมผู�เรียน และคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงรัฐบาลมองเห็นปeญหานี้จึงสนับสนุนให�นําหลักการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ PLC (Professional 
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Learning Community) มาใช�ในการพัฒนาครู  หลักการของ PLC ต�องการพัฒนาครู พัฒนาตนเอง 
ใช�เครือข4ายในโรงเรียนในชุมชน เรียนรู�ด�วยตนเองจากแหล4งข�อมูล เรียนรู�จากเพ่ือนครูด�วยกัน สุดท�าย
ร4วมกันประเมิน ร4วมกันแก�ปeญหา โดยครูไม4จําเปcนต�องทิ้งห�องเรียน ไม4จําเปcนต�องเดินทางไปอบรม
นอกสถานท่ี สามารถประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา 
  โอกาส ซ่ึงเปcนปeจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
เกิดจากนโยบายของภาครัฐและองค�การต4างส4งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ท้ังจาก
ยุทธศาสตร�ประเทศไทย ระยะ 20 ปA กําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร�างและ
รักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน�แห4งชาติและบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปcน
ประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงยุทธศาสตร�ท่ีใช�เปcน
กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปA ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
ได�แก4ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน และแผนการศึกษาแห4งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 (2560)  มียุทธศาสตร�ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไว�ในยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช4วงวัย และการสร�างสังคมแห4งการเรียนรู�  
เปkาหมายท่ี 3.7 ครู อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มี
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช4น ครู อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาได�รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได�อย4างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังได�รับการพัฒนา
ให�สอดคล�องกับความต�องการและยุทธศาสตร�ของหน4วยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครู 
อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต4อการพัฒนาและการใช�ประโยชน�จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
ทําให�ข�าราชการครูมีโอกาสได�รับการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง โดยโอกาสท่ีกล4าวมา ต4างเปcนปeจจัยสําคัญท่ี
สามารถส4งเสริมให�กรุงเทพมหานครเปcนองค�การสมรรถนะสูงจากการสร�างสมรรถนะด�านบุคคลเพ่ือ
รองรับกับความท�าทายต4างๆ ท่ีเปcนโอกาสในการพัฒนาการดําเนินงานและภารกิจขององค�การ 
  อุปสรรค ซ่ึงเปcนปeจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
เกิดจากข�อจํากัดทางกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ�ในการพัฒนาข�าราชการครู  นโยบายขาดความต4อเนื่อง  
และปeญหาในการขอย�ายกลับภูมิลําเนาของข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงจําเปcนต�องพัฒนา
กลไกในการจัดการกับข�อจํากัดและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน สอดคล�องกับ Mobly (1982) ชี้ให�เห็น
ผลกระทบต4อการโอนย�ายของบุคลากรท่ีมีต4อองค�กรในเชิงลบว4าทําให�สูญเสียงบประมาณในการสรรหา
และ การพัฒนาบุคลากรใหม4 ทําให�ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ยิ่งถ�าคนท่ีออกไปมีความชํานาญ
ในงานสูงๆ ทําให�องค�กรเกิดความเสียหายได� และสอดคล�องกับงานวิจัยของ Safdar Rehman (2012) 
ศึกษากลยุทธ�การรักษาข�าราชการให�คงอยู4ไม4ให�โอนย�าย กรณีศึกษา หน4วยงานราชการแห4งหนึ่งของ
ประเทศปากีสถาน พบว4าอัตราการย�ายของข�าราชการในประเทศปากีสถานสูงข้ึน ส4งผลกระทบต4อ
องค�การทําให�สูญเสียงบประมาณในการสรรหาและพัฒนาข�าราชการใหม4 จึงเสนอกลยุทธ�ในการรักษา
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ข�าราชการไว�ด�วยให�ความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพข�าราชการและต�องการผู�เชี่ยวชาญในการพัฒนา
บุคลากร 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร   
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูให�สอดคล�องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด�วย 3 กลยุทธ� กลยุทธ�ท่ี 1 จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะ
ตามวิทยฐานะและรายบุคคล กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับกระบวนการพัฒนาครูให�มีความต4อเนื่องครอบคลุม
ผู�บริหารสถานศึกษา และครูทุกระดับให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และกลยุทธ�ท่ี 3 
กํากับติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  กลยุทธ� จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะตามวิทยฐานะและรายบุคคล ประกอบด�วย 4  
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ  1)วิเคราะห�สมรรถนะข�าราชการครูท่ีสอดคล�องตามบริบทของ
กรุงเทพมหานคร 2) จัดทําเส�นทางการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู (Training 
Road Map) 3)  พัฒนาหลักสูตรโดยใช�สมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูเปcนฐาน
ในการพัฒนา และแบ4งระดับการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีกําหนดตามวิทยฐานะท่ีองค�กรต�องการ และ
4) ออกแบบการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาให�แก4ผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครูอย4างต4อเนื่อง 
สอดคล�องกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม4 ของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการ
พลเรือน (2560) ที่ใช� 5 หลักการในการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ได�แก4 หลักคุณธรรม หลักการ
กระจายอํานาจ หลักผลงาน หลักความสมดุลระหว4างคุณภาพชีวิตกับการทํางาน และหลักสมรรถนะ
ในการบริหารบุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ยังสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ยังใช�การประเมิน
ขีดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพ่ือนําไปสู4การพัฒนาและเพ่ิมความเข�มแข็ง
ขององค�กร ท้ังนี้ควรพิจารณาให�สอดคล�องกับความจําเปcนและสอดรับกับภารกิจขององค�กรท่ีแตกต4างกันไป   
  กลยุทธ� ปรับกระบวนการพัฒนาครูให�มีความต4อเนื่องครอบคลุมผู�บริหารสถานศึกษา 
และครูทุกระดับให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด�วย 4 มาตรการ/แนวทาง 
การดําเนินการ 1) ประเมินความต�องการจําเปcนในการพัฒนาของผู�บริหารสถานศึกษาและข�าราชการครู 
2) ออกแบบการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพผู�บริหาร
สถานศึกษา 3) ออกแบบการพัฒนาครูให�สอดคล�องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูทุกระดับ 
และ 4) ส4งเสริมการพัฒนาด�วยรูปแบบท่ีเน�นการคิดเชิงสร�างสรรค�  สอดคล�องกับการการศึกษา4.0  
สอดคล�องกับบทความวิจัยของ พรชัย เจดามาน และคณะ (2559) เสนอกระบวนทัศน� การพัฒนา
การศึกษาภายใต�กรอบประเทศไทย 4.0 สู4ศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นของการเตรียมครูให�มีความรู�ตาม
สมรรถนะ และพร�อมเรียนรู�สิ่งใหม4 ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู�สอน เปcนพี่เลี้ยง ชักจูง กระตุ�นให�
นักเรียนคิดเชิงสร�างสรรค� สามารถแก�ปeญหา ต�องสามารถท�าทายให�ผู�เรียนอยากเรียน อยากคิดต4อ
ยอดองค�ความรู� และสอดคล�องกับงานวิจัยของวารุณี ผลเพ่ิมพูนและ ชูชีพ ปทุมเวียง (2556) ศึกษา
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สมรรถนะของข�าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
พบว4าข�าราชการครูท่ีปฏิบัติงานตามสมรรถนะอยู4ในระดับมาก มีความสัมพันธ�กันอย4างมีนัยสําคัญทาง
สถิติสูงที่สุดกับด�านการมุ4งผลสัมฤทธิ์และด�านการพัฒนาตนเอง และผลการวิจัยเชิงลึกพบว4า
ข�าราชการครูท่ีมีสมรรถนะสูงเปcนผู�ท่ีทํางานโดยคํานึงถึงเปkาหมาย และพัฒนาตนเองอย4างต4อเนื่อง ซ่ึง
ยุทธศาสตร�นี้จะส4งผลให�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
สมรรถนะท่ีต�องการในแต4ระดับ 
  กลยุทธ�กํากับติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรให�สอดคล�องสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด�วย 4  มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ  1) ประเมินการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูหลังการฝhกอบรมหรือได�รับการพัฒนาเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ประเมินหลัง
กลับปฏิบัติงาน เปcนระยะ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ข้ึนอยู4กับความเหมาะสมของเนื้องานและ
จุดเน�นของการพัฒนา 3) ผู�ประเมินควรเปcนตัวผู�เข�ารับการพัฒนา เพ่ือนร4วมงาน และผู�บังคับบัญชา 
4) นําผลการประเมินกลับมาสังเคราะห�เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝhกอบรมในปAถัดไป สอดคล�องกับ
งานวิจัยของโชติชวัล ฟูกิจกาญจน� (2556) ศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ� ซ่ึง
พบว4า เม่ือดําเนินการพัฒนาบุคลากรแล�ว จะต�องมีการประเมินผลหลังจากการพัฒนา ซ่ึงต�องประเมิน
ท้ังเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการประเมินหลังกลับไปปฏิบัติงาน ระยะ 1 เดือน 3 เดือน 
หรือ 6 เดือน ข้ึนอยู4กับลักษณะงาน และสอดคล�องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การผลิต
และพัฒนาครูสู4การปฏิบัติ ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) เสนอแนวทางการพัฒนา
ครูควรมีการติดตามผลหลังการพัฒนา เพ่ือแสดงร4องรอยการนําความรู�ท่ีได�จาการพัฒนาไปใช�จริงใน
ห�องเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับระบบการประเมินสมรรถนะข�าราชการครูแนวใหม4ของรัฐบาลท่ี
มุ4งเน�นหลัก 3P ตามระบบสากล ได�แก4 Proficiency (ทักษะการทํางานหรือความเก4ง) Performance 
(ผลงาน) และ Potential (ศักยภาพ) ของข�าราชการครู 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การส4งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ข�าราชการครู ประกอบด�วย กลยุทธ� สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากร จาก
ผลการวิจัย พบว4า การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครส4วนใหญ4เปcนรูปแบบของการฝhกอบรม 
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสนับสนุนการพัฒนาโดยให�ทุนศึกษาต4อ แต4ไม4พบยุทธศาสตร�เชิงรุก
ท่ีสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา ผู�วิจัยจึงเสนอยุทธศาสตร�ส4งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการพัฒนาข�าราชการครู 
  กลยุทธ� สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประกอบด�วย 
3 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ  1) สนับสนุนทุนการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของข�าราชการครู 
2) สนับสนุนการเผยแพร4ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เปcนประโยชน�ต4อสาธารณะ และ 
3) สนับสนุนการนําผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช�ในการพัฒนาตนเองและการเรียนการสอน 
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การพัฒนาการศึกษาไทย 4.0 ให�ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ต4อยอดองค�ความรู� ซ่ึงสอดคล�อง
กับพิณสุดา สิริธรังศรี (2557) เสนอการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต�ยุทธศาสตร�
การพัฒนาครูให�เกิดทักษะและการจัดการเรียนรู�เพ่ือทักษะแห4งศตวรรษท่ี 21 กําหนดมาตรการ
ส4งเสริมความรู�และพัฒนาครูตามความต�องการ โดยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู� และการเรียนการ
สอนของครูให�ทันสมัยและสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล�องกับงานวิจัยของพิชิต ฤทธิ์จรูญ 
ชูชาติ พ4วงสมจิตร� เก็จกนก เอ้ือวงศ� และนงเยาว� อุทุมพร (2555) ทําการวิจัยแลพัฒนานโยบาย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและได�ข�อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ 1) จัดระบบและกลไกในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีส4งผลถึงคุณภาพผู�เรียนได�อย4างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพที่เอื้อต4อการปฏิบัติงานของครู และ บุคลากรทางการศึกษา 
3) จัดระบบการส4งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให�เอื้อต4อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ 4) จัดระบบการสร�างเสริมขวัญกําลังใจและความก�าวหน�าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของจิรนันท� นุ4นชูคัน และคณะ (2559) 
ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความต�องการจําเปcนในการพัฒนาครูผู�สอนด�านการจัดการเรียนรู� โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว4า ครูผู�สอนมีความต�องการจําเปcนในการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู�โดย
ใช�การวิจัย การจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการบูรณาการ และ
การประเมินผลการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง  ความต�องการจําเปcนในการพัฒนาครูผู�สอนด�าน
การจัดการเรียนรู�จากมากไปหาน�อย คือด�านพฤติกรรม ด�านความรู� และด�านเจตคติ ตามลําดับ 
นอกจากนี้ได�เสนอแนวทางการพัฒนาครูผู�สอน ว4าควรพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู�ที่ใช�การวิจัย 
การจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการบูรณาการและการประเมินผล
การเรียนรู�จาการปฏิบัติจริง  
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพการพัฒนาข�าราชการครู ประกอบด�วย 2 กลยุทธ� กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับปรุงสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  
  กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด�วย 4 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 1) จัดหานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาข�าราชการครู 2) พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐาน Internet Network 
3) ส4งเสริมการพัฒนาข�าราชการครูด�วยการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 4) การสนับสนุนให�
ข�าราชการครูสามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนองและพัฒนางานได� เม่ือเข�าสู4ใน
ยุคการศึกษา 4.0 รูปแบบการเรียนรู�ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยุคที่ความรู�เข�าถึงได�ง4าย ครูจึงต�อง
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พัฒนาตนเองเพ่ือไปสู4โลกแห4งการเรียนรู�แบบใหม4 สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�เรียนท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม4มาเปcนเครื่องมือ กระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เรียนเปcนความท�าทาย
ของครูเปcนอย4างยิ่ง สังคมแห4งการเรียนรู�แบบใหม4มิใช4เพียงแค4ให�ผู�เรียนรับรู�แต4เพียงอย4างเดียว แต4ต�อง
เปcนผู�สร�างสรรค�นวัตกรรมใหม4 จึงเปcนจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีครูจะต�องพัฒนาศักยภาพเพ่ือก�าวผ4านจาก
การเรียนการสอนในระบบการศึกษา 3.0 สู4ระบบการเรียนการสอนแบบใหม4หรือการศึกษา 4.0  
สอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (2560) ท่ีให�ความสําคัญในการขับเคลื่อน
ส4งเสริมให�เกิดนวัตกรรมและการคิดสร�างสรรค�ของข�าราชการในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีต�องเร4งปรับตัว
ให�ทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองโดยใช�นวัตกรรมท่ีเป�ดกว�างไม4ยึดติดกับกรอบความคิดหรือ
รูปแบบการทํางานเดิมๆ ท�าท�ายสิ่งใหม4 เป�ดรับความคิดเห็นที่แตกต4างบนหลักการและเหตุผล 
สนับสนุนและต4อยอดการเรียนรู�อย4างต4อเนื่องและสอดคล�องกับงานวิจัยของลัดดา ศิลาน�อย และคณะ 
(2554) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ได�รูปแบบการบริหารจัดการ 5 รูปแบบ ได�แก4 รูปแบบการฝhกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีใช�โรงเรียนเปcนฐาน 
การใช�ชุดการเรียน การเรียนผ4านบทเรียนออนไลน� การฝhกอบรมโดยการจัดต้ังกลุ4มเครือข4าย และการ
นําผลการฝhกอบรมมาใช�ในการเรียนต4อในระดับปริญญาโท ซ่ึงถือเปcนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ใหม4ในการพัฒนาข�าราชการครู และสอดคล�องกับงานวิจัยของปาริชาติ  เภสัชชา (2558) ศึกษาและ
พัฒนาสมรรถนะครูผู�นําด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ศตวรรษท่ี 21  พบว4า สมรรถนะครูผู�นําด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด�วย 1) สมรรถนะด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได�แก4ความสามารถด�านเข�าถึงและการใช�สารสนเทศ การเปcนผู�รอบรู�สารสนเทศ และ 
2) สมรรถนะด�านความเปcนผู�นํา การเปcนบุคคลแห4งการเรียนรู� การเปcนผู�ได�รับการยอมรับ 
  กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด�วย 3 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 1) พัฒนาระบบการจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศของ
ข�าราชการครู 2) รวบรวมข�อมูลพื้นฐานของข�าราชการครูทุกคน โดยใช�เลข 13 หลักของบัตร
ประชาชน และ3) ประสานขอความร4วมมือจากโรงเรียนปรับปรุงข�อมูลประวัติการเข�ารับการพัฒนาให�
เปcนปeจจุบัน จากผลการวิจัยพบว4า ไม4มีการจัดเก็บข�อมูลการพัฒนาข�าราชการครูอย4างเปcนระบบ 
ไม4สามารถสืบค�นข�อมูลการพัฒนาข�าราชการครูเปcนรายบุคคล ทําให�ไม4สามารถวางแผนในการพัฒนา
ข�าราชการครูอย4างเปcนระบบได� ผู�วิจัยจึงเสนอกลยุทธ�ปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาข�าราชการ
ครูเพ่ือใช�ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจของผู�บริหารในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล�องกับคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558: 106) ให�ข�อเสนอแนะด�านการพัฒนาครู ว4าควรจัดให�มี
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาครูท่ีมีมาตรฐาน และเอกภาพ และจัดทําข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนการพัฒนาครูรายบุคคลท้ังระบบ จัดทําหลักสูตร และดําเนินการ
ฝhกอบรม รวมท้ังประสานงาน กํากับติดตามและประเมินผล 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ยกระดับคุณภาพชีวิตของข�าราชการครู  ประกอบด�วย 2 กลยุทธ�            
กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างแรงจูงใจและส4งเสริมให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ (Career Path)                
กลยุทธ�ท่ี 2  เพ่ิมสวัสดิการและสร�างความผูกพันในองค�กร 
  กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างแรงจูงใจและส4งเสริมให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
(Career Path)   ประกอบด�วย 5  มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 1) สร�างความรู�ความเข�าใจใน
เส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพครู 2) สร�างกลไกช4วยเหลือสนับสนุนให�ข�าราชการครูมีความก�าวหน�า
ในวิชาชีพ 3) สนับสนุนการพัฒนาการทํางานเปcนทีม เพ่ือนช4วยเพ่ือน  4)ยกย4อง ให�รางวัลเชิดชูเกียรติ
แก4ข�าราชการครูท่ีมีความสามารถโดดเด4นตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และ
5) ส4งเสริมสนับสนุนให�เข�ารับการแข4งขัน เพ่ือรับรางวัลในระดับชาติ จากผลการวิจัยพบว4าข�าราชการครู
ของกรุงเทพมหานครมีการโอนย�ายไปรับราชการสังกัดอ่ืนเพ่ิมมากข้ึนส4งผลให� กรุงเทพมหานครต�อง
สูญเสียงบประมาณในการพัฒนาข�าราชการครูบรรจุใหม4เปcนจํานวนมาก อีกท้ังข�าราชการครูท่ีโอนย�ายไป
ส4วนใหญ4ได�รับการพัฒนาจนมีทักษะความชํานาญแล�วมีผลกระทบต4อการเรียนการสอนของนักเรียน 
สอดคล�องกับโมบลีย� (Mobley,1982) ท่ีกล4าวถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการโอนย�ายของบุคคลในองค�กร
ทําให�สิ้นเปลืองงบประมาณท้ังทางตรงท่ีต�องสรรหา รับสมัครคนใหม4 และทางอ�อมคือต�องพัฒนา ฝhก
คนใหม4เพ่ือให�มีความรู�ความสามารถเข�ามาทํางานแทน ผู�วิจัยจึงเสนอยุทธศาสตร�ปkองกันปeญหา
ข�าราชการครูโอนย�ายไปสังกัดอ่ืนเพ่ือมิให�กรุงเทพมหานครได�รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน 
และลดค4าใช�จ4ายในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรท่ีต�องปฏิบัติงานแทนข�าราชการครูท่ีโอนย�ายไป  
ซ่ึงสอดคล�องกับ Cohen (2000) ท่ีกล4าวว4าครูท่ีมีความผูกพันต4อวิชาชีพและมีความก�าวหน�าในวิชาชีพ
จะทําให�ครูอยากท่ีจะอยู4ในอาชีพต4อไปและจะมุ4งม่ันในการปฏิบัติงานอย4างเต็มท่ีมีผลงานเปcนท่ีน4าพอใจ 
  กลยุทธ�ท่ี 2 เพ่ิมสวัสดิการและสร�างความผูกพันในองค�กร ประกอบด�วย 4 มาตรการ/ 
แนวทางการดําเนินการ 1) สํารวจความต�องการได�รับสวัสดิการของข�าราชการครู เช4น การตรวจสุขภาพ
ประจําปA สนับสนุนค4าเช4าบ�าน เพ่ิมเงินค4าครองชีพ 2) จัดสวัสดิการให�แก4ข�าราชการครูกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึน 3) มอบหมายงานให�ตรงตามความสามารถ ลดภาระงานอ่ืนท่ีไม4เก่ียวข�องกับลักษณะงานประจํา 
และ 4) จัดสภาพแวดล�อม บรรยากาศให�เอ้ือต4อการทํางาน สอดคล�องกับงานวิจัยของสุรัศมี รัมมณีย� 
และ สุวัฒน� เงินฉํ่า (2557) ศึกษายุทธศาสตร�การสร�างความผูกพันต4อวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได�ยุทธศาสตร� 4 ยุทธศาสตร� คือยุทธศาสตร�ของหน4วยงานสนับสนุน ยุทธศาสตร�ของ
หน4วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการผลิตครู ยุทธศาสตร�ของหน4วยงานบังคับบัญชา และยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวกับ
สภาพแวดล�อมในโรงเรียน พบว4ายุทธศาสตร�มีความเปcนไปได�และเหมาะสม แนวทางการนํายุทธศาสตร�
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ไปสู4การปฏิบัติได�แก4 มาตรการการพัฒนาครูทั้งระบบ มาตรการส4งเสริมเผยแพร4เกียรติภูมิของครู 
มาตรการส4งเสริมด�านค4าตอบแทนและมาตรการจัดต้ังหน4วยงานพัฒนาครูให�เปcนมืออาชีพ  
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ยกระดับความร4วมมือของเครือข4ายในการพัฒนาข�าราชการครูเพ่ิมข้ึน 
ประกอบด�วย 1  กลยุทธ�  สร�างกลไกสนับสนุนเครือข4ายความร4วมมือด�านการพัฒนาบุคลากร 
  กลยุทธ� สร�างกลไกสนับสนุนเครือข4ายความร4วมมือด�านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด�วย 
5 มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 1) สร�างภาคีเครือข4ายความร4วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เพ่ิมข้ึน 2) พัฒนาศักยภาพและสร�างสัมพันธภาพเครือข4ายความร4วมมือ 3)แลกเปลี่ยนองค�ความรู�/
หลักสูตรในการพัฒนาข�าราชการครูกับภาคีเครือข4าย 4) ส4งเสริมการสร�างชุมชนการเรียนรู�วิชาชีพ
ร4วมกัน (Profession Learning Community) และ 5)ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานเครือข4าย 
สอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (2560) ส4งเสริมให�ข�าราชการไทยร4วมสร�าง
พันธมิตรและส4งเสริมการทํางานแบบประชารัฐ ด�วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบเดิมท่ีเน�นการ
รวมศูนย� มาสร�างพันธมิตร และทํางานร4วมกับหน4วยงานและภาคส4วนอ่ืนเพ่ือการนําไปสู4เปkาหมาย
ตามท่ีมีเจตจํานงร4วมกัน ส4งเสริมให�ภาคประชาชนและภาคเอกชนซ่ึงเปcนรากฐานของสังคมเข�ามามี
ส4วนร4วมในการดําเนินงานภาครัฐ(Citizen Engagement)มากข้ึน โดยการสร�างเครือข4ายประชารัฐใน
ทุกด�าน และสอดคล�องกับงานวิจัยของยุทธศาสตร� เพียรไธสง สุชาติ บางวิเศษ และสุรเชต น�อยฤทธิ์ 
(2559) ศึกษากลยุทธ�การพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัดองค�การบริหารส4วนจังหวัด
นครราชสีมา พบกลยุทธ�การพัฒนาครูตามสมรรถนะท้ัง 5 ด�าน ประกอบด�วย 1) กลยุทธ�สะท�อนการ
พัฒนาวิชาชีพครูจากผลการปฏิบัติงาน 2) กลยุทธ�พัฒนาคุณภาพการให�บริการของครูและสร�างสาย
สัมพันธ�อันดีต4อเครือข4ายผู�ปกครอง ชุมชน และสังคม 3)กลยุทธ�ส4งเสริมสนับสนุนให�ครูพัฒนาตนเองสู4
ความเปcนมืออาชีพ 4)กลยุทธ�สร�างวัฒนธรรมองค�กรให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเกิดการพัฒนาและ
5)กลยุทธ�ปลูกฝeงจิตสํานึกการเปcนครูท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร!การพัฒนาข&าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ผู&วิจัยมี
ข&อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 
1.1 จากผลการวิจัยพบว4า การจัดทําแผนพัฒนาข�าราชการครูตามสมรรถนะวิชาชีพ 

และการพัฒนาครูจําแนกการพัฒนาข�าราชการครูตามวิทยฐานะจะส4งผลให�การพัฒนาครูมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต�องการ จึงควรจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะข�าราชการครูจําแนกตาม วิทยฐานะ 
ของผู�บริหารสถานศึกษา และข�าราชการครู ทุกระดับ เปcนรายบุคคลเพ่ือการพัฒนาข�าราชการครูท่ี
ตรงตามสมรรถนะท่ีกรุงเทพมหานครต�องการ 
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1.2 จากผลการวิจัยพบว4าควรทําเส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ให�เปcนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.3 จากผลการวิจัยพบว4ากรุงเทพมหานครควรปรับระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาข�าราชการครูหลังได�รับการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง และให�นําผลการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

1.4 จากผลการวิจัยพบว4าควรมีส4วนราชการหรือกลุ4มงานในสํานักการศึกษาท่ีดูแล
รับผิดชอบการทําวิจัยและพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร เพ่ือส4งเสริมให�เกิดนวัตกรรม 
และองค�ความรู�ในการพัฒนาครูสอดคล�องกับการศึกษา 4.0 

1.5 จากผลการวิจัยพบว4ากรุงเทพมหานครควรส4งเสริมให�ทุกภาคส4วนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เข�ามามีส4วนร4วมในการพัฒนาข�าราชการครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งในการพัฒนาครู ให�มีทักษะความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

2. ข�อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต5อไป 
2.1 ควรทําวิจยั เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝhกอบรม ท่ีสอดคล�องกับสมรรถนะข�าราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวิทยฐานะ 
2.2 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบ และกระบวนการพัฒนาข�าราชการครูท่ีเหมาะ สําหรับ

ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร และขององค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินอ่ืน 
2.3 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนาข�าราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.4 การจัดการเรียนรู�ให�กับนักเรียนแต4ละช4วงวัยมีความแตกต4างกัน จึงควรจัดทํา                           

กลยุทธ�การพัฒนาข�าราชการครู จําแนกตามระดับการปฏิบัติการสอน ได�แก4 กลยุทธ�การพัฒนา
ข�าราชการครูท่ีสอนระดับปฐมวัย กลยุทธ�การพัฒนาข�าราชการครูท่ีสอนระดับประถมศึกษา กลยุทธ�
การพัฒนาข�าราชการครูท่ีสอนระดับมัธยมศึกษา  
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 

1. รศ.ดร.สมบูรณ�  สิริสรรหิรญั  รองคณบดีฝ�ายบริหาร 
  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ผศ.ดร.สุธ ี พรรณหาญ  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ� 
4.นายอุดมศักด์ิ นาดี  ผู+ตรวจราชการสูง 
  กรุงเทพมหานคร  
5.นายจรูญ  มีธนาถาวร  ผู+อํานวยการสํานักการศึกษา  
6. นายไวพจน�  เครือเทศ  ผู+อํานวยการกองพัฒนาข+าราชการครู 
  กรุงเทพมหานคร 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู�ให�ข�อมูลหลักในการสัมภาษณ�เชิงลึก  

ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือผู�ให�สัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. นายกิตินันท�  ขาวสุทธิ์    รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
2. นายจรูญ  มีธนาถาวร   ผู+อํานวยการสํานักการศึกษา 
3. นายธนิต กิติพัธโนทัย    ผู+อํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร�การศึกษา  
     กรุงเทพมหานคร 
4. นายไวพจน� เครือเทศน�   ผู+อํานวยการกองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
5. นางเอชริยา  กิติศรีวรพันธุ�  ผู+อํานวยการกองการเจ+าหน+าท่ี สํานักการศึกษา 
6. นางสุวรรณา  วรคุณพินิจ  หัวหน+ากลุ@มงานประเมินผล 
     กองการเจ+าหน+าท่ี  สํานักการศึกษา 
7. นางนิตยา  สร+อยสยัมภู  หัวหน+ากลุ@มงานอัตรากําลังและการจ+าง  
     กองการเจ+าหน+าท่ี  สํานักการศึกษา 
8. นางปรีดา   แสนดี   หัวหน+าฝ�ายทะเบียนประวัติและประเมินสมรรถภาพ   
     กองการเจ+าหน+าท่ี  สํานักการศึกษา 
9. นางสาวจันทร�ฑิตา เนตรจันทร�เรือง หัวหน+ากลุ@มงานพัฒนาบุคลากร 
     กองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวจารินี  รุทระกาญจน�   หัวหน+ากลุ@มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตรการ 
   ฝFกอบรม 
11. นางสวลักษณ� เทียนสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
     กองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
12. นายเวชยันต�  ทองทิพย�  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
     กองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู�เข�าร(วมการสนทนากลุ(ม 
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รายช่ือผู�เข�าร(วมการสนทนากลุ(ม 
ผู�บริหารสถานศึกษา 

 
1. นางสาวจันตรา  ชื่นใจ   รองผู+อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
     สํานักงานเขตสายไหม 
2. นายภิรมย�ศักด์ิ  กิจพัฒนาสมบัติ ผู+อํานวยการโรงเรียนก่ิงเพชร 
     สํานักงานเขตราชเทวี 
3. นางพรทิพย�  ลิมอักษร   ผู+อํานวยการโรงเรียนวิชูทิศ 
     สํานักงานเขตดินแดง 
4. นางสาวปวีรดา กรรณรัตน�  รองผู+อํานวยการโรงเรียนมัชฌันติการาม 
     สํานักงานเขตบางซ่ือ 
5.นางจิระพันธ�  นามชวัด   ผู+อํานวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห� 
     สํานักงานเขตบางเขน 
6.นางสุนันท�  วชิรมนตรี   ผู+อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
     สํานักงานเขตสายไหม 
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รายช่ือผู�เข�าร(วมการสนทนากลุ(ม 
หัวหน�าฝ,ายการศึกษา 

 
1. นางสาวสุชีรา  เล@นวารี   หัวหน+าฝ�ายการศึกษา 
     สํานักงานเขตคลองสามวา 
2. นายสมานมิตร  แยงไธสง  หัวหน+าฝ�ายการศึกษา 
     สํานักงานเขตบางเขน 
3. นางสมฤดี  ลันสุชีพ   หัวหน+าฝ�ายการศึกษา 
     สํานักงานเขตบางกะปI 
4. นางรัตนา  จันทร�ศรี   หัวหน+าฝ�ายการศึกษา 
     สํานักงานเขตบางกอกใหญ@ 
5. นางสาวสาริสา  จินดาไทย  หัวหน+าฝ�ายการศึกษา 
     สํานักงานเขตบางซ่ือ 
6.นางอริศรา  รัตนพงษ�สถิต  หัวหน+าฝ�ายการศึกษา 
     สํานักงานเขตบางคอแหลม 
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รายช่ือผู�เข�าร(วมการสนทนากลุ(ม 
ข�าราชการครู 

 
1. นางอัญชลี  จูมแพง   ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  แสงเงิน  ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
3. นางสุมิตรา  เดชธงไชย   ครู วิทยฐานะชํานาญการ      
4. นางเกษร  นุเทศ   ครู วิทยฐานะชํานาญการ    
5. นางอัมพา  เจริญสุข   ครู วิทยฐานะชํานาญการ   
6. นางสาวสุทัตตา  บัวใจ   ครู วิทยฐานะชํานาญการ      
7. นายธีรวัฒน�  กะสันต�    ครู วิทยฐานะชํานาญการ     
8. นายอภิสิทธิ์  หาญกุล   ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1    
9. นางสาววรรณวิภา  บุญLูทิม  ครูผู+ช@วย  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู�เข�าร(วมประชุมรับฟ0งความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 
 

รายช่ือผู�เข�าร(วมประชุมรับฟ0งความคิดเห็น 
 

1. นางสาวจันทร�ฑิตา เนตรจันทร�เรือง หัวหน+ากลุ@มงานพัฒนาบุคลากร 
     กองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
2. นางสาวจารินี  รุทระกาญจน�   หัวหน+ากลุ@มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตร 
   การฝFกอบรม 
3.นางสาวปวีรดา  กรรณรัตน�   รองผู+อํานวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 
4. นางอัญชลี  จูมแพง   ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวเพ็ญพิชญา  แสงเงิน  ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
6. นางสุมิตรา  เดชธงไชย   ครู วิทยฐานะชํานาญการ      
7. นางเกษร  นุเทศ   ครู วิทยฐานะชํานาญการ    
8. นางอัมพา  เจริญสุข   ครู วิทยฐานะชํานาญการ   
9. นางสาวสุทัตตา  บัวใจ   ครู วิทยฐานะชํานาญการ      
10. นายธีรวัฒน�  กะสันต�    ครู วิทยฐานะชํานาญการ     
11. นายอภิสิทธิ์  หาญกุล   ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1    
12. นางสาววรรณวิภา  บุญLูทิม  ครูผู+ช@วย  
13. นางสวลักษณ� เทียนสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
     กองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
14. นายเวชยันต�  ทองทิพย�  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
     กองพัฒนาข+าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
15.นางรัตนา  จันทร�ศรี   หัวหน+าฝ�ายการศึกษา  เขตบางกอกใหญ@ 
16. นางสาวสุชีรา  เล@นวาร ี  หัวหน+าฝ�ายการศึกษา  เขตคลองสามวา 
17. นางสาวสาริสา  จินดาไทย  หัวหน+าฝ�ายการศึกษา  เขตบางซ่ือ 
18. นางสาวศิริกานต�  คุสินธิ์  นักวิชาการศึกษา 
19. นางสาววริสา  ว@องวิชญกรณ�  นักวิชาการศึกษา 
20. นางสาวประภามาศ  ศิริภิรมย�  นักวิชาการศึกษา 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญเข�าร(วมสัมมนาอิงผู�เช่ียวชาญวิทยานิพนธ� 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ� 
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แบบสัมภาษณ� 
เรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสัมภาษณ� เพ่ือการวิจัยฉบับนี้ เปOนส@วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎี
บัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 
ประเด็นการสัมภาษณ� 

1. ข+อมูลท่ัวไปของกรุงเทพมหานคร  
2. สภาพการจัดการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
3. แนวทางการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
4. วิเคราะห�สภาพแวดล+อมภายในและภายนอก ท่ีส@งผลต@อการพัฒนาข+าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร 
5. แนวนโยบายและจุดเน+นในการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

 6.ข+อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบบันทึกการสนทนากลุ(ม (Focus Groups) 

เรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ(ม(Focus Groups) 

เรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาข�าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการสนทนากลุ(ม................................................................................................................... 

วันท่ี.....................................................เดือน.................................................พ.ศ........................... 

สถานท่ี........................................................................................................................................... 

 

ประเด็นการสนทนากลุ(ม 

 1. ข+อมูลท่ัวไปและประสบการณ�ทํางานของผู+ร@วมสนทนากลุ@ม 

ช่ือ - สกุล ตําแหน(ง 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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 2. ความคิดเห็นท่ีมีต@อการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร ได+แก@  
2.1 ประเด็นสภาพแวดล+อมภายใน 7 ด+านท่ีส@งผลต@อการพัฒนาข+าราชการครูของ

กรุงเทพมหานคร  
2.1.1 ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................   

2.1.2  โครงสร+างองค�กรท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.1.3  ระบบการทํางานของหน@วยงานท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................   
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2.1.4 ค@านิยมร@วมท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.1.5 รูปแบบการบริหารเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.1.6 บุคลากรเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2.1.7 ทักษะการทํางานเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

2.2 ประเด็นสภาพแวดล+อมภายนอก 4 ด+าน ท่ีส@งผลต@อการพัฒนาข+าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ได+แก@ 

2.2.1 ด+านการเมือง  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.2.2 ด+านงบประมาณ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2.2.3 ด+านสังคมและวัฒนธรรม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.2.4 ด+านเทคโนโลยี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 3. ปQญหาและอุปสรรคในการพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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 4.ข+อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล�อง และความเปDนไปได�ของยุทธศาสตร�การพัฒนา

ข�าราชการครูของกรุงเทพมหานครจากการสัมมนาอิงผู�เช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การส@งเสริมให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจและมีความก+าวหน+าในวิชาชีพ (Career Path) 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
1.ปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา
ครูให+มีความต@อเนื่อง
ครอบคลุมผู+บริหาร
สถานศึกษา และครู
ทุกระดับตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.ปรับรูปแบบและหลักสูตร
การพัฒนาครูให+สอดคล+อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู        
ทุกระดับ 
2. .ปรับรูปแบบและ
หลักสูตรการพัฒนาผู+บริหาร
สถานศึกษาให+สอดคล+อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผู+บริหารสถานศึกษา  
3. กําหนดหลักเกณฑ�
เส+นทางความก+าวหน+าใน
วิชาชีพ 
 

 1.ครูมีสมรรถนะที่พึง
ประสงค�ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
2.ผู+บริหารสถานศึกษา
มีสมรรถนะที่พึง
ประสงค�ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

6  - 6 - 6 - 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต@อ) 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 การส@งเสริมให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจและมีความก+าวหน+าในวิชาชีพ (Career Path) 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
 3.ส@งเสริมการสร+างชุมชน

การเรียนรู+วิชาชีพร@วมกัน 
(Professional Learning 
Community) เพื่อสร+าง
นิสัยการเรียนรู+ด+วยตนเอง
อย@างต@อเนื่อง 
4. ส@งเสริมการพัฒนาครูด+วย
รูปแบบเก็บเกี่ยว
ประสบการณ�จากครูคลัง
สมอง 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต@อ) 
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การส@งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาข+าราชการครู 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
1. ส@งเสริมสนับสนุน
การทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของ
ข+าราชการครู 

1. สนับสนุนทุนการทําวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมของ
ข+าราชการครู 
2. เผยแพร@ผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่เปOน
ประโยชน�ต@อสาธารณะ 
3. สนับสนุนการนํา
ผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมมาใช+ในการเรียน
การสอน 

1.ข+าราชการครูมี
งานวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย@างน+อย 
1 เรื่องต@อปe 
2.ข+าราชการครูมีการนํา
ผลการวิจัยมาใช+ใน
กระบวนการเรียนการ
สอนหรือการพัฒนา
ตนเอง 

6  - 6 - 6 - 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต@อ) 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร+างประสิทธิภาพการพัฒนาข+าราชการครู 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการดําเนินการ ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
1.จัดหานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่
หลากหลายเพื่อ
การพัฒนา
ข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาข+าราชการครู 
2.พัฒนาระบบโครงสร+างพื้นฐาน 
Internet Network  
2. ส@งเสริมการพัฒนาข+าราชการ
ครูด+วยระบบออนไลน� 

1.กรุงเทพมหานครมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ส@งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาข+าราชการครู 
2.กรุงเทพมหานครมี
ฐานข+อมูลในการพัฒนา
ข+าราชการครู 

6  - 6 - 6 - 

2. สร+างเครือข@าย
ความร@วมมือใน
การพัฒนา
ข+าราชการครู
เพิ่มขึ้น 

1. สร+างภาคีเครือข@ายความ
ร@วมมือในการพัฒนาข+าราชการ
ครู 
2. สนับสนุนให+ภาครัฐและเอกชน
ที่มีความรู+ความสามารถเข+ามา
พัฒนาข+าราชการครู 

1.จํานวนเครือข@ายความ
ร@วมมือในการพัฒนา
ข+าราชการครู 

6  - 6 - 6 - 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต@อ) 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลหลังได+รับการพัฒนาของข+าราชการครู 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
1. ปรับรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผล
หลังได+รับการพัฒนา
ของข+าราชการครู 

1. ประเมินการปฏิบัติงาน
ของข+าราชการครูหลังการ
ฝFกอบรมหรือได+รับการ
พัฒนา  
2. กระตุ+นส@งเสริมให+
ข+าราชการครูนําความรู+ที่
ได+รับไปใช+จริงในโรงเรียน 
 
 

1. ร+อยละชอง
ข+าราชการครูนําความรู+
ไปใช+ในการพัฒนา
ตนเองและการเรียนการ
สอน 

6  - 6 - 6 - 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต@อ) 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 การสร+างองค�กรแห@งความสุขและส@งเสริมสวัสดิการ 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
1.สร+างความผูกพันของ
บุคลากรในองค�กรจัด
สวัสดิการให+แก@
ข+าราชการครู
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 
 

1. สํารวจความต+องการ
ได+รับสวัสดิการของ
ข+าราชการครู เช@น การ
ตรวจสุขภาพประจําปe 
สนับสนุนค@าเช@าบ+าน เพิ่ม
เงินค@าครองชีพ ฯลฯ 
2. มอบหมายงานให+ตรง
ตามความสามารถ ลด
ภาระงานอื่นที่ไม@เกี่ยวข+อง
กับลักษณะงานประจํา 
3.จัดสภาพแวดล+อม 
บรรยากาศให+เอื้อต@อการ
ทํางาน 

1.ร+อยละข+าราชการครู
ที่ได+รับสวัสดิการให+แก@
ข+าราชการครู
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 
2.จํานวนข+าราชการครู
ที่ขอโอน ย+าย ลดลง 

6  - 6 - 6 - 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล+อง และความเปOนไปได+ของยุทธศาสตร�การพัฒนาข+าราชการครูของกรุงเทพมหานคร (ต@อ) 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 การสร+างองค�กรแห@งความสุขและส@งเสริมสวัสดิการ 

กลยุทธ� แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความสอดคล�อง ความเปDนไปได� 
เหมาะสม ไม(

เหมาะสม 
สอดคล�อง ไม(

สอดคล�อง 
เปDนไปได� เปDนไป

ไม(ได� 
 4.พัฒนาการทํางานเปOน

ทีม เพื่อนช@วยเพื่อน 
5.ยกย@อง ให+รางวัลเชิดชู
เกียรติแก@ข+าราชการครูที่มี
ความสามารถโดดเด@นตาม
แนวทางการพัฒนา
การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 

       

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 กฎหมายท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด+วย  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2542 และแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 และแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2553 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2553 

3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

4. พระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 

 ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปได+ดังนี้ 

 

สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห(งชาติ พ.ศ. 2542 

สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห@งชาติ พ.ศ.2542 แยกเปOนหมวด ๆ ดังนี้ 

หมวด 1บทท่ัวไป ความมุ@งหมายและหลักการ 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ�ท่ีต+องการเน+นย้ําว@าการจัดการศึกษาต+องเปOนไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให+เปOนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ท้ังร@างกาย จิตใจ สติปQญญา ความรู+ และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู@ร@วมกับผู+อ่ืนได+อย@างมีความสุขการจัดการศึกษา ให+ยึดหลัก

ดังนี้  

1. เปOนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

2. ให+สังคมมีส@วนร@วมในการจัดการศึกษา 

3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู+ให+เปOนไปอย@างต@อเนื่อง 

 สําหรับเรื่องการจัดระบบ โครงสร+างและกระบวนการจัดการศึกษา ให+ยึดหลักดังนี้ 

1. มีเอกภาพด+านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

2. มีการกระจายอํานาจไปสู@เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค�กรปกครอง ส@วน

ท+องถ่ิน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก ระดับ

และประเภท 

4. มีหลักการส@งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย� และบุคลากร ทาง

การศึกษาอย@างต@อเนื่อง 
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5. ระดมทรัพยากรจากแหล@งต@าง ๆ มาใช+ในการจัดการศึกษา 

6. การมีส@วนร@วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส@วน ท+องถ่ิน 

เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 หมวด 2 สิทธิและหน+าท่ีทางการศึกษา  

 บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม@น+อยกว@าสิบสองปe ท่ีรัฐ

ต+องจัดให+อย@างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม@เก็บค@าใช+จ@าย 

1. บุคคล ซ่ึงมีความบกพร@องทางด+านต@าง ๆ หรือมีร@างกายพิการ หรือมีความต+องการ

เปOนพิเศษ หรือผู+ด+อยโอกาสมีสิทธิและโอกาสได+รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปOนพิเศษ 

2. บิดามารดา หรือผู+ปกครองมีหน+าท่ีจัดให+บุตรหรือบุคคลในความดูแลได+รับการศึกษา

ท้ังภาคบังคับ และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร+อมของครอบครัว 

3. บิดามารดา บุคคล ชุมชน องค�กร และสถาบันต@าง ๆ ทางสังคมท่ีสนับสนุนหรือจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิได+รับสิทธิประโยชน�ตามควรแก@กรณีดังนี้ 

4. การสนับสนุนจากรัฐให+มีความรู+ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให+การศึกษาแก@

บุตรหรือผู+ซึ่งอยู@ในความดูแล รวมท้ังเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การลดหย@อนหรือยกเว+นภาษีสําหรับค@าใช+จ@ายการศึกษา 

 หมวด 3 ระบบการศึกษา  

 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย สถานศึกษาจัดได+ท้ังสามรูปแบบ และให+มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผู+เรียนสะสมไว+

ระหว@างรูปแบบเดียวกันหรือต@างรูปแบบได+ ไม@ว@าจะเปOนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม@ก็ตาม 

การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงจัดไม@น+อยกว@า 12 ปe ก@อนระดับอุดมศึกษา 

และระดับอุดมศึกษา ซ่ึงแบ@งเปOนระดับตํ่ากว@าปริญญา และระดับปริญญา ให+มีการศึกษาภาคบังคับ

เก+าปe นับจากอายุย@างเข+าปeท่ีเจ็ด จนอายุย@างเข+าปeท่ีสิบหก หรือเม่ือสอบได+ ชั้นปeท่ีเก+าของการศึกษา

ภาคบังคับ 

1. สําหรับเรื่องสถานศึกษานั้น การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให+จัดใน 

1.1 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.2 โรงเรียน ได+แก@ โรงเรียนของรัฐ เอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันศาสนา 

1.3 ศูนย�การเรียน ได+แก@ สถานท่ีเรียนท่ีหน@วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส@วนท+องถ่ิน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย� สถานสงเคราะห� และสถาบันสังคม

อ่ืนเปOนผู+จัด 



270 

 

2. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให+จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ 

หน@วยงานท่ีเรียกชื่ออย@างอ่ืน ท้ังนี้ให+เปOนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข+อง 

3. การจัดการอาชีวศึกษา การฝFกอบรมวิชาชีพ ให+จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถาน ศึกษา

ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร@วมมือระหว@างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

กระทรวง ทบวง กรม  รัฐวิสาหกิจ และหน@วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษา เฉพาะทางตามความ

ต+องการและความชํานาญของหน@วยงานนั้นได+โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  

 การจัดการศึกษาต+องยึดหลักว@าผู+เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผู+เรียนทุกคน สามารถเรียนรู+

และพัฒนาตนเองได+ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต+องส@งเสริมให+ผู+เรียน ได+พัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ  

 การจัดการศึกษาท้ังสามรูปแบบในหมวด 3 ต+องเน+นท้ังความรู+ คุณธรรม และ กระบวนการ

เรียนรู+ ในเรื่องสาระความรู+ให+บูรณาการความรู+และทักษะด+านต@าง ๆ ให+เหมาะสมกับแต@ ละระดับ

การศึกษา ได+แก@ ด+านความรู+เก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ�ระหว@างตนเองกับสังคม ด+านวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี ด+านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปQญญาไทย และการประยุกต�ใช+ภูมิปQญญา 

ด+านภาษา โดยเฉพาะการใช+ภาษาไทย ด+านคณิตศาสตร� ด+านการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต

อย@างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู+ให+จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล+องกับ 

ความสนใจ ความถนัดของผู+เรียน และความแตกต@างระหว@างบุคคล รวมท้ังให+ฝFกทักษะ กระบวนการ

คิด การจัดการการเผชิญสถานการณ�และการประยุกต�ความรู+มาใช+ปmองกันและแก+ปQญหา จัดกิจกรรม

ให+ผู+เรียนฝFกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู+ด+านต@าง ๆ อย@างสมดุล และปลูกฝQงคุณธรรม ค@านิยมท่ีดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค�ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู+ยังต+องส@งเสริมให+

ผู+สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล+อมท่ีเอ้ือต@อการเรียนรู+ ใช+การวิจัยเปOนส@วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู+ ผู+สอนและผู+เรียนอาจเรียนรู+ไปพร+อมกันจากสื่อและแหล@งวิทยาการประเภทต@าง ๆ จัดการ

เรียนรู+ให+เกิดข้ึนได+ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร@วมมือกับผู+ปกครองและชุมชนรวมท้ัง

ส@งเสริมการดําเนินงาน และการจัดต้ังแหล@งการเรียนรู+ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผู+เรียน ให+

สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู+เรียน ความ ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ

ร@วมกิจกรรม และการทดสอบ ส@วนการจัดสรรโอกาสการเข+าศึกษาต@อ ให+ใช+วิธีการท่ีหลากหลายและ

นําผลการประเมินผู+เรียนมาใช+ประกอบด+วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ต+องมีความ

หลากหลาย โดยส@วน กลางจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน+นความเปOนไทยและ   

ความเปOนพลเมืองดี การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต@อและให+สถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานจัดทําหลักสูตรในส@วนท่ีเก่ียวกับสภาพปQญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปQญญาท+องถ่ิน และ
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คุณลักษณะของสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ สําหรับหลักสูตรการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเรื่องการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค+นคว+าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค�ความรู+

และสังคมศึกษา 

 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา  

 ส@วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ แบ@งเปOนสามระดับ คือ ระดับชาติ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา เพ่ือเปOนการกระจายอํานาจ ลงไปสู@ท+องถ่ิน และ

สถานศึกษาให+มากท่ีสุด 

1. ระดับชาติ ให+มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอํานาจหน+าท่ี กํากับดูแล

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมท้ัง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดนโยบาย แผน 

และมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรรวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีองค�กรหลักท่ี

เปOนคณะ บุคคลในรูปสภาหรือคณะกรรมการสี่องค�กร คือ 

1.1 สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห@งชาติ 

1.2 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.3 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม 

1.5 มีหน+าท่ีพิจารณาให+ความเห็นหรือให+คําแนะนําแก@รัฐมนตรี หรือคณะรัฐ มนตรี 

และมีอํานาจหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1.6 ให+สํานักงานของท้ังสี่องค�กรเปOนนิติบุคคล มีคณะกรรมการแต@ละองค�กร ประกอบด+วย

กรรมการ โดยตําแหน@งจากหน@วยงานท่ีเก่ียวข+อง ผู+แทนองค�กรเอกชน  ผู+แทนองค�กรปกครองส@วน

ท+องถ่ิน ผู+แทนองค�กรวิชาชีพ และผู+ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํานวนไม@น+อยกว@าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืน

รวมกัน มีเลขาธิการของแต@ละสํานักงาน เปOนกรรมการและเลขานุการ 

1.7 สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห@งชาติ มีหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน 

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด+านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุน

ทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การดําเนินการด+านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง

การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวง 

1.8 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 

มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล+องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรมแห@งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1.9 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล+องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห@งชาติ 

การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย     

คํานึงถึงความเปOนอิสระตามกฎหมายว@าด+วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต@ละแห@ง 

1.10 คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายและ

แผนพัฒนาที่สอดคล+องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห@งชาติ การสนับสนุน

ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินการด+านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปOนนิติบุคคล ดําเนินการจัดการศึกษาและอยู@ภายใต+

การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว@าด+วยการจัดต้ังสถานศึกษานั้น ๆ 

2. ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอุดมศึกษา

ระดับตํ่ากว@าปริญญา ให+ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา และ จํานวนประชากร

เปOนหลัก รวมทั้งความเหมาะสมด+านอื่นด+วย ในแต@ละเขตพื้นที่การศึกษาให+มีคณะกรรมการและ

สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําหน+าท่ีในการกํากับดูแลสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว@าปริญญา ประสานส@งเสริมและสนับสนุน

สถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสานและส@งเสริมองค�กรปกครองส@วนท+องถ่ินให+สามารถ

จัดการศึกษาสอดคล+องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส@งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องค�กรชุมชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมท้ังการ กํากับดูแลหน@วยงานด+าน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบด+วย

ผู+แทนองค�กรชุมชน ผู+แทนองค�กรเอกชน ผู+แทนองค�กรปกครองส@วนท+องถ่ิน ผู+แทนสมาคมผู+ประกอบ

วิชาชีพครู และผู+ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู+แทนสมาคมผู+ปกครองและครู ผู+นําทางศาสนา

และผู+ทรงคุณวุฒิด+านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยให+ผู+อํานวยการ สํานักงานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปOนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

3. ระดับสถานศึกษา ให+แต@ละสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับ 

ตํ่ากว@าปริญญา มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือทําหน+าท่ีกํากับและส@งเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษาและจัดทําสาระของหลักสูตรในส@วนท่ีเก่ียวกับสภาพปQญหาในชุมชนและสังคมภูมิปQญญา

ท+องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค� คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด+วย ผู+แทน ผู+ปกครอง ผู+แทน

ครู ผู+แทนองค�กรชุมชน ผู+แทนองค�กรปกครองส@วนท+องถ่ิน ผู+แทนศิษย�เก@าของสถานศึกษา และ

ผู+ทรงคุณวุฒิ และให+ผู+บริหารสถานศึกษาเปOนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ให+

กระทรวงกระจายอํานาจ ท้ังด+านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
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ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาฯ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยตรง 

 ส@วนท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส@วนท+องถิ่นให+องค�กร

ปกครองส@วนท+องถิ่นจัดการศึกษาได+ทุกระดับและทุกประเภทตามความพร+อม ความเหมาะสมและ

ความต+องการภายในท+องถ่ิน เพ่ือเปOนการรองรับสิทธิและการมีส@วนร@วมในการจัดการศึกษาของ

องค�กรปกครองส@วนท+องถิ่น ตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห@งราชอาณาจักรไทย โดยกระทรวง                   

กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินความพร+อม รวมท้ังประสานและส@งเสริมให+องค�กรปกครองส@วน

ท+องถ่ินสามารถจัดการศึกษาได+ 

 ส@วนท่ี 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน สถานศึกษาเอกชนเปOนนิติบุคคล

จัดการศึกษาได+ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด+วยผู+บริหารสถานศึกษา

เอกชน ผู +รับใบอนุญาต ผู +แทนผู+ปกครอง ผู+แทนองค�กรชุมชน ผู+แทนครู ผู+แทนศิษย�เก@าและ

ผู+ทรงคุณวุฒิ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให+มีความเปOนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม 

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต+องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การประเมินส@วน

ท+องถ่ิน ใช+มาตรการภาษีส@งเสริมและให+แรงจูงใจ รวมท้ังใช+มาตรการลดหย@อน หรือยกเว+นภาษีตาม

ความเหมาะสมสถานศึกษาของรัฐท่ีเปOนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช+และ

จัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปOนท่ีราชพัสดุ และท่ีเปOนทรัพย�สินอ่ืน รวมท้ัง

หารายได+จากบริการของสถานศึกษาท่ีไม@ขัดกับภารกิจหลักอสังหาริมทรัพย�ท่ีสถานศึกษาของรัฐได+มา 

ท้ังจากผู+อุทิศให+หรือซ้ือหรือแลกเปลี่ยนจากรายได+ของสถานศึกษา ให+เปOนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

บรรดารายได+และผลประโยชน�ต@าง ๆ ของสถานศึกษาของรัฐดังกล@าว ไม@เปOนรายได+ที่ต+องส@ง

กระทรวงการคลังให+สถานศึกษาของรัฐท่ีไม@เปOนนิติบุคคล สามารถนํารายได+และผลประโยชน�ต@าง ๆ 

มาจัดสรรเปOนค@าใช+จ@ายในการจัดการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ได+ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง 

กําหนดให+รัฐจัดสรรงบประมาณแผ@นดินให+กับการศึกษา โดยจัดสรรให+ผู+เรียนและสถานศึกษา ท้ังของ

รัฐและเอกชน ในรูปแบบต@าง ๆ  เช@น ในรูปเงินอุดหนุนท่ัวไปเปOนค@าใช+จ@ายรายบุคคล กองทุนประเภทต@าง ๆ 

และทุนการศึกษา รวมท้ังให+มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การใช+จ@ายงบประมาณการจัดการศึกษาด+วย 

 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

 รัฐจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนําและโครงสร+างพ้ืนฐานท่ีจําเปOนต@อการส@งวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน� วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืนเพ่ือประโยชน�สําหรับการศึกษา การทํานุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปOน รัฐส@งเสริมสนับสนุนให+มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต

และพัฒนาแบบเรียน ตําราสื่อสิ่งพิมพ�อ่ืน วัสดุอุปกรณ�และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยจัดให+มี
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เงินสนับสนุนและเปIดให+มีการแข@งขันโดยเสรีอย@างเปOนธรรม รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการใช+เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให+มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด+านผู+ผลิตและผู+ใช+เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา เพ่ือให+ผู+เรียนได+พัฒนาขีดความสามารถในการใช+เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรก

ท่ีทําได+ อันจะนําไปสู@การแสวงหาความรู+ได+ด+วยตนเองอย@างต@อเนื่องตลอดชีวิตให+มีการระดมทุน เพ่ือ

จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ ค@าสัมปทานและผลกําไรท่ีได+จาก

การดําเนินกิจการ ด+านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข+อง 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรประชาชน รวมท้ังให+มีการลดอัตราค@าบริการเปOนพิเศษในการใช+

เทคโนโลยีให+มีหน@วยงานกลาง ท าหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส@งเสริม และประสานการวิจัย 

การพัฒนาและการใช+ รวมท้ังการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช+เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

 บทเฉพาะกาล  

 1. นับแต@วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

1.1 ให+กฎหมาย ข+อบังคับ คําสั่ง ฯลฯ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมเดิมท่ีใช+อยู@ยังคงใช+บังคับ ได+ต@อไป จนกว@าจะมีการปรับปรุงแก+ไขตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึง

ต+องไม@เกินห+าปe 

1.2 ให+กระทรวง ทบวง กรม หน@วยงานการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีอยู@ ยังคงมี ฐานะ 

และอํานาจหน+าท่ีเช@นเดิม จนกว@าจะจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหม@ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ซ่ึงต+องไม@เกินสามปe 

1.3 ให+ดําเนินการออกกฎกระทรวง เพื่อแบ@งระดับและประเภทการศึกษาของการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการแบ@งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยให+แล+วเสร็จภายในหนึ่งปe 

 2.ในวาระเริ่มแรก มิให+นํา 

2.1 บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปe และการศึกษาภาค 

บังคับเก+าปe มาใช+บังคับ จนกว@าจะมีการดําเนินการให+เปOนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต+องไม@เกินห+าปe 

นับจากวันท่ีรัฐธรรมนูญใช+บังคับ และภายในหกปe ให+กระทรวงจัดให+สถานศึกษาทุกแห@ง มีการประเมินผล

ภายนอกครั้งแรก 

2.2 นําบทบัญญัติในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา และหมวด 7 ครู 

คณาจารย�และบุคลากรทางการ ศึกษามาใช+บังคับจนกว@าจะมีการดําเนินการให+เปOนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต+องไม@เกินสามปe 
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2.3 ท้ังนี้ขณะท่ีการจัดต้ังกระทรวงยังไม@แล+วเสร็จให+นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว@าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว@าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให+

ออกกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิรูปตามพระราชบัญญัตินี้ในส@วนที่เก่ียวกับอํานาจ

หน+าท่ีของตน รวมท้ังให+กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห@งชาติ ทําหน+าท่ีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในส@วนท่ีเก่ียวข+องแล+วแต@กรณี 

 3. ให+จัดต้ังสํานักงานปฏิรูปการศึกษา เปOนองค�การมหาชนเฉพาะกิจ ทําหน+าท่ี 

3.1 เสนอการจัดโครงสร+าง องค�กร การแบ@งส@วนงาน ตามสาระบัญญัติในหมวดท่ีว@า 

ด+วยการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดระบบครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา การจัด 

ระบบทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

3.2 เสนอร@างกฎหมาย และปรับปรุงแก+ไขกฎหมาย กฎ ข+อบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง 

ในส@วนท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสร+างและระบบต@าง ๆ ดังกล@าวข+างต+นเพ่ือให+สอดคล+องกับพระราชบัญญัตินี้ 

3.3 ตามอํานาจหน+าท่ีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎหมายองค�การมหาชน 

 4. คณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษามีเก+าคน ประกอบด+วย ประธาน

กรรมการและกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต@งต้ังจากผู+มีความรู+ ความสามารถ มีประสบการณ� และมี

ความเชี่ยวชาญ ด+านการบริหาร การศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ

การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ท้ังนี้ ต+องมีผู+ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิใช@

ข+าราชการหรือผู+ปฏิบัติงานในหน@วยงานของรัฐ ไม@น+อยกว@าสามคน ให+เลขาธิการสํานักงานปฏิรูป

การศึกษา เปOนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและเลขาธิการมีวาระการตําแหน@งวาระเดียว

เปOนเวลาสามปe 

 ท้ังนี้ ให+มีคณะกรรมการสรรหา จํานวนสิบห+าคน ท าหน+าท่ีเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควร เปOน

คณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา จํานวนสิบแปดคนเพื่อให+คณะรัฐมนตรีพิจารณา

แต@งต้ังเปOนคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูป จํานวนเก+าคน 

 

สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห(งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 

1. ให+ไว+ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 

2. ประกาศใช+ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553  

3. มีผลบังคับใช+ วันท่ี 23 กรกฎคม 2553  

4. การตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 นี้ มี 4 มาตรา  
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 มาตรา 1 คือ พรบ.นี้ เรียกว@า พระราชบัญญัติ การศึกษาแห@งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

 มาตรา 2 คือ พรบ.นี้ ให+ใช+บังคับต้ังแต@วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 3 คือ ยกเลิก มาตรา 37 ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2542  

 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให+ใช+ข+อความนี้แทนมาตรา 37  

 การบริหารและการจัดการ ให+ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึง  

1. ระดับการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. จํานวนสถานศึกษา  

3. จํานวนประชากร 

4. วัฒนธรรม 

5. และความเหมาะสมด+านอ่ืนด+วย 
 

สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึน เพ่ือกําหนดให+มีการจัดระบบ

ข+าราชการครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม@  ตามท่ีบัญญัติไว+ในหมวด  7  โดยเฉพาะ

ในมาตรา  54  ได+กําหนดให+มีองค�กรกลางบริหารงานบุคคลของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย

ให+ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังของหน@วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  เปOนข+าราชการในสังกัดองค�กรกลางบริหารงานบุคคลของข+าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสู@ส@วนราชการท่ีบริหารและจัด

การศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  จึงเห็นควรกําหนดให+บุคลากรท่ีทําหน+าท่ีด+านการ

บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู@ในองค�กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน  และโดยท่ีองค�กรกลาง

บริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข+าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข+าราชการครู  พ.ศ 2523  ท่ีใช+บังคับอยู@ในปQจจุบัน  มีหลักการที่ไม@สอดคล+องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาติ พ.ศ.2542   ที่ให+ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสู@เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา  และเพ่ือให+เอกภาพทางด+านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข+าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด   และในมาตรา 55 ได+กําหนดให+มี

กฎหมายว@าด+วยเงินเดือน  ค@าตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน�เก้ือกูลอ่ืน  สําหรับข+าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให+มีรายได+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

จึงจําเปOนต+องตราพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  ข้ึน   
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1. การเปรียบเทียบอํานาจหน�าท่ีขององค�คณะในการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.

เดิม  (พ.ร.บ.ระเบียบข+าราชการครู  พ.ศ.2523)  กําหนดให+มี 

  1.1 คณะกรรมการข+าราชการครู (ก.ค.) อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค.จังหวัดตาม พ.ร.บ.

ใหม@   (พ.ร.บ.ระเบียบข+าราชการครูฯ  พ.ศ.2547)  กําหนดให+มี 

  1.2 คณะกรรมการข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  

2. คณะกรรมการ ก.ค.ศ ประกอบด�วยอัตราส(วน ดังนี้  (7 :  7 :  7 : =  21  คน) 

  2.1 เปOนโดยตําแหน@ง   7   คน   ได+แก@ 

  2.2 รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปOนประธาน 

  2.3 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปOนรองประธาน 

  2.4 กรรมการโดยตําแหน@งอีก  5  คน  ได+แก@  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน,  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา,  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา,  เลขาธิการคุรุสภา 

และเลขาธิการ ก.พ  

  2.5 ผู+ทรงคุณวุฒิ  7 คน  ซ่ึง ครม. แต@งต้ังจากบุคคลท่ีมีความรู+ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ�สูงทางด+านการศึกษา ด+านการบริหารงานบุคคล  กฎหมาย บริหารจัดการภาครัฐ บริหาร

องค�กรการศึกษาพิเศษ  ด+านบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร� 

  2.6 ผู+แทนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   7   คน  มาจาก 

   2.6.1 ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  1    คน 

   2.6.2 ผู+บริหารสถานศึกษา             1    คน 

   2.6.3 ข+าราชการครู                     4    คน 

   2.6.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      1    คน 

  ให+เลขาธิการ  ก.ค.ศ เปOนเลขานุการ   และให+เลขาธิการ  ก.ค.ศ แต@งต้ังข+าราชการใน

สํานักงาน ก.ค.ศ เปOนผู+ช@วยเลขานุการ 2  คน  (มาตรา 7)   

  อํานาจหน+าท่ีของ ก.ค.ศ ทําหน+าท่ีบริหารงานบุคคลของข+าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (รวมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด+วย)  มีดังนี้ 

1. เสนอแนะให+คําปรึกษาแก@คณะรัฐมนตรี  ท่ีเก่ียวกับนโยบายการผลิต และการ

บริหารงานบุคคลของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.นี้ 

2. กําหนดนโยบายวางแผนและกําหนดกรอบอัตรากําลังของข+าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3. ออก กฎ ระเบียบ ข+อบังคับฯ (เม่ือได+รับอนุมัติจาก ครม. ให+ใช+บังคับได+) 
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4. พัฒนาหลักเกณฑ� วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  พิทักษ�ระบบ

คุณธรรมของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ตีความปQญหาท่ีเกิดข้ึนในการใช+บังคับตาม พ.ร.บ. นี้ 

6. วิเคราะห� วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข+าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรักษาความเปOนธรรมและมาตรฐานตาม พ.ร.บ. นี้ 

7. รับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน�ในการบรรจุและแต@งต้ังฯ และการกําหนดอัตราเงินเดือน

หรือค@าตอบแทนท่ีควรได+รับ 

8. กําหนดอัตราค@าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต@าง ๆ  ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. นี ้

9. ดําเนินการพิจารณาและให+คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ การอุทธรณ� การร+องทุกข� ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. นี้ 

10. รายงานและเสนอแนะต@อรัฐมนตรีเจ+าสังกัด  ในกรณีท่ีปรากฏว@าส@วนราชการ,   

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา,  คณะอนุกรรมการหรือผู+มีหน+าท่ีไม@ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี ้

11. ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว+ใน พ.ร.บ.นี้  หรือตามกฎหมายอ่ืน  (มาตรา 19)  

3. อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบด+วยอัตราส@วน ดังนี้ (3: 3: 3 =  9  คน) 

3.1 ตําแหน@งประธานอนุกรรมการ ซ่ึงอนุกรรมการเลือกกันเอง จํานวน  1  คน เปOน

โดยตําแหน@ง 3 คน ได+แก@ ผู+แทนจาก ก.ค.ศ 1 คน, ผู+แทนจากคุรุสภา 1 คน และผู+แทนจาก ผอ.สนง.

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 คน (ทําหน+าท่ีกรรมการและเลขานุการ) 

3.2 ผู+ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ  ท่ีคัดเลือกจากบุคลากรในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีความรู+ ความสามารถ หรือมีประสบการณ�การบริหารงานบุคคล  หรือด+านอ่ืนท่ีเปOน

ประโยชน�แก@การบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.3 ผู+แทนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 คน ประกอบด+วย 

ผู+แทนจากผู+บริหารสถานศึกษา 1  คน,  ผู+แทนจากข+าราชการครู  1  คน  และผู+แทนจากบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน 1  คน  

  หน+าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีหน+าท่ีโดยสรุปดังนี้ 

1. ให+ความเห็นชอบในการบรรจุ / แต@งต้ัง การพิจารณาความดี  ความชอบ และด+าน

อ่ืน ฯลฯของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. ทําการพิจารณา การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ การอุทธรณ� การร+องทุกข�

ตามท่ีกําหนดไว+ใน พ.ร.บ. นี้ 

3. การดําเนินการ  ส@งเสริม, พัฒนา, กํากับ, ดูแล, ติดตาม, การจัดทําพัฒนาฐานข+อมูล,

การรายงานประจําปe ของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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 ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว+ใน พ.ร.บ.นี้  กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย

(มาตรา 23) 

4. ตําแหน(งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี  3  ประเภท ดังนี้ 

  ก ตําแหน@งซ่ึงมีหน+าท่ีเปOนผู+สอนในหน@วยงานการศึกษา ได+แก@   ตําแหน@งดังต@อไปนี้ 

1. ครูผู+ช@วย 

2. ครู 

3. อาจารย� 

4. ผู+ช@วยศาสตราจารย� 

5. รองศาสตราจารย� 

6. ศาสตราจารย� 

   ตําแหน@งใน  (1)  และ  (2)  จะมีในหน@วยงานการศึกษาใดก็ได+   ส@วนตําแหน@ง

ใน  (3)  ถึง  (6)  ให+มีในหน@วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา   

   หมายเหตุ    

1. ตําแหน@ง  (1)  ครูผู+ช@วย ต+องเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย@างเข+มเปOนเวลา 2 ปe 

2.  (พ.ร.บ.เดิม  ข+าราชการครูบรรจุใหม@  ต+องทดลองปฏิบัติหน+าท่ีราชการ 6  เดือน) 

  ข ตําแหน@งผู+บริหารสถานศึกษาและผู+บริหารการศึกษา   ได+แก@  ตําแหน@งดังต@อไปนี้ 

1. รองผู+อํานวยการสถานศึกษา 

2. ผู+อํานวยการสถานศึกษา 

3. รองผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. ผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. รองอธิการบดี 

6. อธิการบดี 

7. ตําแหน@งท่ีเรียกชื่ออย@างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   ตําแหน@งผู+บริหารใน  (1)  และ  (2)  ให+มีในสถานศึกษาและหน@วยงานการศึกษาตาม

ประกาศกระทรวง  ตําแหน@งผู+บริหารใน (3) และ (4)  ให+มีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตําแหน@ง 

ผู+บริหารใน (5) และ (6)  ให+มีในหน@วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 

    หมายเหตุ  (พ.ร.บ.เดิม มีตําแหน@งครูใหญ@,อาจารย�ใหญ@,ผอ.โรงเรียน, ผู+ช@วยครูใหญ@

,ผู+ช@วยอาจารย�ใหญ@, ผู+ช@วย  ผอ.โรงเรียน) 
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      ค ตําแหน@งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีดังต@อไปนี้ 

1. ศึกษานิเทศก� 

2. ตําแหน@งท่ีเรียกชื่ออย@างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  หรือตําแหน@งของข+าราชการท่ี 

ก.ค.ศ  นํามาใช+กําหนดให+เปOนตําแหน@งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

    การกําหนดระดับตําแหน@ง และการให+ได+รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน@งของ

ตําแหน@งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (2)  ให+เปOนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให+นํากฎหมาย

ว@าด+วยระเบียบ ข+าราชการพลเรือนในส@วนที่เกี่ยวข+องกับการกําหนดตําแหน@ง และการให+ได+รับ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหน@งของข+าราชการพลเรือนสามัญมาใช+บังคับโดยอนุโลม  (มาตรา 38) 

5. การกําหนดตําแหน(งวิทยฐานะ 

  ก ตําแหน@งครู มีวิทยฐานะ  ดังนี้ 

1. ครูชํานาญการ 

2. ครูชํานาญการพิเศษ 

3. ครูเชี่ยวชาญ 

4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  

  ข ตําแหน@งผู+บริหารสถานศึกษา   มีวิทยฐานะ ดังนี้ 

1. รองผู+อํานวยการชํานาญการ 

2. รองผู+อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

3. รองผู+อํานวยการเชี่ยวชาญ 

4. ผู+อํานวยการชํานาญการ 

5. ผู+อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

6. ผู+อํานวยการเชี่ยวชาญ 

7. ผู+อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

              ค ตําแหน@งผู+บริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะ ดังนี้ 

1. รองผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

2. รองผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 

3. ผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ                      

4. ผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

           ง ตําแหน@งศึกษานิเทศก�   มีวิทยฐานะ ดังนี้ 

1. ศึกษานิเทศก�ชํานาญการ 

2. ศึกษานิเทศก�ชํานาญการพิเศษ 
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3. ศึกษานิเทศก�เชี่ยวชาญ 

4. ศึกษานิเทศก�เชี่ยวชาญพิเศษ 

           จ ตําแหน@งท่ีเรียกชื่ออย@างอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดให+มีวิทยฐานะ  (มาตรา 39) (หมายเหตุ          

จะมีอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน@งตามกฎหมาย (ใหม@) ว@าด+วยเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหน@งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามมาตรา  31  มาตรา 38 

และมาตรา 39) 

6. หลักการท่ีสําคัญตาม พ.ร.บ.นี้  ได+แก@ 

6.1 ยึดหลักการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี  คือ ระบบคุณธรรม  ความเปOนธรรม 

และการไม@เลือกปฏิบัติ 

6.2 กําหนดให+ผู+ท่ีจะเข+ารับราชการเปOนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต+องมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

6.3 กําหนดให+มีบัญชีอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน@งของ

ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

6.4 กําหนดให+ ก.ค.ศ. มีอํานาจกําหนดวัน เวลา ทํางาน  วัดหยุดราชการตามประเพณี

วัดหยุดราชการประจําปe  และการลาหยุดของข+าราชการครูฯ  ได+เอง 

7. กําหนดการสรรหาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว+ดังนี้ 

7.1 จากการสอบแข@งขัน  (มาตรา 45) 

7.2 จากกรณีมีความจําเปOน / เหตุพิเศษ  (มาตรา 50) 

7.3 กรณีมีเหตุผลและความจําเปOนอย@างยิ่งเพ่ือประโยชน�แก@ราชการ  (มาตรา 51) 

7.4 ตามสัญญาจ+าง  (มาตรา 52)  

1. การทดลองปฏิบัติหน+าท่ีราชการและการเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย@างเข+ม 

กําหนดไว+ ดังนี้ 

2. ตําแหน@งครูผู+ช@วย  ต+องเตรียมความพร+อม  และพัฒนาอย@างเข+มเปOนเวลา 2 ปe 

ก@อนแต@งต้ังให+ดํารงตําแหน@งครู 

3. ตําแหน@งบุคลากรอ่ืน  ทดลองปฏิบัติหน+าท่ีราชการ  6  เดือนตามกฎหมายว@า

ด+วยระเบียบข+าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

         การบรรจุและแต@งต้ัง  จะมีการกระจายอํานาจในการบรรจุและแต@งต้ังข+าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ใหม@)  อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยอนุมัติ 

ก.ค.ศ. มีอํานาจสั่งบรรจุและแต@งต้ัง  ตําแหน@งซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  และรัฐมนตรีนําเสนอ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ  แต@งต้ัง  และมีอํานาจสั่ง
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บรรจุและแต@งต้ังตําแหน@งผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะตํ่ากว@าระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษ   และตําแหน@งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมิได+อยู@ในสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย (มาตรา 53 (1)(2) (5))ผู+อํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจสั่งบรรจุและแต@งต้ัง

ตําแหน@ง รองผู+อํานวยการสถานศึกษา  ผู+อํานวยการสถานศึกษา  รองผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ศึกษานิเทศก�  ตําแหน@งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

ตําแหน@งซ่ึงมีวิทยฐานะ  ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  (มาตรา 53 (3)) ผู+อํานวยการ

สถานศึกษา  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีอํานาจสั่งบรรจุและแต@งต้ังตําแหน@งครูผู+ช@วย 

และครู (ท่ียังไม@ได+รับเลื่อนวิทยฐานะ)  และตําแหน@งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา (มาตรา 

53 (4)) 

  การย+าย ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู+ใด จะย+ายไปดํารงตําแหน@งใน

หน@วยงาน การศึกษาอ่ืน  ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือต@างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ต+องได+รับอนุมัติจาก 

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี  การศึกษาของผู+ประสงค�ย+ายและผู+รับย+าย (คล+ายโอนข+ามกรม)  (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง) 

  การย+ายผู+บริหารของหน@วยงานการศึกษา  ระหว@างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให+มีการ

ประสานงานระหว@าง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีจะรับย+าย

อนุมัติแล+ว  ให+ผู+มีอํานาจสั่งบรรจุแต@งต้ังตามนั้น  (มาตรา 59 วรรคสอง) 

  การย+ายผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ให+เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปOนผู+สั่งย+าย  โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. และให+ผู+อยู@ปฏิบัติหน+าท่ีได+ไม@เกินสี่ปe  เว+นแต@มี

เหตุผลและความจําเปOนเพ่ือประโยชน�ของทางราชการ  ให+อยู@ต@อได+คราวละหนึ่งปe  แต@ต+องไม@เกินหกปe 

(มาตรา 60) 

8. การเล่ือนขั้นเงินเดือน ให+ผู +บังคับบัญชาแต@งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา โดย

ผู+บริหารสถานศึกษาพิจารณาเสนอความดีความชอบของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ผู+อํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู+บริหาร

สถานศึกษา ผู+บริหารการศึกษา ในหน@วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และข+าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขต  พ้ืนท่ีการศึกษา  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาให+ความ

เห็นชอบแล+ว ผู+มีอํานาจสั่งบรรจุและแต@งต้ังจะเปOนผู+สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  (มาตรา 23 มาตรา 73)  

                 ในกรณีท่ีมีความจําเปOนหรือเปOนความต+องการของหน@วยงานเพ่ือประโยชน�ต@อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิขาดแคลน  ผู+บังคับบัญชาโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี  การศึกษา  ท่ีได+รับมอบหมาย  อาจส@งหรืออนุญาตข+าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา ลาไปศึกษาฝFกอบรม  หรือวิจัย  โดยให+ถือเปOนการไปปฏิบัติหน+าท่ีราชการ  และมีสิทธิ

ได+เลื่อนข้ันเงินเดือน (มาตรา 81) 

9. การรักษาวินัย  ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต+องประพฤติตนเปOน

แบบอย@างท่ีดีแก@ผู+เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร+อย รักษาความสามัคคี ช@วยเหลือเก้ือกูลต@อ  

ผู+เรียนและระหว@างข+าราชการด+วยกันหรือผู+ร@วมปฏิบัติราชการ ต+อนรับ ให+ความสะดวก ให+ความเปOน

ธรรมต@อผู+เรียนและประชาชนผู+มาติดต@อราชการ (มาตรา 88) มีหลักการ ดังนี้ 

9.1 การดําเนินการทางวินัยทุกกรณีต+องมี  “การสอบสวน”  ยกเว+น  มีความผิดชัด

แจ+งหรือข+อยกเว+นท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

9.2 การสอบสวนทางวินัยท้ัง “ร+ายแรง และไม@ร+ายแรง”  ต+องแต@งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน 

9.3 ผู+มีอํานาจแต@งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

       กรณีไม@ร+ายแรง             ได+แก@      ผู+บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 

             กรณีร+ายแรง                 ได+แก@      ผู+มีอํานาจสั่งบรรจุ 

9.4 การสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย@างร+ายแรงต+องเปOนกรณี  “อันมีมูล

ว@ากระทําผิดวินัยอย@างร+ายแรง”  เท@านั้น 

9.5 กรณีกระทําผิดวินัยอย@างร+ายแรงร@วมกันในหน@วยงานการศึกษาเดียวกันหรือต@าง

หน@วยและอยู@ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน  ให+ผู+มีอํานาจสั่งบรรจุของผู+ถูกกล@าวหา  ซ่ึงเปOนผู+บังคับบัญชาใน

ลําดับเหนือกว@าเปOนผู+มีอํานาจสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

  สําหรับการดําเนินการวินัย  ถ+ามีกรณีกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีให+ออกจากราชการ

อยู@ก@อนวันท่ี 24  ธันวาคม  2547  ให+ผู+บังคับบัญชาตามกฎหมาย (ใหม@)  สั่งลงโทษหรือสั่งให+ออก

ตามกฎหมาย (เดิม) แต@การสอบสวนพิจารณาและดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือให+ออกจากราชการให+

ดําเนินการตามกฎหมาย (ใหม@)    เว+นแต@ 

1. ผู+บังคับบัญชาได+สั่งให+สอบสวนโดยถูกต+องตามกฎหมาย (เดิม)  ก็ให+สอบสวนต@อไป

จนแล+วเสร็จ 

2. กรณีมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต+องตามกฎหมาย  (เดิม)  เสร็จไปก@อน

แล+วให+ถือว@าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้นเปOนอันใช+ได+ 

3. กรณีมีการรายงานหรือส@งเรื่อง  หรือส@งสํานวนเสนอให+ อ.ก.ค.กรม  ซ่ึงทําหน+าท่ี

อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย (เดิม)  และยังไม@แล+วเสร็จ 

ก็ให+อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาต@อไปจนกว@าจะแล+วเสร็จ  (มาตรา  134) 
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      การกําหนดโทษทางวินัย ได+กําหนดโทษทางวินัยไว+ 5 สถาน คือ 1) ภาคทัณฑ�          

2) ตัดเงินเดือน 3) ลดข้ันเงินเดือน 4) ปลดออก 5) ไล@ออกการอุทธรณ�การลงโทษทางวินัยสําหรับ

ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. กรณีลงโทษไม@ร+ายแรง ให+ผู+ถูกลงโทษยื่นหนังสืออุทธรณ�ต@อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทําการพิจารณา 

2. กรณีลงโทษร+ายแรง  ให+ผู+ถูกลงโทษยื่นหนังสืออุทธรณ�ต@อ ก.ค.ศ. ทําการพิจารณา 

10. การให�ได�รับเงินเดือนคร ู มีหลักเกณฑ� ดังนี้ 

1. กําหนดให+ปฏิบัติงานในฐานะครูผู+ช@วย  โดยได+รับเงินเดือนในอันดับครูผู+ช@วย 

2. เม่ือบรรจุและแต@งต้ังให+ดํารงตําแหน@งครูแล+ว  ให+ได+รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

                        เงินเดือน 

                        ครูผู+ช@วย     7,960  -    15,410 

                        คศ.1      10,920  -    25,180 

                        คศ.2   14,100  -    30,710 

                        คศ.3        17,310   -    43,440 

                        คศ.4          21,260  -    46,280 

                        คศ.5          26,140  -    58,910 

                       (จากบัญชีอัตราเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบ วิชาชีพแนบท+าย พ.ร.บ.เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน@งข+าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) 

11. บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (บาท/

เดือน)  

   ตําแหน@งครูท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                    1 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ          จะได+รับเงินวิทยฐานะ                     13,000   บาท 

                    2 ครูเชี่ยวชาญ                 จะได+รับเงินวิทยาฐานะ                   9,900     บาท 

                    3 ครูชํานาญการพิเศษ        จะได+รับเงินวิทฐานะ                       5,600     บาท 

                    4 ครูชํานาญการ               จะได+รับเงินวิทฐานะ                       3,500     บาท  

    ตําแหน@งศึกษานิเทศก�ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                    1 ศึกษานิเทศก�เชี่ยวชาญพิเศษ      จะได+รับเงินวิทยฐานะ             13,000   บาท 

                    2 ศึกษานิเทศก�เชี่ยวชาญ             จะได+รับเงินวิทยฐานะ             9,900     บาท 

                    3 ศึกษานิเทศก�ชํานาญการพิเศษ    จะได+รับเงินวิทยฐานะ             5,600     บาท 
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                    4 ศึกษานิเทศก�ชํานาญการ           จะได+รับเงินวิทยฐานะ            3,500     บาท          

   ตําแหน@งผู+บริหารสถานศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                    1 ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ                  จะได+รับเงินวิทยฐานะ           13,000   บาท 

                    2 รผอ. / ผอ.เชี่ยวชาญ                จะได+รับเงินวิทยฐานะ           9,900     บาท 

                    3 รผอ. / ผอ.ชํานาญการพิเศษ       จะได+รับเงินวิทยฐานะ           5,600     บาท 

                   4 รผอ. / ผอ.ชํานาญการ               จะได+รับเงินวิทยฐานะ           3,500     บาท 

     ตําแหน@งผู+บริหารการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                   1 ผอ.สํานักงานเขตฯ เชี่ยวชาญพิเศษ  จะได+รับเงินวิทยฐานะ        13,000     บาท 

                   2 รผอ./ ผอ.สํานักงานเขตฯ เชี่ยวชาญ จะได+รับเงินวิทยฐานะ          9,900     บาท 

                   3 รผอ.สํานักงานเขตฯ ชํานาญการพิเศษ จะได+รับเงินวิทยฐานะ       5,600     บาท 

  (จากบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท+าย 

พ.ร.บ เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน@งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547) 

12. สิทธิประโยชน�อ่ืน ๆ ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได+แก@ 

12.1 เงินพิเศษสําหรับตําแหน@งท่ีมีเหตุพิเศษ 

12.2 เงินเพ่ิมค@าครองชีพชั่วคราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 

12.3 เงินวิทยพัฒน�  กรณีมีผลงานดีเด@น 

12.4 การเลื่อนข้ันพิเศษกรณีตายในหน+าท่ี  เพ่ือคํานวณบําเหน็จบํานาญและให+จัด

สวัสดิการให+ครอบครัวด+วย 

12.5 ให+หน@วยงานการศึกษาจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคม

วิชาชีพ ฯลฯ 

13. ในวันท่ี  24  ธันวาคม  2547 กค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครู พ.ศ.

2523 จะทําหน+าท่ีเปOน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จนกว@าจะมีการแต@งต้ัง ก.ค.ศ.

ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชั่วคราว  เพ่ือปฏิบัติหน+าท่ีตามอํานาจหน+าท่ี (ใหม@) แต@ไม@

เกินสามสิบวันนับแต@วันท่ี  24  ธันวาคม 2547 และเม่ือมีการแต@งต้ัง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน+าท่ีตามอํานาจหน+าท่ี (ใหม@) แล+ว  ก.ค.ศ. ชั่วคราวจะมีหน+าท่ี

จัดทํา กฎ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการ  ซ่ึงได+มาของกรรมการ/อนุกรรมการ ผู+ทรงคุณวุฒิ กรรมการ/

อนุกรรมการผู+แทนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และดําเนินการให+มีก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามที่กฎหมาย (ใหม@) กําหนด แต@ต+องไม@เกินหนึ่งร+อยแปดสิบวัน นับแต@วันท่ี 

24 ธันวาคม 2547 (มาตรา 127 มาตรา 128) 
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14. ข�าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู พ.ศ.2523 ท่ีดํารง

ตําแหน@งอยู@ในวันท่ีกฎหมาย (ใหม@)  นี้ใช+บังคับ ให+ถือว@าเปOนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามกฎหมาย (ใหม@) นี้ และดํารงตําแหน@งหรือดํารงตําแหน@งซ่ึงมีวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  และ

ในระหว@างท่ี ก.ค.ศ. ยังมิได+กําหนดก็ให+ข+าราชการครูซ่ึงดํารงตําแหน@งอยู@เดิมมีสิทธิได+รับเงินเดือน  เงิน

ประจําตําแหน@งตลอดจนมีสิทธิอ่ืน ๆ ตามท่ีมีสิทธิอยู@ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข+องไป

พลางก@อน (มาตรา 130) 

15. ข�าราชการพลเรือนสามัญ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.

2535  สังกัดส@วนราชการท่ีเปOนหน@วยงานทางการศึกษาหรือหน@วยงานท่ีอยู@ในความรับผิดชอบของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และดํารงตําแหน@งอยู@ในวันที่กฎหมาย (ใหม@) นี้ใช+บังคับ ให+ถือว@าผู+นั้นเปOน

ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย (ใหม@) นี้ และให+มีตําแหน@งตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

(มาตรา 131) 

16. การดําเนินการในช(วงเปล่ียนผ(าน การใดท่ีอยู( ระหว(างดํา เนินการ ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบ ข�าราชการครู พ.ศ.2523 หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เฉพาะการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกับข+าราชการครู ในวันท่ีกฎหมาย 

(ใหม@) นี้ใช+บังคับ หรือเคยดําเนินการได+ก@อนวันใช+บังคับกฎหมาย (ใหม@) นี้ การจะดําเนินการต@อไป

หรือจะดําเนินการได+ประการใด ก.ค.ศ. จะเปOนผู+กําหนด (มาตรา 138 มาตรา 139)  
 

สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

 กฎหมายฉบับนี้มีหลักการสําคัญ คือแก+ไขพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ให+เปOน

กฎหมายว@าด+วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกําหนดให+มีองค�กรเก่ียวกับวิชาชีพครู 2 

องค�กร ได+แก@ (1) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว@า คุรุสภา มีฐานะเปOนนิติบุคคล อยู@ใน 

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน+าท่ีเก่ียวกับศึกษา ตามมาตรา 53แห@งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห@งชาติ พ.ศ. 2542และ(2) สํานักงานคณะกรรมการส@งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ภายใต+การบริหารของคณะกรรมการส@งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา มีฐานะเปOนนิติบุคคล อยู@ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน+าท่ีเก่ียวกับการ

ส@งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และส@งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง รวมท้ังบริหาร

จัดการองค�การค+าของคุรุสภาสาระสําคัญเก่ียวกับคุรุสภา 
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 วัตถุประสงค�ของคุรุสภา(มาตรา 8) ได+แก@ 

1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพ  

2. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ  

3. ประสานส@งเสริมการศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ 

 อํานาจหน+าท่ีของคุรุสภา(มาตรา9) คุรุสภามีหน+าท่ี  

1. กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

2. ควบคุมความประพฤติของผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

3. ออกใบอนุญาตให+แก@ผู+ขอประกอบวิชาชีพ  

4. พักใช+ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  

5. สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพ  

6. ยกย@อง และผดุงเกียรติผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต@าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

8. รับรองความรู+ประสบการณ� ในการประกอบวิชาชีพ  

9. ส@งเสริมการศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ  

10. เปOนตัวแทนผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย  

11. ออกข+อบังคับคุรุสภาว@าด+วย (ก) การกําหนดลักษณะต+องห+ามตามมาตรา 13 

(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช+ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรอง

ความรู+ ประสบการณ�ทางวิชาชีพ (ค) หลักเกณฑ�และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต (ง) คุณสมบัติและ

ลักษณะต+องห+ามของผู+ขอรับใบอนุญาต(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ (ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกต้ัง และการแต@งต้ังคณะกรรมการคุรุสภา

และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ซ) องค�ประกอบ หลักเกณฑ� วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 

(ฌ) หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา และ(ญ) การใด ๆ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

12. ให+คําปรึกษาหรือเสนอแนะต@อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพ  

13. ให+คําแนะนําหรือเสนอความเห็นต@อรัฐมนตรีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ หรือ การ

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ  

14. กําหนดให+มีคณะกรรมการเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู@ในอํานาจหน+าท่ีของคุรุสภา  

15. ดําเนินการให+เปOนไปตามวัตถุประสงค�ของคุรุสภาการเสนอร@างข+อบังคับคุรุสภาจะ

กระทําได+เม่ือคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบกับร@างข+อบังคับดังกล@าว และให+ประธานกรรมการ

คุรุสภาเสนอร@างข+อบังคับนั้นต@อรัฐมนตรีโดยไม@ชักช+า รัฐมนตรีอาจยับยั้งร@างข+อบังคับนั้นได+ แต@ต+อง
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แสดงเหตุผลโดยแจ+งชัด นอกจากอํานาจหน+าท่ีตามวรรคหนึ่ง  ให+คุรุสภามีอํานาจกระทํา กิจการ ดัง 

ต@อไปนี้ด+วย  

15.1 ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย�สิน ตลอดจนรับทรัพย�สินท่ีมีผู+อุทิศให+  

15.2 ทํานิติกรรมสัญญาหรือข+อตกลงใด ๆ  

15.3 กู+ยืมเพ่ือประโยชน�ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค�ของ คุรุสภา  

15.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน@วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข+อง 2-3 

 รายได+ของคุรุสภา (มาตรา 10) ได+แก@  

1. ค@าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ@นดิน  

3. ผลประโยชน�จากการจัดการทรัพย�สินและการดําเนินกิจการของคุรุสภา 

4. เงินและทรัพย�สินซ่ึงมีผู+อุทิศให+แก@คุรุสภา และ 

5. ดอกผลของเงินและทรัพย�สิน ตาม (1) (2) (3) และ (4) รายได+ของคุรุสภา ไม@เปOน

รายได+ท่ีต+องนําส@งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว@าด+วยเงินคงคลังและกฎหมายว@าด+วยวิธีการ

งบประมาณ รวมท้ังไม@อยู@ในข@ายการบังคับตามกฎหมายภาษีอากรคณะกรรมการคุรุสภาเปOนองค�กร

บริหาร มีอํานาจหน+าท่ีบริหารอํานาจหน+าท่ีของคุรุสภา องค�ประกอบของคณะกรรมการคุรุสภา มี

จํานวน 39 คน (มาตรา 12) ประกอบด+วย  

5.1 ประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต@งต้ังจากผู+ทรงคุณวุฒิ  

5.2 กรรมการโดยตําแหน@ง 8 คน ได+แก@ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา 

การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เลขาธิการ18คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข+าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู+อํานวยการ สํานักบริหารงานคณะกรรมการส@งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหน+า

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส@วนท+องถ่ิน  

5.3 กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต@งต้ังจาก ผู+ท่ีประสบการณ�สูง ด+านละ 1คน 

รวม 7คน  

5.4 กรรมการจากผู+ดํารงตําแหน@งคณบดีคณะศึกษาศาสตร� ซ่ึงเลือกต้ังกันเอง 4 คน 

จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 คน และเอกชน 1คน  

5.5 กรรมการจากผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงเลือกต้ังจากผู+ท่ีดํารงตําแหน@ง ครู 

ผู+บริหารทางการศึกษา และมาจากสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน 

และองค�กรปกครองส@วนท+องถ่ิน ตามสัดส@วนจํานวน ผู+ประกอบวิชาชีพ19คน และ 
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5.6 เลขาธิการคุรุสภา เปOนเลขานุการการได+มาซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภา (มาตรา 12

วรรคท+าย และมาตรา18) 

 วิธีการ  

1. ประธานกรรมการและกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิ ใช+วิธีการสรรหา  

2. กรรมการจากผู+แทนผู+ดํารงตําแหน@งคณบดีคณะ หรือศึกษาศาสตร� ใช+วิธีการเลือก

กันเอง และ  

3. กรรมการจาก ผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใช+วิธีการเลือกต้ัง 

 วาระการดํารงตําแหน@งของกรรมการคุรุสภา(มาตรา 16)ให+กรรมการตามข+อ (1) (3) (4) 

และ (5) อยู@ในตําแหน@งคราวละ 4ปe และอาจได+รับการแต@งต้ังอีก แต@จะดํารงตําแหน@งเกิน 2 วาระ

ติดต@อกันไม@ได+ 

 หน+าท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา(มาตรา 20) กรรมการคุรุสภามีหน+าท่ี  

1. บริหารตามอํานาจหน+าท่ีของคุรุสภา 

2. ให+คําปรึกษาแก@คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  

3. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 54 

4. เร@งรัดให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีส@วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติ

ตามอํานาจและหน+าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  

5. แต@งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู@ในอํานาจและหน+าที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภา 

6. ควบคุมดูแลการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบข+อบังคับ หรือข+อกําหนด

เก่ียวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในเรื ่องดังต@อไปนี้ (ก) การจัดแบ@งส@วนงานและหน+าท่ีของ

สํานักงานคุรุสภา (ข) การกําหนดตําแหน@ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค@าจ+าง และค@าตอบแทน

อ่ืนของเจ+าหน+าท่ีของคุรุสภา (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต@งต้ัง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ

ทางวินัย การออกจากตําแหน@ง การร+องทุกข� และการอุทธรณ�การลงโทษของเจ+าหน+าท่ี รวมท้ังวิธีการ

เง่ือนไขในการจ+างพนักงานเจ+าหน+าท่ีของคุรุสภา (ง) การจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย�สินของ

คุรุสภา (จ) กําหนดอํานาจหน+าท่ีและระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน+าท่ีของผู+ตรวจสอบภายใน  

7. กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให+ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา  

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว+ให+เปOนอํานาจและหน+าท่ีของคณะกรรมการ 

คุรุสภา  

9. พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีหน+าท่ีควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

ของผู+ประกอบวิชาชีพ โดยมี องค�ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีจํานวน 17 คน 

(มาตรา 21) ประกอบด+วย  

1. ประธานกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต@งต้ังจาก กรรมการผู+ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการคุรุสภา  

2. กรรมการโดยตําแหน@ง 3 คน ได+แก@ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เลขาธิการคณะกรรมการข+าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

3. กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหา จากผู+ทรงคุณวุฒิสูงด+านการศึกษา 

การบริหารและกฎหมาย 4 คน  

4. กรรมการจากคณาจารย�ในคณะศึกษาศาสตร� ท้ังของรัฐและเอกชน ซ่ึงเลือกกันเอง 2 คน 

5. กรรมการจากผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงเลือกต้ังจาก ผู+ท่ีดํารงตําาแหน@งครูท่ี

มีประสบการณ�ด+านการสอนไม@น+อยกว@า10ปe หรือดํารงตําแหน@งอาจารย� 3 หรือ มีวิทยฐานะเปOนครู 

ชํานาญการข้ึนไป 6 คน ผู+ท่ีดํารงตําแหน@งผู+บริหารสถานศึกษาและ มีประสบการณ�ในตแหน@งไม@น+อย

กว@า 10 ปe ผู+ท่ีดํารงตําแหน@งผู+บริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ�ในตําแหน@งไม@น+อยกว@า 10 ปe และ 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ� ในตําแหน@งไม@น+อยกว@า 10ปe และ 

6. เลขาธิการคุรุสภา เปOนกรรมการและเลขานุการการได+มาซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพ(มาตรา 22)ใช+วิธีการสรรหา การเลือกและการเลือกต้ัง ตามท่ีกําหนดในข+อบังคับคุรุสภา วาระ

ดํารงตําแหน@งของกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรา 24) ให+กรรมการตามข+อ 2.5.1(3) (4) และ (5) 

อยู@ในตําแหน@งคราวละ 4ปe และอาจได+รับการแต@งต้ังอีกแต@จะดํารงตําแหน@งเกิน 2วาระติดต@อกันไม@ได+

อํานาจและหน+าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหน+าท่ี (1) 

พิจารณาการออกใบอนุญาตให+แก@ผู+ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช+หรือเพิกถอน

ใบอนุญาต (2) กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (3) พัฒนา และเสนอแนะ

คณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (4) ส@งเสริม และพัฒนาวิชาชีพไปสู@

ความเปOนเลิศ (5) แต@งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือ

กระทําการใด ๆ อันอยู@ในอํานาจและหน+าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (6) ปฏิบัติการอ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว+ให+เปOนอํานาจและหน+าท่ีของคณะกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพ และ (7) พิจารณา

หรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย ให+คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดําเนินงานประจําปeต@อคณะกรรมการ คุรุสภาตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการคุรุสภากําหนดให+มีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานของ
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คุรุสภา (มาตรา 34) โดยมีเลขาธิการคุรุสภาบริหารกิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีวาระ

อยู@ในตําแหน@งคราวละ 4 ปe และอาจได+รับแต@งต้ังอีกได+แต@ไม@เกิน 2วาระติดต@อกัน (มาตรา35-42) ให+

วิชาชีพครู ผู+บริหารสถานศึกษา และผู+บริหารการศึกษา เปOนวิชาชีพควบคุม 

 ตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดวิชาชีพให+เปOนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงห+ามมิให+

ผู+ใดประกอบ วิชาชีพควบคุม โดยไม@ได+รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว+นแต@กรณีอย@างใดอย@างหนึ่ง 

ดังต@อไปนี้ (มาตรา 43) 

1. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา  

2. ผู+ท่ีไม@ได+ประกอบวิชาชีพหลักทางด+านการสอนแต@ในบางครั้งต+องทําหน+าท่ีสอน ด+วย  

3. นักศึกษา หรือผู+ได+รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซ่ึงฝFกหัดในความควบคุมของผู+ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา  

4. ผู+ท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

5. ผู+สอนในศูนย�การเรียนตามกฎหมายว@าด+วยการศึกษาแห@งชาติ หรือสถานท่ีเรียนท่ี

หน@วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กร

ปกครองส@วนท+องถ่ิน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 

สถาบันทางการแพทย� สถานสงเคราะห� และสถาบันสังคมอ่ืนเปOนผู+จัด  

6. คณาจารย� ผู+บริหารในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน  

7. ผู+บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ  

8. บุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติและลักษณะต+องห+ามของผู+ขอรับใบอนุญาต 

(มาตรา 44) คุณสมบัติ  

1. มีอายุไม@ต่ํากว@า 20ปeบริบูรณ�  

2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท@า  

3. ผ@านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปOนเวลา

ไม@น+อยกว@าหนึ่งปe และผ@านเกณฑ�การประเมินปฏิบัติการสอน ลักษณะต+องห+าม (1) เปOนผู+มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร@องในศีลธรรมอันดี (2) เปOนคนไร+ความสามารถ (3) เคยต+องโทษจําคุกใน

คดีท่ีคุรุสภาเห็นว@าอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติ ศักด์ิแห@งวิชาชีพการขอรับใบอนุญาต 

 การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต การต@ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทน

ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให+เปOนไปตามหลักเกณฑ� ท่ีกําหนดในข+อบังคับของคุรุสภา 

(มาตรา 45) ผู+ขอรับใบอนุญาต ขอต@ออายุใบอนุญาต ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณา
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วินิจฉัยไม@ออกใบอนุญาต ไม@ต@ออายุใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล@าวต@อ

คณะกรรมการ คุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต@วันท่ีได+รับการแจ+งการประกอบวิชาชีพมีข+อกําหนด  

1. ห+ามมิให+ผู+ใดแสดงด+วยวิธีใด ๆ ให+ผู+ อ่ืนเข+าใจว@าตนมีสิทธิหรือพร+อมจะประกอบ

วิชาชีพ โดยไม@ได+รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห+ามมิให+สถานศึกษารับผู+ไม@ได+รับใบอนุญาต เข+า

ประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว+นแต@จะได+รับอนุญาตจากคุรุสภา  

2. ผู+ซึ่งได+รับใบอนุญาตต+องประกอบวิชาชีพภายใต+ข+อบังคับของคุรุสภา (มาตรา47)  

3. ผู+ซึ่งได+รับใบอนุญาตต+องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตาม

ข+อ บังคับของคุรุสภา (มาตรา 48) 21 

4. ห+ามมิให+ผู+ได+รับใบอนุญาตซ่ึงอยู@ในระหว@างถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตผู+ใด ประกอบ

วิชาชีพควบคุมหรือแสดงด+วยวิธีใด ๆ ให+ผู+อ่ืนเข+าใจว@าตนมีสิทธิหรือพร+อมจะประกอบวิชาชีพควบคุม

นับแต@วันท่ี ทราบคําสั่งพักใช+ใบอนุญาตนั้น (มาตรา 56) มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรา 49) ประกอบด+วย  

4.1 มาตรฐานความรู+และประสบการณ�วิชาชีพ  

4.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  

4.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน การกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการ

ประกอบวิชาชีพ ให+เปOนไปตามข+อบังคับของคุรุสภาจรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรา 50) 

ประกอบด+วย  

   1. จรรยาบรรณต@อตนเอง  

   2. จรรยาบรรณต@อวิชาชีพ  

   3. จรรยาบรรณต@อผู+รับบริการ  

   4. จรรยาบรรณต@อผู+ร@วมประกอบวิชาชีพ และ  

   5. จรรยาบรรณต@อสังคมอํานาจการวินิจฉัยชี้ขาด(มาตรา 54)ให+คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย@างใดอย@างหนึ่งดังต@อไปนี้  

   5.1 ยกข+อกล@าวหา 

   5.2 ตักเตือน 

   5.3 ภาคทัณฑ�  

   5.4 พักใช+ใบอนุญาตมีกําหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต@ไม@เกิน 5 ปe  

   5.5 เพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ�คําวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา 55) ให+ (1)       

ผู+ได+รับใบอนุญาตซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชี้ขาดตาม (2) (3) (4) หรือ (5) อาจอุทธรณ�คํา

วินิจฉัยต@อคณะกรรมการคุรุสภาภายใน 30วัน นับแต@วันท่ีได+รับแจ+งคําวินิจฉัย(2)คําวินิจฉัยชี้ขาดของ

คณะกรรมการคุรุสภาให+ทํา เปOนคําสั่งคุรุสภาพร+อมด+วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด การขอรับ
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ใบอนุญาตของผู+ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผู+ได+รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอน จะยื่นขออีกไม@ได+จนกว@า

จะพ+น 5 ปe นับแต@วันท่ีถูกสั่งเพิกถอน (มาตรา 57) สมาชิกของคุรุสภาประเภทสมาชิกของคุรุสภา 

(มาตรา 58) มี 2ประเภทดังนี้ (1) สมาชิกสามัญ (2) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  

   คุณสมบัติของสมาชิก (มาตรา 59) สมาชิกสามัญ ต+องเปOนผู+มีใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ (2) สมาชิกกิตติมศักด์ิ ต+องเปOนผู+ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาแต@งต้ังโดยมติ

เปOนเอกฉันท� 

 

สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 

 สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครู คือการกําหนด

ระเบียบปฏิบัติของข+าราชการกรุงเทพมหานคร มาตรา 4 กําหนดว@า ข+าราชการกรุงเทพมหานคร 

หมายความถึง บุคคลซ่ึงได+รับการบรรจุแต@งต้ังให+รับราชการโดยได+รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

หมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให+แก@

กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปOนเงินเดือนของข+าราชการ 

 ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายความว@า ข+าราชการ

กรุงเทพมหานครซ่ึงทําหน+าท่ีหลักทางด+านการเรียนการสอนส@งเสริมการเรียนรู+ หรือ ข+าราชการ

กรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน@งผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก� และให+หมายความรวมถึง 

ข+าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน@งท่ีมีหน+าท่ีให+บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับ

กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนในหน@วยงาน

การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา 42 ข+าราชการกรุงเทพมหานคร มี 3 ประเภท ได+แก@ ข+าราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญ ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข+าราชการกรุงเทพมหานครใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 มาตรา 44 บัญญัติให+การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให+เปOนไปตามท่ี

บัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว+นแต@กรณีท่ีมิได+บัญญัติไว+ใน

พระราชบัญญัตินี้หรืไม@ได+กําหนดไว+ในพระราชกฤษฎีกา ให+นํากฎหมายว@าด+วยระเบียบข+าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามาใช+บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข+าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม โดยให+อํานาจหน+าท่ีของ ก.ค.ศ. เปOนอํานาจหน+าท่ีของ 

ก.ก. และพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19(2) 

บัญญัติให+ ก.ค.ศ. มีอํานาจหน+าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑ�อัตรากําลังข+าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังให+ความเห็นชอบจํานวนและตําแหน@งของหน@วยงานการศึกษา สรุป

การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน+าท่ี

ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน รัฐได+ให+ความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ โดยกําหนดไว+ใน

รัฐธรรมนูญแห@งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติของหน@วยงานท่ีเก่ียวข+อง

กับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได+แก@ พระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ พ.ศ.2542 

แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546 ของคุรุสภา พระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547 ของสํานักงานคณะกรรมการข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 สําหรับในส@วนของกรุงเทพมหานคร กฎหมายท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาข+าราชการครู

กรุงเทพมหานครใช+พระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2554 มาตรา 44 บัญญัติให+การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให+เปOนไปตามท่ี

บัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว+นแต@กรณีท่ีมิได+บัญญัติไว+ใน

พระราชบัญญัตินี้หรืไม@ได+กําหนดไว+ในพระราชกฤษฎีกา ให+นํากฎหมายว@าด+วยระเบียบข+าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามาใช+บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข+าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
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ภาพท่ี 10  สัมภาษณ�เชิงลึกผู+อํานวยการสํานักการศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 11   สัมภาษณ�เชิงลึกรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี  12 สัมภาษณ�เชิงลึกนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุ@มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตร
การฝFกอบรม 

 

 
 
ภาพท่ี 13  สัมภาษณ�เชิงลึกผู+อํานวยการสํานักงานยุทธศาสตร�การศึกษา 
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ภาพท่ี 14  สัมภาษณ�เชิงลึกนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุ@มงานพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
ภาพท่ี 15 การสนทนากลุ@ม ข+าราชการครู 
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ภาพท่ี 16 การสนทนากลุ@ม ผู+บริหารสถานศึกษา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17 การประชุมเพ่ือรับฟQงความคิดเห็น 
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