สรุปผลงาน
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
(ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558)
--------------------------------สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช 2557 เมือ่ วันพุธที่ 8
ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
2. นางสาวดวงพร
รุจเิ รข
3. นายพรชัย
เทพปั ญญา
4. นายภาส
ภาสสัทธา
5. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต
ในคราวประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
ทีป่ ระชุมมีมติเลือกคณะกรรมการฯ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 22
เมษายน 2558 ดังนี้
1. นางสาวดวงพร
รุจเิ รข
ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต
รองประธานกรรมการ
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ
4. นายพรชัย
เทพปั ญญา กรรมการ
5. นายภาส
ภาสสัทธา
กรรมการและเลขานุการ
ในคราวประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ครัง้ ที่ 9-3/2558 เมือ่ วันพุธที่ 22
เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมมีมติเลือกคณะกรรมการฯ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างวันที่ 23 เมษายน 2558
ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดังนี้
1. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต
ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย
เทพปั ญญา รองประธานกรรมการ
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ
4. นางสาวดวงพร
รุจเิ รข
กรรมการ
5. นายภาส
ภาสสัทธา
กรรมการและเลขานุการ
ในคราวประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ครัง้ ที่ 14-8/2558 เมือ่ วันพุธที่ 7
ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมมีมติเลือกคณะกรรมการฯ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2558
ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 ดังนี้
1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต

ประธานกรรมการ
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3. นายวิชาญ
4. นางสาวดวงพร
5. นายภาส
ผูช้ ่วยเลขานุการ

เทพปั ญญา
ธรรมสุจริต
รุจเิ รข
ภาสสัทธา

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. นางเพ็ญวรรณ

ขันทอง

2. นางสาวทิพวรรณ

สุทธิ

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการเพื่อพิ จารณาศึกษาดูงานด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม ในพืน้ ที่เขตต่างๆ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 1 มอบนางสาวดวงพร รุจเิ รข
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบเขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บาง
พลัด ตลิง่ ชัน ทวีวฒ
ั นา และราษฎร์บรู ณะ
2. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2 มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบเขตจตุจกั ร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน
มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา บางแค และหนองแขม
3. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 3 มอบพลเอก โกญจนาท จุณณะ
ภาต
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนอง
จอก
คลองสามวา ประเวศ และภาษีเจริญ
4. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 4 มอบนายพรชัย เทพปั ญญา
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย
วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน
5. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 มอบนายภาส ภาสสัทธา
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้ อมปราบศัตรูพา่ ย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วย
ขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง บางขุนเทียน และทุ่งครุ
ผลการดาเนิ นงาน
1. รับทราบแนวทางและปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้าน
วัฒนธรรม
ของสานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ ว
ผูอ้ านวยการกองวัฒนธรรม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ ขอรับทราบเกีย่ วกับแนวทางและปั ญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานด้านวัฒนธรรม ดังนี้
กองวัฒนธรรม มีหน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์
ความเป็ นไทย และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ การแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม การจัดให้มแี หล่งเรียนรูท้ าง
วัฒนธรรม
แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ พิพธิ ภัณฑ์เด็ก หอศิลป์ การส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนาเครือข่าย การดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากภาค
ประชาชน
และชุมชนในท้องถิน่ ดาเนินการเกีย่ วกับระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรม
ปัญหาและอุปสรรค
1. จานวนอัตรากาลังตามกรอบโครงสร้างกองวัฒนธรรมไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่
เพิม่
มากขึน้
2. การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งทีม่ กี ารจากัดคุณวุฒทิ างการศึกษาเฉพาะทาง
เช่น
ตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ทาให้การคัดเลือกและประเมินบุคคลทาได้ยากขึน้ ส่งผลให้เกิดตาแหน่ง
ว่างเป็ นเวลานาน
3. โครงการทางวิชาการบางโครงการจาเป็ นต้องจ้างทีป่ รึกษาและบุคลากรเข้ามา
ดาเนินการ และต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งข้อกฎหมายเป็ นอย่างมาก
4. ขัน้ ตอนการลงระบบ EGP และ MIS ในการจัดซือ้ จัดจ้าง มีความซับซ้อนหลาย
ขัน้ ตอน จึงต้องใช้เวลาในการดาเนินการนาน
5. ขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความชานาญเฉพาะทาง เช่น งานด้านการเงิน การพัสดุ
ส่งผลให้
เจ้าหน้าทีถ่ ูกตรวจสอบบ่อยครัง้
6. งานด้านพิพธิ ภัณฑ์ไม่มรี ปู แบบในการบริหารจัดการ บางแห่งเป็ นอาคารเก่า ทาให้มี
ปั ญหาด้านกายภาพทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุง เช่น ระบบสาธารณูปโภค
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1. ควรประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ให้บนั ทึกทารายการของพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์หรืออาจทาเป็ นซีดี เพือ่ เผยแพร่ทวไป
ั่
2. ควรประสานงานกับสถานศึกษาต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้นกั เรียน นักศึกษาได้ฝึกงานเข้า
มา
เป็ นมัคคุเทศก์ในพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
3. เห็นควรให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาให้เป็ นมัคคุเทศก์
ในพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ และแหล่งท่องเทีย่ ว
2. รับ2.
ทราบแนวทางและปั
ญหาอุาเนิ
ปสรรคในการด
าเนิกนษา
งานด้านการศึกษา
รับทราบการแนวทางด
นงานด้านการศึ
ปัญหาและอุปสรรคในดาเนิ นงานของสานักการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมได้ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการสานักการศึกษา และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ขอรับทราบแนวทาง และปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้
กรุงเทพมหานครโดยสานักการศึกษาได้จดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้แก่โรงเรียนในสังกัด
จานวน 438 โรงเรียน กระจายอยูใ่ นพืน้ ที่ 50 เขต มีโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับชัน้ อนุบาล
จานวน 430 โรงเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษา จานวน 432 โรงเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 108 โรงเรียน และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 9 โรงเรียน ซึง่ กรุงเทพมหานครให้
การสนับสนุนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยมุ่งหวังให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการครบทุกด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ดังนี้
1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา
1.1 การยกระดับการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาทีท่ าให้ผเู้ รียนมีความสุข พัฒนาให้เป็ นผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสุข ให้เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีความพร้อมต่อการแข่งขัน โดยการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น โครงสร้างอาคาร ห้องเรียน ห้องน้า และมีแหล่ง
เรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย ให้มคี วามสะอาดเรียบร้อย
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน จัดสรรเทคโนโลยีทม่ี คี วาม
เหมาะสม เพือ่ อานวยความสะดวกในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ทีม่ คี ุณภาพเป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
- ห้องเรียนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ ให้เกิดขึน้ ทุกโรงเรียนในอนาคต
และสนับสนุนให้มคี รูชาวต่างชาติทส่ี ามารถพูดภาษาอังกฤษและมีสาเนียงทีถ่ ูกต้องมาสอนนักเรียนใน
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ภาษาอื่นๆ เช่น อาหรับ มลายู เพือ่ เตรียมความพร้อมรับ AEC
- ให้ความสาคัญต่อกลุ่มเด็กทีม่ คี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ โดยมีโรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วมจานวน 115 โรงเรียนและมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยต่อเด็กกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ
- โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร (Smart
School) เป็ นการประเมินภายในโรงเรียนโดยต้นสังกัด ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ได้รบั การ
รับรองคุณภาพการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3 ระดับดี และดีมาก จานวน 424
โรงเรียน
คิดเป็ นร้อยละ 97.25
1.2 การพัฒนาศักยภาพครู
- ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมให้ครูทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ บริการความ
สะดวกด้านสวัสดิการ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
- ส่งเสริมให้ครูมปี ระสบการณ์ความรูท้ ห่ี ลากหลาย จากการฝึกอบรมทัง้ ในและ
ต่างประเทศ นามาผสมผสานความรูเ้ พือ่ มาพัฒนาการเรียนการสอน
- สนับสนุนการลดภาระงานของครู โดยไม่จดั ฝึกอบรมในช่วงเปิ ดภาคเรียน
และมีหน่วยธุรการในโรงเรียน
- สวัสดิการต่างๆ เช่น ทีพ่ กั ครู ค่าตอบแทนครู ดาเนินการจัดสรรให้ดที ส่ี ดุ
1.3 มุ่งสูค่ ุณภาพผูเ้ รียน
- สิง่ ทีเ่ ป็ นภารกิจหลักของการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร คือ การทาให้
นักเรียน กทม. ซึง่ มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น ภูมหิ ลังครอบครัว ฐานะ ที่
อยูอ่ าศัย เป็ นนักเรียนทีม่ มี าตรฐานใกล้เคียงกัน ภายใต้นโยบาย “อิ่ มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย
โตไปไม่โกง”
- นโยบาย อิ่ มท้อง จัดการบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กบั นักเรียน
มีการเพิม่ ค่าอาหารของเด็ก (โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนน้อยกว่า 200 คน) เป็ น 10 บาท/คน/วัน
รวมถึงมีการเปลีย่ นภาชนะใส่อาหารเป็ นสแตนเลส และพัฒนาห้องครัวให้ได้มาตรฐาน
- นโยบาย สมองดี ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูน้ อกโรงเรียน โดยการจัดการให้มี
สถานทีเ่ รียนรูน้ อกห้องเรียนสาหรับเยาวชนต่างๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์สาหรับเด็กของกรุงเทพมหานคร 2
แห่ง ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์เด็กเขตจตุจกั ร และพิพธิ ภัณฑ์เด็กเขตทุง่ ครุ พร้อมทัง้ ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา
และศิลปะ
- นโยบาย มีวินัย และโตไปไม่โกง ส่งเสริมให้ใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไปอย่างต่อเนื่อง เด็กควรมีวนิ ยั ในตนเอง มีความรับผิดชอบสังคม
ประพฤติปฏิบตั ใิ นทางทีถ่ ูกต้อง และใช้ชวี ติ อย่างเพียงพอ สนับสนุนให้จดั กิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย เช่น
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สอดแทรกไว้ในบทเรียน
- นโยบายความปลอดภัย เน้นให้โรงเรียนพัฒนาทางกายภาพ สิง่ แวดล้อม
ภายในโรงเรียน ให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ให้โรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟ้ าให้
อยูใ่ นสภาพดีพร้อมใช้งาน ติดกล้องวงจรปิ ด CCTV จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยในโรงเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก
2. สานักการศึกษาได้ดาเนิ นโครงการโรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption) อย่าง
ต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา โดยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 ดาเนินการผลิตหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
สาหรับใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “โตไปไม่โกง” มีดงั นี้
- พ.ศ. 2553 จัดทาหลักสูตรระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ท่ี 1 – ประถมศึกษาปี ท่ี 3
- พ.ศ. 2554 จัดทาหลักสูตรระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6
- พ.ศ. 2555 จัดทาหลักสูตรระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 3
- พ.ศ. 2556 จัดทาหลักสูตรระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 – 6
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ส่งเสริมการใช้หลักสูตรให้เกิดความเข้มแข็ง
และเป็ นรูปธรรม นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตร โดยสนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ดังนี้
- การผลิตสือ่ ประกอบหลักสูตรเพิม่ เติม เช่น นิทาน หนังสืออ่านประกอบ
หนังสืออ่านเพิม่ เติม หนังสือสามมิติ สือ่ วีดทิ ศั น์ เกม เพลง หุ่นมือ เป็ นต้น
- จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะของผูเ้ รียนตามหลักสูตร เช่น กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม หรือโตไปไม่โกง Day Camp การจัดนิทรรศการให้ความรูห้ รือแสดงผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลักสูตร การประกวด หรือแข่งขัน หรือรณรงค์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม 5 ประการตามหลักสูตร เป็ น
ต้น
- ฝึกอบรมเกีย่ วกับหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เช่น เยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรม
แกนนาโตไปไม่โกง เป็ นต้น
จุดมุง่ หมายทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือ ความมุง่ หวังว่าเมือ่ นักเรียน
ได้รบั การปลูกฝั งคุณธรรมทัง้ 5 ประการ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ แล้ว นักเรียนจะเกิดความ
ตระหนักและมีคา่ นิยมทีด่ งี ามเติบโตขึน้ ภายในจิตใจ การเกิดขึน้ ของพฤติกรรมและค่านิยมนี้อาจไม่
สามารถคาดคะเนหรือชีช้ ดั ว่าจะเกิดขึน้ เร็ว หรือช้าเพียงใด แนวทางของหลักสูตรมุง่ หวังว่าการสังสม
่
ค่านิยมและเจตคติทด่ี งี าม
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่วยั เยาว์ จะเป็ นการบ่มเพาะทีส่ ามารถหวังผลในระยะยาวได้ และการปลูกฝั งค่านิยม
ในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีจติ สาธารณะ รักความเป็ นธรรม และความพอเพียง ตาม
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จิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในระยะยาวอย่างยังยื
่ น
การติดตามผลการใช้หลักสูตรทีส่ านักการศึกษาได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2553 เป็ นการติดตามและประเมินความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องกับการใช้หลักสูตรโดยตรง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครูผสู้ อน และตัวนักเรียนซึง่ เป็ นผลผลิตของหลักสูตรโดยตรง รวมถึงประเมินผลทีเ่ กิดจาก
การใช้หลักสูตรว่า ผูเ้ รียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั ้ 5
ประการอย่างไรบ้าง เพือ่ เป็ นการสะท้อนผลสาเร็จของการดาเนินการใช้หลักสูตร และเป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ ปรากฏผลการประเมินโดยสรุปได้ ดังนี้
1. หลักสูตร มีความเหมาะสม โตไปไม่โกง 2 ประการ คือ ประการแรกหลักสูตร
มีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ นโยบาย รวมทัง้ ศักยภาพของโรงเรียน ครู นักเรียน และทรัพยากรของ
โรงเรียน ประการทีส่ อง หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะปั ญหาคอร์รปั ชัน
ในประเทศไทย
2. นักเรียนเห็นว่าหลักสูตรเป็ นหลักสูตรทีม่ กี จิ กรรมสนุ กสนาน และผลทดสอบ
“โตไปไม่โกง” ความรูแ้ สดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับสาระ 5 ประการของหลักสูตรใน
ระดับดีถงึ ดีมาก
3. ผลการประเมินคุณลักษณะของเด็กในด้านคุณธรรมทัง้ 5 ประการ ได้แก่ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจติ สาธารณะ มีชวี ติ อย่างพอเพียง และรักความเป็ นธรรม พบว่า
นักเรียนมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี น้ึ ในระดับมากและมากทีส่ ดุ ทัง้ 5 ประการ
ตัวอย่างพฤติกรรมดังกล่าว เช่น เก็บสิง่ ของได้แล้วส่งคืน ไม่หยิบของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาต เคารพ
กฎกติกา รูจ้ กั การเข้าแถว การมาก่อนหลังการไม่แซงคิวในขณะทีซ่ อ้ื ของ การร่วมมือกันและเสียสละ
เพือ่ กิจกรรมของส่วนรวม จานวนของหายในโรงเรียนลดน้อยลง
4. ผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักเรียนเห็นว่าความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ น
คุณธรรมสาคัญของการเป็ นคนดีและเป็ นคุณสมบัตสิ าคัญของผูน้ าประเทศมากกว่าความเป็ นคนเก่ง
และการมีฐานะทางเศรษฐกิจ นักเรียนส่วนใหญ่อยากเป็ นคนดีและอยากเติบโตเป็ นคนดี และเห็นว่าการ
ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมสังคมเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทา
5. การสนทนากลุ่มนักเรียน (focus group) พบว่านักเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึง
ความสาคัญ
ของคุณค่าความดีทงั ้ 5 ประการ สามารถจาแนกแยกแยะได้วา่ ควรทา อะไรทีไ่ ม่ความทา รวมถึง
สามารถ
ให้เหตุผลในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ ซึง่ การให้เหตุผลของนักเรียนนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการ
คานึงถึงกฎเกณฑ์กติกาของสังคม หลักมนุษยธรรม และผลประโยชน์ของส่วนรวม
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ระบุปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการทุจริตทีต่ นพบเห็นในชีวติ ประจาวัน และตัดสินใจเลือกที่จะไม่กระทา
หรือลดละพฤติกรรมนัน้
7. นักเรียนสามารถถ่ายทอดคุณค่าของความดีนาไปสูส่ งั คมกลุ่มต่างๆ เช่น
ภายในโรงเรียน กลุ่มผูป้ กครอง และชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียง โดยมีรูปแบบประชาสัมพันธ์ท่ี
หลากหลาย เช่น จดหมาย แผ่นพับ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น
Facebook และ Youtube
3. ติ ดตามผลสัมฤทธิ์ ด้านการศึกษา ADMISSION ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 6
สานักการศึกษาได้ตดิ ตามรวบรวมข้อมูลผล ADMISSION ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัดกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ในปี 2557 ดังนี้
- ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 613 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.84
- ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.67
- ศึกษาต่อต่างประเทศ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.11
- ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.11
- ประกอบอาชีพ จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.83
- ลาออก จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.43
- ไม่จบการศึกษา จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.01
4. ติ ดตามโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการเรียนรู้ทางดนตรี (โครงการ KPN)
1. การดาเนินงานของโครงการ มีดงั นี้
- ปี งบประมาณ 2551 นาร่อง จานวน 10 โรงเรียน
- ปี งบประมาณ 2552 จานวน 90 โรงเรียน
- ปี งบประมาณ 2555-2557 จานวน 150 โรงเรียน
- ปี งบประมาณ 2557-2559 จานวน 197 โรงเรียน
- ปี งบประมาณ 2557-2559 จานวน 90 โรงเรียน
2. การจัดครูไปสอนดนตรี (ครูชว่ ยสอน TA=Teacher Assistant) ในโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
- โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี งบประมาณ 2555 - 2558 โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 150 โรงเรียน
- โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
ปี งบประมาณ 2557 - 2559 โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 197 โรงเรียน
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูท้ างดนตรีในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวน 90 โรงเรียน ปี งบประมาณ 2557 - 2559 โดยมี

-9บทบาทหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา แนะนา ทักษะการดนตรี แก่ครูผสู้ อนดนตรีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ซึง่
ได้เข้ารับการอบรม
ด้านดนตรีสากล มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ดิ นตรีสากลได้หลายประเภท
3. ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการ KPN โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีดงั นี้
- ผลทีเ่ กิดกับครูผสู้ อนวิชาดนตรี ทาให้ครูผสู้ อนดนตรีได้รบั ความรูด้ า้ นทฤษฎี
และปฏิบตั ใิ นดนตรีสากลและเรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จากแบบเรียนสือ่ ประสม E-LEARNING จากการ
ฝึกอบรม ครูผสู้ อนดนตรีได้ใช้เครือ่ งดนตรีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโครงการฯ ฝึกอบรม เพือ่ พัฒนา
ตนเองและใช้เป็ นสือ่ สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าดนตรีให้แก่นกั เรียนทุกระดับชัน้ ได้อย่างมี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
- ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนทาให้นกั เรียนมีความสามารถในการเล่นเครือ่ งดนตรี
สากลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล สามารถเล่นเครือ่ งดนตรีได้มากกว่า 1 ชิน้ หรือทุกชิน้ อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถนาความรูจ้ ากการเรียนทฤษฏีดนตรีไปศึกษาต่อได้ตงั ้ แต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับปริญญาตรี สามารถแสดงดนตรี เข้าประกวดกับหน่วยงานอื่นทัง้ ในระดับ
กรุงเทพมหานครและระดับประเทศสามารถแสดงในงานทัวไปที
่ ห่ น่วยงานเชิญมา สามารถหารายได้
จากการแสดงดนตรีเพือ่ เป็ นทุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระของครอบครัว รวมทัง้ มีความภาคภูมใิ จและ
เห็นคุณค่าของการเรียนดนตรี
ปัญหาอุปสรรคการดาเนิ นการของสานักการศึกษา มีดงั นี้
1. การกากับติดตามสถานศึกษาให้ดาเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ต้องประสานผ่านสานักงานเขต ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
2. ขาดการติดตามการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและอย่างต่อเนื่อง
3. ปั ญหาห้องน้าห้องส้วมอยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขให้กบั หลายโรงเรียน แต่เนื่องจาก
มีขดี จากัดในเรือ่ งงบประมาณ จึงเป็ นปั ญหาทีต่ อ้ งรอการแก้ไขอีกหลายโรงเรียน
4. ปั ญหาระบบไฟฟ้ าและความปลอดภัยในโรงเรียน ส่วนการจราจรได้มกี ารจัด
เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจมาอานวยความสะดวกเรือ่ งการจราจรให้กบั โรงเรียนแล้ว
5. สานักการศึกษาจะเป็ นฝ่ ายวิชาการในการให้คาแนะนาประสานงาน สนับสนุนทาง
วิชาการ และสิง่ ทีโ่ รงเรียนต้องการในเรือ่ งการจัดการการศึกษา แต่ตอ้ งดาเนินการเชิงนโยบายของผูบ้ ริหาร
เช่น การลงไปตรวจโครงการ Smart School ตามตัวชีว้ ดั หลัก ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน และการ
แก้ไขในเรือ่ งอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ แนว
ทางการแก้ไขคือการทางานในเชิงรุกของศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรของโรงเรียน
6. บุคลากรครูมกี ารโยกย้ายกลับภูมลิ าเนาบ่อย ครูทม่ี าบรรจุใหม่จะขาดความชานาญ
7. ครูบางคนขาดความเอาใจใส่ในการสอน
8. ห้องสุขาบางโรงเรียนมีสภาพชารุดทรุดโทรม ขาดสุขลักษณะ

- 10 9. ถังน้าใต้อาคารเก่ามีสภาพชารุด เนื่องจากการทรุดตัวของดิน ทาให้น้าไม่สะอาด
ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก เช่น ทาให้ทอ้ งเสีย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ
1. สานักการศึกษา สานักงานเขต และโรงเรียนควรมีการบูรณาการทางานร่วมกัน
อย่างเป็ นระบบ เพือ่ ลดปั ญหาการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา
2. กรุงเทพมหานครควรให้ความสาคัญและมุง่ เน้นเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์และคุณภาพทางการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มากยิง่ ขึน้ เนื่องจากปั จจุบนั ผลสัมฤทธิ ์และ
คุณภาพทางการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครยังอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู ทัง้ ทีม่ กี าร
ของบประมาณดาเนินการเป็ นประจาทุกปี
3. ควรมีครูตน้ แบบ เพือ่ เป็ นตัวอย่างในการสร้างขวัญกาลังใจให้ครูรนุ่ ใหม่
4. สานักการศึกษาควรมอบนโยบายให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดาเนินการสารวจ
สายไฟฟ้ าภายในโรงเรียนเพือ่ ดาเนินการเปลีย่ นตามอายุการใช้งานเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของนักเรียน บุคลากร และบุคคลทัวไป
่
5. ให้โรงเรียนดาเนินการจัดทาแผนการสอนกลางในแต่ละวิชา เพือ่ เป็ นคูม่ อื ทีค่ รู
สามารถสอนแทนกันได้ในกรณีทม่ี คี รูขอย้าย
6. โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างหรือปรับปรุงห้องสุขาให้สมั พันธ์กบั
จานวนครู และนักเรียนในโรงเรียน
7. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความสาคัญในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้อยูใ่ นสภาพดี ถูกสุขลักษณะ เพือ่ สุขอนามัยของนักเรียน
8. กรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในการจัดซือ้ อุปกรณ์เก็บน้าดืม่ ที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะและอนามัยให้นกั เรียน
9. ขอให้สานักการศึกษาดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยความคุม้ ค่า เหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียนและ
กรุงเทพมหานคร

3. ประชุมร่วมกับผูแ้ ทนของผูป้ ระสานงานเครือข่ายโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผูแ้ ทนของผูป้ ระสานงานเครือข่ายโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครได้รบั ทราบข้อมูลดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนมีความแตกต่างทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว ทาให้มผี ลต่อ
การศึกษาของเด็กนักเรียน

- 11 2. มีการอบรมครูบ่อยครัง้ และหลายหลักสูตรโดยไม่มกี ารวางแผนงานล่วงหน้า
ทาให้การเรียนการสอนไม่มปี ระสิทธิภาพ
3. ครูมกี ารโยกย้ายบ่อย ทาให้มผี ลต่อการเรียนการสอน
4. งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ในการจัดทาโครงการอบรมครู ควรมีการวางแผนการดาเนินการไว้ล่วงหน้า ทัง้ นี้
เพือ่ ไม่ให้มผี ลกระทบต่อการเรียนการสอน
2. กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนาระบบการจัดสรรบุคลากรด้านการศึกษาให้
ครอบคลุม ทัง้ ระบบ ควรมีการวางแผนรวมถึงการโอนย้าย การเกษียณ เพือ่ แก้ไขปั ญหาขาดแคลน
3. การบริหารงบประมาณควรให้โรงเรียนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกหน่วยงานตามความจาเป็ นและเหมาะสม
4. รับทราบผลการดาเนิ นงานด้านการศึกษาของ
คณะอนุกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ
ผลการดาเนินงานด้านการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
และคณะอนุกรรมการฯได้มขี อ้ เสนอแนะ ดังนี้
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดการศึกษาในทิศทางทีส่ อดคล้องกับนโยบายด้าน
การศึกษา
ของประเทศ โดยปั จจุบนั มีแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 – 2559 เป็ น
กรอบการดาเนินงานด้านการศึกษา เพือ่ พัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่เนื่องจากโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานไม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน กล่าวคือจัดในลักษณะสายการบังคับบัญชาซึง่ มีผวู้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามลาดับ
โดยมีสานักการศึกษาเป็ นฝ่ ายอานวยการ และมีหวั หน้าฝ่ ายการศึกษาทีป่ ระจาในแต่ละสานักงานเขต
เป็ นผูป้ ระสานงาน ส่งผลให้มขี อ้ จากัดในการประสานนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทาให้เพิม่ ขัน้ ตอน ไม่
คล่องตัว และล่าช้า เนื่องจากต้องประสานงานโดยผ่านสานักงานเขตซึง่ มีปริมาณงานมาก ทาให้การ
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครล่าช้า
การเรียนการสอน

- 12 1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นศูนย์กลางความ
เจริญทุกด้านเอือ้ ต่อการเรียน การสอน เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายนอกห้องเรียน อย่างไรก็ตามผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) พบว่านักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
คะแนนภาษาอังกฤษต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการขาดแคลนบุคลากร
ครู และมีจานวนบุคลากรครูทม่ี ที กั ษะด้านการสอนและการสือ่ สารภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ อีกทัง้ มี
ภาระงานอื่นทีน่ อกเหนือจากการสอนเป็ นจานวนมาก ทาให้กระทบต่อการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูข้ องนักเรียน
2. กรุงเทพมหานครมีนโยบายเรียนฟรี ทีส่ นับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา แต่
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมักไม่ได้รบั ความนิยมจากผูป้ กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน มี
ค่านิยมในการส่งเข้าโรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงมากกว่า จึงทาให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มเี ด็ก
ทีม่ ฐี านะปานกลางไปจนถึง
ยากจนเข้าเรียน รวมทัง้ เด็กต่างด้าว ทีต่ อ้ งย้ายตามผูป้ กครองทีม่ อี าชีพรับจ้างทัวไปที
่ จ่ าเป็ นต้องย้ายที่
อยู่
ตามแหล่งงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ทาให้นกั เรียนไม่สามารถเรียนในระบบ
ได้
จนจบการศึกษา
3. กรุงเทพมหานครประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรครู เนื่องจากการสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีครูทม่ี ภี ูมลิ าเนาอยูต่ ่างจังหวัดเป็ นจานวนมาก เมือ่
ปฏิบตั งิ าน
จนครบตามหลักเกณฑ์จะขอย้ายกลับไปปฏิบตั งิ านทีภ่ มู ลิ าเนาของตนเอง ทาให้ขาดอัตรากาลังครูท่ี
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพไปแล้ว นอกจากนี้ยงั ขาดแคลนครูทม่ี คี วามสามารถเฉพาะทาง อาทิ ครูสอน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ครูวทิ ยาศาสตร์ ครูแนะแนว และครูบรรณารักษ์ เป็ นต้น ทาให้เด็กนักเรียนขาด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ปั จจุบนั โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องรองรับ “เด็กพิเศษ” ทีม่ ปี ั ญหา
ในการเรียนรูม้ ากเพิม่ ขึน้ ขณะทีค่ รูทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในการศึกษาพิเศษมีไม่เพียงพอ ทัง้ ยังไม่ได้รบั
ความร่วมมือจากผูป้ กครองในการพาเด็กไปตรวจและพบแพทย์ ทาให้มผี ลต่อการเรียนการสอนทัง้ ตัว
เด็ก และนักเรียนคนอื่นในชัน้ เดียวกัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนการสอนในภาพรวมของ
โรงเรียน
หลักสูตร
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เดิมเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด คือ กาหนดให้มชี วโมงการเรี
ั่
ยนการสอน 1,000
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่
แต่ปัจจุบนั ภายใต้นโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็ นมหานครแห่งการเรียนรู้ และ
การเตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทาให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีชวโมงการเรี
ั่
ยนการ
สอนมากกว่า 1,200 ชัวโมง/ปี
่
ซึง่ หลักสูตรทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มีอยูใ่ นกลุ่มสาระวิชาหลักอยู่แล้ว เช่น สาระเรือ่ ง
โตไป
ไม่โกงซึง่ อยูใ่ นวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. การกาหนดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันทุกระดับชัน้ ทาให้ผเู้ รียน
ไม่ได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เรียน 8 กลุ่มสาระวิชาเท่ากับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ซึง่ มากเกินไปสาหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ยงั พบว่าการจัดการเรียนการ
สอนทีม่ งุ่ เน้นกลุ่มสาระวิชาหลักมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็ นสาเหตุให้
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจานวนมากทีย่ งั อ่านไม่ออกและเขียนหนังสือไม่ได้
สื่อและสิ่ งอานวยความสะดวก
1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโอกาสได้รบั การสนับสนุนด้านสือ่ และสิง่ อานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมาก แต่บางครัง้ มากจนเกินความ
จาเป็ นและไม่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น โรงเรียนบางแห่งได้รบั เวทีมวยทัง้ ทีไ่ ม่มสี ถานทีต่ งั ้ เวที
และได้รบั กล้อง CCTV เพือ่ ช่วยสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กบั ชุมชนโดยรอบ ซึง่ เป็ นภาระในการ
จ่ายค่ากระแสไฟฟ้ า
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสือ่ ประกอบการเรียนการสอนทีจ่ าเป็ น อาทิ อุปกรณ์การสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีสาหรับรองรับโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูท้ างดนตรี และ
ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เป็ นต้น
3. โรงเรียนบางแห่งขาดแคลนสิง่ อานวยความสะดวกหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ห้องเรียน โรงอาหารมีไม่เพียงพอ เนื่องจากนักเรียนมีจานวนเพิม่ มากขึน้
การประเมิ นหลักสูตร/คุณภาพการศึกษา
1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องรับภาระในการตรวจประเมินมาตรฐานของ
โรงเรียนจากหน่วยงานภายนอกในแต่ละปี การศึกษาหลายครัง้ ซึง่ เป็ นภาระในการจัดเตรียมเอกสาร
และการเตรียมต้อนรับการตรวจประเมิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
2. การจัดทารายงานผลการประเมินโรงเรียน (SAR) เป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจ
ประเมินโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน SMART SCHOOL อีกทัง้ รูปแบบและวิธกี ารประเมินเป็ นการ
กาหนดโดยส่วนกลาง ทีม่ หี วั ข้อในการตรวจประเมินเหมือนกัน และใช้ในการตรวจเหมือนกันทุก
โรงเรียนทาให้การจัดทารายงานผลการประเมินเป็ นการลอกวิธกี ารและเนื้อหาสาระต่อ ๆ กันมา ทัง้ ยัง
เป็ นการดาเนินงานเพือ่ ให้ได้คะแนนตามตัวชีว้ ดั (KPI) และการรับโบนัสเงินรางวัลประจาปี เท่านัน้ จึงไม่
ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนอย่างแท้จริง
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1. นโยบายไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียน ทัง้ ในส่วนการจัดอบรมหรือการ
จัดซือ้ จัดจ้าง เช่น บางโรงเรียนได้รบั เครือ่ งดนตรีสากล แต่ไม่มหี อ้ งเก็บและไม่มคี รูผสู้ อนดนตรีสากล
หรือโรงเรียนได้รบั เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์แต่ไม่มคี รูผเู้ ชีย่ วชาญทาการสอน
2. การจัดการอบรมไม่ตรงกับความต้องการของผูร้ บั การอบรม บางโครงการมีมากเกิน
ความต้องการและจัดตรงช่วงระยะเวลาในการฝึกอบรมส่งผลต่อเวลาการสอน
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบมิได้จดั ส่งครูให้ครบตามกรอบอัตรากาลัง โดยให้เหตุผลว่ามี
แนวโน้มจานวนนักเรียนลดลง
4. การโอนย้ายครูไม่ตรงตามวิชาเอกทีโ่ รงเรียนร้องขอ
5. ครูโอนย้ายกลับภูมลิ าเนาภายหลังจากการบรรจุครบ 5 ปี ทาให้เกิดอัตราครูวา่ งและ
ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรรและฝึกครูทดแทน
6. ขาดครูทม่ี คี วามชานาญเฉพาะด้าน โดยครูทช่ี ว่ ยทาการสอนแทนทาได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ เช่น ครูสอนวิชาดนตรีสากล ครูวทิ ยาศาสตร์ ครูดนตรีนาฏศิลป์
7. บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในประเด็นการทาวิทยฐานะ ซึง่ พบว่าในต่างจังหวัด
สามารถทาได้งา่ ยกว่า (มีตวั อย่างครูทเ่ี สนอผลงานในกรุงเทพมหานครแล้วไม่ผา่ น แต่เมือ่ ย้ายไป
ต่างจังหวัด
ได้เสนอผลงานชิน้ เดิมผ่านการพิจารณา)
8. การทีค่ รูมจี านวนลดลง ส่งผลให้ครูตอ้ งมีภาระในการสอนหลายวิชาและส่งผล
กระทบ
ต่อการวางแผนการสอน
9. อัตราครูสอนภาษาต่างประเทศ และครูการศึกษาพิเศษไม่เพียงพอกับความต้องการ
10. การทีก่ รุงเทพมหานครมีนโยบายหรือโครงการในแต่ละปี จานวนมาก และมิได้มี
การวางแผนงานล่วงหน้า ทาให้สง่ ผลกระทบต่อเวลาการสอนของครู
11. การเปลีย่ นระบบจากการจ้างนักการภารโรงเป็ นการจ้างเอกชนส่งผลต่อการ
ดาเนินการภายในโรงเรียน เช่น การเปิ ด-ปิ ดโรงเรียน การซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงการปฏิสมั พันธ์
ต่อกันภายในโรงเรียนขาดหายไป
การกระจายอานาจ กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิ บตั ิ
1. ขาดการกระจายอานาจอย่างแท้จริง เช่น หน่วยงานต้องรอการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลาง บางกรณีสานักงานเขตเป็ นผูด้ าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ อาจไม่ตรงตามความต้องการ
ของโรงเรียน รวมทัง้ ไม่ได้มกี ารกระจายอานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. สานักงานเขตไม่กระจายอานาจให้โรงเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง
ชุดนักเรียน และการจ้างครูต่างประเทศ

- 15 3. กฎหมายไม่ให้อานาจศึกษานิเทศก์ในการประเมินครู ทาให้อาจได้บุคลากรทีไ่ ม่
เข้าใจเรือ่ งการศึกษาอย่างแท้จริง
4. ระเบียบการโอนย้ายครูและผูบ้ ริหารต้องมีการทบทวน ปรับปรุง เพือ่ ให้เกิดผล
กระทบ
ต่อการศึกษาให้น้อยทีส่ ดุ
5. กฎ ระเบียบ บันทึกสังการและแนวทางปฏิ
่
บตั มิ มี าก เกิดความสับสน
6. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบในการจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจ
ฎีกา การจัดการเรือ่ งพัสดุ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
7. การดาเนินการด้านจัดซือ้ จัดจ้างไม่มคี วามแน่นอนคงที่ ผันแปรตามหัวหน้าฝ่ ายการ
คลัง
ของสานักงานเขต
งบประมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รบั งบประมาณ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ
งบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จะได้รบั ค่าใช้จ่ายตามยอด
จานวนนักเรียนเหมือนกัน ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ จี านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาต่ากว่า 120
คน จะได้คา่ ใช้จ่ายรายหัวเพิม่ อีก 500.- บาท/คน สิง่ ทีต่ อ้ งทาเหมือนกันคือ กิจกรรม/โครงการ ตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงมีผลทาให้โรงเรียนขนาดเล็ก ทีม่ จี านวนนักเรียนน้อยได้รบั จัดสรร
งบประมาณน้อยต้องการดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่
เป็ นปั ญหาและไม่ได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับค่าใช้จา่ ยรายหัวยังต้องนามาเป็ นค่า
สาธารณูปโภคถึงร้อยละ 40 นอกจากนัน้ การรับงบประมาณจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครได้รบั จัดสรรไม่พร้อมกัน ทาให้การจัดทาแผนการใช้เงินล่าช้า ไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ ควรให้มกี ารแก้ไขให้ดาเนินการ
จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาโดยเร็ว และบูรณาการร่วมกันให้มากทีส่ ดุ ส่วนค่าใช้จ่ายรายหัวนัน้
ควรมีการพิจาณาเพิม่ งบประมาณให้กบั โรงเรียน
ขนาดเล็กตามเหตุผลความจาเป็ นและบริบทของแต่ละโรงเรียน เพือ่ ให้มคี ุณภาพทัดเทียมกัน
2. ควรมอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ฯ (งบไทยเข้มแข็ง) (จานวน 2,700.- บาท/คน ซึง่ จัดให้โรงเรียน 1,000.- บาท และจานวน 1,700.- บาท
อยูท่ ส่ี านักการศึกษา) ให้โรงเรียนดาเนินการทัง้ หมดเพือ่ โรงเรียนจะได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้
ตามความต้องการ และสามารถบริหารเวลาการอบรมในช่วงปิ ดเทอม เพือ่ แก้ไขปั ญหาครูไม่อยูใ่ น
โรงเรียน เพราะปั จจุบนั สานักการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรทีบ่ างครัง้ ไม่ตรงตามความต้องการ และ
ระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือกรณีเปิ ดหลายหลักสูตร ครูขออบรมหลักสูตรทีห่ นึ่งแต่ได้รบั อนุมตั หิ ลักสูตร
ทีส่ อง เพราะหลักสูตรทีห่ นึ่งเต็มแล้ว บางครัง้ เปิ ดอบรมพร้อมกันหลายหลักสูตร ทาให้ครูตอ้ งไปอบรม
พร้อมกันหลายหลักสูตร และหลายคน ไม่ได้อยูท่ าการสอน ถ้าหากโรงเรียนจัดการฝึกอบรมเองจะ
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ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และงบประมาณรายการนี้ไม่
จาเป็ นต้องตัง้ ทุกปี อาจดาเนินการปี เว้นปี หรือตามความจาเป็ น เช่น ตัง้ งบประมาณตามคาขอที่
โรงเรียนผูป้ ระสานงานเครือข่ายเห็นความจาเป็ นว่าในแต่ละปี เครือข่ายจาเป็ นต้องอบรมหรือพัฒนา
หลักสูตรใด
3. ได้รบั สือ่ เพือ่ การเรียนการสอนจานวน 8 กลุ่มสาระวิชาไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ได้รบั
จากส่วนกลาง ซึง่ ส่งสือ่ สาเร็จรูปลงไป เช่น โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ โดยมีจานวนมากเกินความต้องการ
ซึง่ ควรมีการเพิม่ งบประมาณด้านการผลิตสือ่ โรงเรียนโดยตรง เพือ่ ให้สามารถผลิตสือ่ การเรียนการสอน
ให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับหลักสูตร เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพือ่ ให้เกิดคุณภาพ
ทางการศึกษา
4. งบประมาณของโรงเรียนทีเ่ สนอขอรับจัดสรรประจาปี ประกอบด้วยงบดาเนินงาน
และงบลงทุน ทีผ่ า่ นสานักงานเขตและสานักการศึกษาซึง่ เป็ นโครงการงานประจาเดิม ๆ ทัง้ หมด ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา ทัง้ นี้การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานเขตเป็ นผูด้ แู ล หากเป็ นการ
สร้างอาคารใหม่สานักการศึกษาจะเป็ นผูด้ แู ล
5. โรงเรียนมักจะได้รบั ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกทีอ่ ยูน่ อกแผน มักจะประสบ
ปั ญหาการจัดสถานทีแ่ ละบุคลากรทีต่ อ้ งรองรับดูแลสิง่ ของนัน้ ๆ เช่น ได้รบั เวทีมวยแต่ไม่มพี น้ื ทีว่ า่ ง
สาหรับ
ตัง้ เวที หรือได้รบั เครือ่ งดนตรีสากลแต่ไม่มหี อ้ งซ้อม ห้องเก็บเครือ่ งดนตรี และครูผสู้ อน รวมทัง้ กรณี
การทีไ่ ด้รบั เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มคี รูวทิ ยาศาสตร์
6. โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มนี กั วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ ทาให้มปี ั ญหาใน
การจัดซือ้ จัดจ้างในวงเงินทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ครูผสู้ อนต้องมารับผิดชอบ อาจมีขอ้ ผิดพลาดและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง ส่วนผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่สนใจเข้ารับการอบรมเรือ่ งระเบียบพัสดุ
โดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครต้องใช้หลายฉบับ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ระเบียบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกิดการลอกเลียนแบบทาให้เกิดข้อผิดพลาด
เหมือนกัน นอกจากนัน้ การจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ไว้ใช้ในราชการ ตามหลักการของระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
ต้องจัดซือ้ รายการทีเ่ สนอราคาต่าสุด
การจัดซือ้ หลายครัง้ เมือ่ เทียบเคียงกับผูเ้ สนอราคาสูงกว่าเล็กน้อยแล้วรายการทีจ่ ดั ซือ้ มีคุณภาพต่ากว่า
อย่างเห็นได้ชดั และไม่มกี ารรับประกันในระยะยาวจึงทาให้ไม่ได้รบั ของทีส่ มประโยชน์
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
1. ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์การยุบโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคตเพือ่ ไม่ให้เป็ นภาระ
ด้านงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการโดยไม่คมุ้ ค่า
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จัดซือ้
ในคราวเดียวกัน
3. ควรให้ภาคประชาชน และชุมชนเข้ามีสว่ นร่วมในการระดมทุนเพือ่ สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. หน่วยงานต่าง ๆ ควรดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน
5. การดาเนินการจัดอบรมให้บุคลากรครูควรให้ผปู้ ระสานงานเครือข่ายดาเนินการเอง
เนื่องจากสามารถจัดได้ตรงกับความต้องการทีจ่ ะพัฒนา และไม่ควรตัง้ งบประมาณต่อเนื่องกันทุกปี ควร
จัดเฉพาะทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมเท่านัน้
6. ควรจ้างเหมาให้เอกชนเข้ามาดาเนินการเกีย่ วกับครุภณ
ั ฑ์ทท่ี าให้เกิดความ
สิน้ เปลือง
เพือ่ ลดภาระการซ่อมแซม เช่น เครือ่ งถ่ายเอกสาร
7. ควรให้โรงเรียนทีป่ ระสบความสาเร็จด้านการเรียนการสอนส่งบุคลากรมาเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
แนะนา พัฒนาโรงเรียนทีย่ งั ไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าทีค่ วรเพือ่ สนับสนุนให้โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานทัดเทียมกัน และควรสร้างเครือข่ายด้านการศึกษามาสนับสนุนการ
เรียนการสอนในบางวิชาเป็ นการเฉพาะ เช่น ภาษาต่างประเทศ จากหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา
ใกล้เคียง
8. ควรสร้างโรงเรียนกรุงเทพมหานครต้นแบบเพือ่ เป็ นตัวอย่างด้านการบริหารโรงเรียน
ให้เป็ นแบบอย่าง และขยายผลแนวคิด แนวปฏิบตั ใิ ห้เกิดความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และให้มศี กั ยภาพ
เพิม่ มากขึน้
9. ควรปรับรูปแบบ แนวคิด วิธกี ารสอนตลอดจนหลักสูตรให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดค้นหา
ข้อมูล
ทีต่ อ้ งการ
10. โรงเรียนควรมีการติดตามผลงานด้านการศึกษาของโรงเรียนอื่น ๆ ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จมาเป็ นต้นแบบ หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและมี
คุณภาพทีด่ มี ากขึน้
11. ควรมีการยกย่อง เชิดชูครูตน้ แบบของกรุงเทพมหานครทีม่ คี วามเสียสละ ทุม่ เท
เพือ่ การเรียนการสอนด้วยจิตวิญญาณของความเป็ นครูอย่างแท้จริง เพือ่ ถ่ายทอด เผยแพร่แบบอย่างที่
ดีงาม
และควรให้ครูได้มโี อกาสเป็ นวิทยากรในการพัฒนาความรูข้ องบุคลากรครูเพือ่ ให้สามารถได้แลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละแสดงความสามารถได้เหมาะสม
12. โรงเรียนควรติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนและมีการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติ
คุณ

- 18 แก่นกั เรียนทีป่ ระสบความสาเร็จในการศึกษา หน้าทีก่ ารงานเพือ่ เป็ นเกียรติประวัตขิ องสถาบันและเป็ น
การสร้างแรงจูงใจ เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้นกั เรียนรุน่ ต่อไปมีการประพฤติปฏิบตั ติ าม
13. ครูควรจัดตารางเวลาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยให้มคี วาม
สมบูรณ์ครบถ้วนทัง้ เวลาและเนื้อหาสาระทีต่ อ้ งทาการเรียนการสอน
14. กรุงเทพมหานครควรเร่งดาเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโดย
แบ่งเป็ นพืน้ ทีเ่ ขตการศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพือ่ เป็ นการกระจายอานาจ ทาให้เกิดความคล่องตัวใน
การประสานงาน การนานโยบายไปปฏิบตั ิ การติดตามกากับดูแลในด้านการเรียนการสอน เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ขา้ ราชการครู ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาบริหารการศึกษาโดยตรง
15. กรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้
เพียงพอตลอดทัง้ ปี เช่นเดียวกับการจ้างครูสอนภาษาจีนเพือ่ ให้สามารถจ้างครูทม่ี คี ุณภาพและจัดการ
เรียนการสอนได้ต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา
16. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาค่าใช้จ่ายสาหรับเด็กพิเศษซึง่ มีจานวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี
เป็ นค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์เพือ่ ให้มใี บรับรองแพทย์อยูใ่ นระบบ ซึง่ สามารถแยกออกจากเด็กปกติ
มีผลในการจัดการเรียนการสอนและการสอบเทียบ รวมทัง้ จ้างครูพเิ ศษสาหรับสอนโดยเฉพาะ เพือ่
ไม่ให้มผี ลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนทัวไป
่
5. รับทราบผลการดาเนิ นงานด้านวัฒนธรรมของ
คณะอนุกรรมการฯ
กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสาคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญา
ของคณะอนุกรรมการฯ
ของชาวบ้านในแต่ละท้องถิน่ จึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะสร้างแหล่งรวบรวมมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้องถิน่ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ ให้เป็ นแหล่งศึกษา ค้นคว้าของอนุชนรุน่ หลัง โดยมีอาคารอัน
ทรงคุณค่าทางสถาปั ตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ข้าวของเครือ่ งใช้ ซุม้ แสดงวิถชี วี ติ และ
นิทรรศการ อันเป็ นเอกลักษณ์ของพิพธิ ภัณฑ์แต่ละแห่งจัดแสดงไว้
จากนโยบายกรุงเทพมหานคร ทีจ่ ะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว กรุงเทพมหานครโดยสานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ ว จึงได้รเิ ริม่
โครงการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครขึน้ เพือ่ ให้เป็ นแหล่งรวบรวม และเรียนรูม้ รดกทาง
วัฒนธรรม ตลอดจน
ภูมปิ ั ญญาของคนในแต่ละท้องถิน่ และเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
อีกทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ในแต่ละพืน้ ที่ ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็ น “มหา
นครแห่งคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม” ในปั จจุบนั พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
กรุงเทพมหานครเปิ ดให้บริการแก่ประชาชน
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ดาเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร สาหรับเป็ นข้อมูลพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครให้เป็ นแหล่งเรียนรูต้ ามรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
ในอันทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน เด็กและเยาวชนในชุมชนนัน้ ๆ ในการศึกษา
ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเฉพาะพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ของเขตทวีวฒ
ั นา พิพธิ ภัณฑ์ของเขตจอมทอง พิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่ กรุงเทพมหานครเขตธนบุรี และพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เขตบางกอกน้อย โดยใช้วธิ กี ารรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร และลงพืน้ ทีเ่ พือ่ รับทราบ
ข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว พบปั ญหาการดาเนินงาน
ของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครทัง้ 5 แห่ง ดังนี้
1. อาคาร สถานที่ตงั ้ มีปัญหาดังนี้
1.1 อาคารทีต่ งั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครตัง้ อยูใ่ นทีไ่ ม่โดดเด่น
จึง
ทาให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนไม่สนใจทีจ่ ะเข้าไปเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในชุมชนตนเอง ทัง้ นี้เนื่องจากมีปัญหาในการหาทีต่ งั ้
และมีขอ้ จากัดเกีย่ วกับสถานทีต่ งั ้
1.2 ภูมทิ ศั น์ของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครยังไม่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ไม่
จูงใจให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนสนใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นพิพธิ ภัณฑ์ดงั กล่าว
2. กิ จกรรมและเนื้ อหาสาระในพิ พิธภัณฑ์ มีปัญหาดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มคี วามหลากหลายและไม่ต่อเนื่อง ทัง้ นี้อาจจะมี
สาเหตุจากมีงบประมาณสนับสนุนไม่มากเท่าทีค่ วร
2.2 ภายในพิพธิ ภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี วี ติ ไม่มกี จิ กรรมทีก่ ่อให้เกิด
การเคลื่อนไหว
2.3 รูปแบบการนาเสนอองค์ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ยังคงเป็ นรูปแบบเดิม ๆ ทีไ่ ม่ได้นาเสนอลาดับขัน้ ตอน แสดงถึงการวิวฒ
ั นาการ
แต่ละยุคแต่ละสมัย
2.4 โบราณวัตถุในพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ไม่ได้แจ้งขึน้ ทะเบียนกับกรมศิลปากร
โดยสานักงานเขตได้ดาเนินการลงทะเบียนควบคุมไว้เอง
2.5 ไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญหรือผูร้ ใู้ นการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่
3. การบริ หารจัดการ มีปัญหาดังนี้
3.1 ด้านบุคลากร
3.1.1 บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบมีไม่เพียงพอทีจ่ ะพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ให้เป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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เท่าทีค่ วร เช่น การขึน้ ทะเบียนโบราณวัตถุในท้องถิน่ การดูแลพิพธิ ภัณฑ์ การจัดหมวดหมูข่ อง
โบราณวัตถุ การจัดแสดงถึงวิวฒ
ั นาการ
3.2 ด้านงบประมาณ
- งบประมาณเพือ่ การดาเนินงานไม่ได้รบั การสนับสนุนเท่าทีค่ วร
3.3 ด้านการประสานงาน
3.3.1 การประสานงานกับเครือข่ายชุมชนทีจ่ ะให้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนยังมีน้อย
3.3.2 สานักงานเขตขาดการประสานงานกับสภาวัฒนธรรม ทาให้
สานักงานเขตไม่ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ภาวัฒนธรรมดาเนินการ และ
ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการดาเนินงาน
3.3.3 การนาเสนอการดาเนินงานกระทรวงวัฒนธรรมจะประสานกับ
สภาวัฒนธรรมเขตโดยตรง ไม่ได้นาเสนอผ่านสานักงานเขต ทาให้การจัดกิจกรรม การสนับสนุน
งบประมาณ รวมทัง้ ลักษณะการดาเนินงานซ้าซ้อนกัน ไม่มกี ารแยกงานออกอย่างชัดเจน
3.4 ด้านการประชาสัมพันธ์
3.4.1 กรุงเทพมหานครไม่ได้สง่ เสริม และดาเนินการประชาสัมพันธ์
เรือ่ งพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครในภาพรวม และไม่ดาเนินการจัดกิจกรรมให้สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
3.4.2 พิพธิ ภัณฑ์ขาดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ และไม่จงู
ใจ
ให้กลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั บริการเข้าร่วมกิจกรรม
3.4.3 การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง
จากการศึกษาสภาพและการดาเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร ตลอด
ทัง้ ปั ญหาในการดาเนินงาน ด้วยวิธกี ารลงพืน้ ทีเ่ พือ่ รับทราบข้อมูลในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายแล้ว มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1.1 อาคารสถานที่ตงั ้
1.1.1 ควรสนับสนุนพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครติดตัง้ กล้อง
วงจรปิ ดเพือ่ ความปลอดภัยภายในพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เนื่องจากมีโบราณวัตถุเก่าแก่จานวนมาก และไม่
มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
1.1.2 ควรติดตัง้ ตูส้ าหรับเก็บวัสดุบางประเภททีจ่ ดั แสดงภายใน
พิพธิ ภัณฑ์
1.2 กิ จกรรมและเนื้ อหาสาระในพิ พิธภัณฑ์
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สถานศึกษาในพืน้ ที่
1.2.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ ที่
เห็นถึงความสาคัญของการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู บารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และเห็นถึง
คุณค่าในสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตน
1.2.3 ควรส่งเสริมให้มเี ส้นทางส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยจักรยานสู่
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
1.3 การบริ หารจัดการ
1.3.1 ด้านบุคลากร
- ควรจัดอบรมเพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมและพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่ รวมทัง้ อาสาสมัครนาชมพิพธิ ภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
1.3.2 ด้านการประสานงาน
1.3.2.1 ควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะดาเนินการจัดกิจกรรมใน
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร ประสานงานผ่านสานักงานเขตเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2.2 ควรประสานงานให้สานักงานเขตเชิญสภาวัฒนธรรม
เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เพือ่ ทราบการจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.2.3 ควรทางานร่วมกันแบบบูรณาการโดยผ่านผูน้ า
ชุมชน วัด และสถานศึกษาในพืน้ ที่
1.3.2.4 ควรให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมแสดงความ
คิดเห็น
รวมทัง้ ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกองค์กรได้มสี ว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมในท้องถิน่
1.3.2.5 ควรประสานงานให้สานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเทีย่ ว จัดอบรม รวบรวมองค์ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมและพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ของหน่วยงาน องค์กรอื่น
ๆ และจังหวัดอื่น ๆ โดยจัดทาเป็ นคูม่ อื เผยแพร่ เพือ่ เป็ นแนวทางให้สานักงานเขตใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดรูปแบบการแสดงของวัฒนธรรมหรือพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
1.3.2.6 ควรประสานงานกับนักวิชาการ ผูร้ จู้ าก
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ออกแบบรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ให้ทนั สมัยและเอือ้ ต่อการ
เรียนรู้
1.3.3 ด้านการประชาสัมพันธ์
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กรุงเทพมหานครแต่ละเขต และประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสือ่ ออนไลน์ (Social Media) เพือ่ ให้ประชาชน
และผูส้ นใจได้รบั รูข้ อ้ มูล กิจกรรมและรูจ้ กั พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร ให้มากขึน้
1.3.3.2 ควรให้สภาวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมเห็น
ความสาคัญของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ เด็ก และเยาวชนมีความเข้าใจ ใส่ใจ และเข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
2. ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม มีดงั นี้
2.1 อาคาร สถานที่ตงั ้
2.1.1 ควรให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครมีอาคารสถานทีต่ งั ้ ที่
โดดเด่น ให้มอี าคารเป็ นของกรุงเทพมหานคร เพือ่ เอือ้ ให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้ใช้บริการ
2.1.2 ควรพัฒนาหรือจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานครเป็ น
กลุ่มเขต ซึง่ จะสร้างความหลากหลายด้านวัตถุสงิ่ ของ เจ้าหน้าทีส่ ามารถดูแลได้อย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้ ด้าน
วิวฒ
ั นาการของแต่ละเขต
2.1.3 ควรติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดเพือ่ ความปลอดภัย
2.2 กิ จกรรมและเนื้ อหาสาระในพิ พิธภัณฑ์
2.2.1 ควรส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เพือ่ สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึง่ จะส่งผลให้
มีการพัฒนาอย่างยั ่งยืนต่อไป
2.2.2 ควรมีการจัดรูปแบบของสิง่ ทีแ่ สดงไว้ในพิพธิ ภัณฑ์ให้เป็ น
หมวดหมู่ และมีการลาดับเหตุการณ์ วิวฒ
ั นาการ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมได้เข้าใจถึงสิง่ ทีแ่ สดงได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
2.2.3 ควรส่งเสริมให้จดั กิจกรรมทีห่ ลากหลายต่อเนื่อง สม่าเสมอ ให้มี
การเคลื่อนไหวในพิพธิ ภัณฑ์ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน และเป็ นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวติ
ตามรูปแบบเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
2.2.4 ควรส่งเสริมให้จดั การเรียนรูอ้ าชีพของประชาชนในชุมชนทีเ่ ป็ น
วัฒนธรรมดัง้ เดิมในแต่ละท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.5 ควรส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันระหว่าง
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ แต่ละแห่ง
2.2.6 ควรส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพเป็ นมัคคุเทศก์น้อย
2.2.7 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พพิ ธิ ภัณฑ์ได้รบั การพัฒนา
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูด้ า้ นศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน

- 23 2.2.8 ควรศึกษารูปแบบการจัดการแสดงพิพธิ ภัณฑ์ในรูปแบบของ
ต่างประเทศเพือ่ นาเทคนิคและการบริหารจัดการในมุมมองทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้เกิดการพัฒนางานต่อไป
1.2.9 การจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดการ
เรียนรูเ้ รือ่ งราวในพิพธิ ภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง เพือ่ สร้างความรักความหวงแหนสิง่ ทีท่ รงคุณค่า
2.3 การบริ หารจัดการ
2.3.1 ด้านบุคลากร
2.3.1.1 ควรพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ให้เป็ นที่
น่าเชือ่ ถือ สร้างความศรัทธา โดยการแต่งเครือ่ งแบบทีบ่ ่งบอกถึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบพิพธิ ภัณฑ์
2.3.1.2 ควรพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ผูเ้ กีย่ วข้องมี
ทักษะในการสือ่ สารภาษาอังกฤษแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
2.3.2 ด้านงบประมาณ
- ควรสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
กรุงเทพมหานคร ได้พฒ
ั นา ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เอือ้ ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ในอันทีจ่ ะนาสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.3.3 ด้านการประสานงาน
2.3.3.1 ควรส่งเสริมให้แหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ในชุมชุนได้มสี ว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน
2.3.3.2 ควรประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรม
เพือ่ ระดมสรรพกาลัง ในอันทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ให้มคี ุณภาพต่อไป
2.3.3.3 ควรประสานงานกับนักประวัตศิ าสตร์หรือผูร้ เู้ ข้าร่วม
ในการดาเนินงานเพือ่ จะให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและสมบูรณ์มากทีส่ ดุ
2.3.3.4 ควรประสานให้มสี ว่ นร่วมในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างสานักงานเขตและสภาวัฒนธรรมเขต
2.3.4 ด้านการประชาสัมพันธ์
2.3.4.1 ควรสนับสนุนให้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้มากยิง่ ขึน้
และควรมีเครือ่ งหมายบอกทิศทางให้ชดั เจน และควรประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและหลากหลาย โดย
ประสานงานกับสือ่ ต่าง ๆ ตลอดจนนิตยสารเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
2.3.4.2 ควรกาหนดการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ใน
รายการการท่องเทีย่ วต่าง ๆ
2.3.4.3 ควรให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร
ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิญชวนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนสนใจเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมในพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่
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