
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 
(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2558) 

--------------------------------- 
 

 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ในคราวประชมุสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 เมือ่วนัพุธที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต   
2. นางสาวดวงพร รุจเิรข  
3. นายพรชยั  เทพปัญญา  
4. นายภาส  ภาสสทัธา  
5. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ  

ในคราวประชมุคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ครัง้ที ่1 เมือ่วนัพุธที ่15 ตุลาคม 2557 
ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่15 ตุลาคม 2557  ถงึวนัที ่22 
เมษายน 2558 ดงันี้ 

1. นางสาวดวงพร รุจเิรข  ประธานกรรมการ 
2. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ รองประธานกรรมการ 
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ 
4. นายพรชยั  เทพปัญญา กรรมการ 

 5. นายภาส  ภาสสทัธา กรรมการและเลขานุการ 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ครัง้ที ่9-3/2558 เมือ่วนัพธุที ่22 
เมษายน 2558 ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่23 เมษายน 2558 
ถงึวนัที ่22 ตุลาคม 2558 ดงันี้ 

  1. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ ประธานกรรมการ 
2. นายพรชยั  เทพปัญญา รองประธานกรรมการ 
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ 
4. นางสาวดวงพร รุจเิรข  กรรมการ 
5. นายภาส  ภาสสทัธา กรรมการและเลขานุการ 

 

ในคราวประชมุคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ครัง้ที ่14-8/2558 เมือ่วนัพุธที ่7 
ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่23 ตุลาคม 2558  
ถงึวนัที ่22 เมษายน 2559 ดงันี้ 

 1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ประธานกรรมการ 
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2. นายพรชยั  เทพปัญญา รองประธานกรรมการ 
3. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ กรรมการ 
4. นางสาวดวงพร รุจเิรข  กรรมการ 
5. นายภาส  ภาสสทัธา กรรมการและเลขานุการ 

ผูช่้วยเลขานุการ 
 

1. นางเพญ็วรรณ ขนัทอง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
      ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
      ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาดงูานด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม ในพืน้ท่ีเขตต่างๆ ดงัน้ี 

1. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 มอบนางสาวดวงพร รุจเิรข  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บาง
พลดั ตลิง่ชนั ทววีฒันา และราษฎรบ์รูณะ 

2. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 มอบนายวชิาญ ธรรมสุจรติ  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหม บางเขน 
มนีบุร ีหนองจอก คลองสามวา บางแค และหนองแขม 

3. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 มอบพลเอก โกญจนาท จุณณะ
ภาต 

เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม คนันายาว ลาดกระบงั มนีบุร ีหนอง
จอก 
คลองสามวา ประเวศ และภาษเีจรญิ 

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

5. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 มอบนายภาส ภาสสทัธา  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศตัรพูา่ย สมัพนัธวงศ ์ดนิแดง หว้ย
ขวาง พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน และทุ่งครุ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  

1. รบัทราบแนวทางและปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานด้าน
วฒันธรรม 

ของส านักวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 
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 คณะกรรมการฯ  ไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่ว  
ผูอ้ านวยการกองวฒันธรรม และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ขอรบัทราบเกีย่วกบัแนวทางและปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานดา้นวฒันธรรม ดงันี้ 
 กองวฒันธรรม มหีน้าทีใ่นการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษาศลิปวฒันธรรม ค่านิยม เอกลกัษณ์ 
ความเป็นไทย  และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ การแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรม การจดัใหม้แีหล่งเรยีนรูท้าง
วฒันธรรม 
แก่ประชาชนในรปูแบบต่างๆ  เช่น  พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่  พพิธิภณัฑเ์ดก็  หอศลิป์  การสง่เสรมิ  
สนบัสนุน 
และพฒันาเครอืขา่ย  การด าเนินงานดา้นวฒันธรรมในทุกระดบั โดยเน้นการมสีว่นร่วมจากภาค
ประชาชน 
และชุมชนในทอ้งถิน่ ด าเนินการเกีย่วกบัระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 
ดา้นวฒันธรรมของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทางวฒันธรรม 
  ปัญหาและอปุสรรค 

1. จ านวนอตัราก าลงัตามกรอบโครงสรา้งกองวฒันธรรมไม่เพยีงพอกบัปรมิาณงานที่
เพิม่ 

มากขึน้ 
2. การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งทีม่กีารจ ากดัคุณวุฒทิางการศกึษาเฉพาะทาง 

เชน่ 
ต าแหน่งนกัวชิาการวฒันธรรม ท าใหก้ารคดัเลอืกและประเมนิบุคคลท าไดย้ากขึน้ สง่ผลใหเ้กดิต าแหน่ง
วา่งเป็นเวลานาน 

3. โครงการทางวชิาการบางโครงการจ าเป็นตอ้งจา้งทีป่รกึษาและบคุลากรเขา้มา
ด าเนินการ และตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งขอ้กฎหมายเป็นอย่างมาก 

4. ขัน้ตอนการลงระบบ EGP และ MIS ในการจดัซือ้จดัจา้ง มคีวามซบัซอ้นหลาย
ขัน้ตอน จงึตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการนาน 

5. ขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญเฉพาะทาง เชน่ งานดา้นการเงนิ การพสัดุ 
สง่ผลให ้

เจา้หน้าทีถู่กตรวจสอบบ่อยครัง้ 
6. งานดา้นพพิธิภณัฑไ์ม่มรีปูแบบในการบรหิารจดัการ บางแห่งเป็นอาคารเก่า ท าใหม้ี

ปัญหาดา้นกายภาพทีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรุง เชน่ ระบบสาธารณูปโภค 
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  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ควรประสานงานกบัสถานีโทรทศัน์ใหบ้นัทกึท ารายการของพพิธิภณัฑเ์พือ่การ 

ประชาสมัพนัธห์รอือาจท าเป็นซดี ีเพือ่เผยแพร่ทัว่ไป  
2. ควรประสานงานกบัสถานศกึษาต่างๆ ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีน นกัศกึษาไดฝึ้กงานเขา้

มา 
เป็นมคัคุเทศกใ์นพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
  3. เหน็ควรใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัการอบรมนกัเรยีน นกัศกึษาใหเ้ป็นมคัคุเทศก์ 
ในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่และแหล่งทอ่งเทีย่ว 

 

 
2. รบัทราบแนวทางและปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานด้านการศึกษา 

 
 
 

คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมไดป้ระชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัการศกึษา และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอรบัทราบแนวทาง และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นการศกึษา ดงันี้  

กรุงเทพมหานครโดยส านกัการศกึษาไดจ้ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่โรงเรยีนในสงักดั
จ านวน 438 โรงเรยีน กระจายอยูใ่นพืน้ที ่50 เขต มโีรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้อนุบาล 
จ านวน 430 โรงเรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษา จ านวน 432 โรงเรยีน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
จ านวน 108 โรงเรยีน และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 9 โรงเรยีน ซึง่กรุงเทพมหานครให้
การสนบัสนุนในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพทางการศกึษา ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน โดยมุ่งหวงัใหน้กัเรยีนมพีฒันาการครบทุกดา้น ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 
ดงันี้ 

1. นโยบายด้านการจดัการศึกษา  
          1.1 การยกระดบัการจดัการศกึษา  
   - สง่เสรมิการจดัการศกึษาทีท่ าใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ พฒันาใหเ้ป็นผูเ้รยีนทีม่ี
ความสขุ ใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามพรอ้มต่อการแขง่ขนั โดยการจดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศภายในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้เชน่ โครงสรา้งอาคาร หอ้งเรยีน หอ้งน ้า และมแีหล่ง
เรยีนรู ้
ทีห่ลากหลาย ใหม้คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย  
   - สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน จดัสรรเทคโนโลยทีีม่คีวาม
เหมาะสม เพือ่อ านวยความสะดวกในหอ้งเรยีน เชน่ คอมพวิเตอรพ์กพา (Tablet) ทีม่คีุณภาพเป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
   - หอ้งเรยีนสองภาษาหลกัสตูรไทย-องักฤษ ใหเ้กดิขึน้ทกุโรงเรยีนในอนาคต 
และสนบัสนุนใหม้คีรชูาวต่างชาตทิีส่ามารถพดูภาษาองักฤษและมสี าเนียงทีถู่กตอ้งมาสอนนกัเรยีนใน

 

2. รบัทราบการแนวทางด าเนินงานด้านการศึกษา  
ปัญหาและอปุสรรคในด าเนินงานของส านักการศึกษา 
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สงักดักรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ยงัมหีอ้งเรยีนสองภาษาหลกัสตูร ไทย-จนี และสง่เสรมิการสอน
ภาษาอื่นๆ เชน่ อาหรบั มลาย ูเพือ่เตรยีมความพรอ้มรบั AEC 
   - ใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ โดยมโีรงเรยีนที่
จดัการเรยีนรว่มจ านวน 115 โรงเรยีนและมกีารพฒันาสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อเดก็กลุ่มนี้
โดยเฉพาะ 
   - โครงการประเมนิคุณภาพมาตรฐานโรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานคร (Smart 
School) เป็นการประเมนิภายในโรงเรยีนโดยตน้สงักดั ในสงักดักรุงเทพมหานคร สง่ผลใหไ้ดร้บัการ
รบัรองคุณภาพการประเมนิจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) รอบที ่3 ระดบัด ีและดมีาก จ านวน 424 
โรงเรยีน  
คดิเป็นรอ้ยละ 97.25  
 1.2 การพฒันาศกัยภาพคร ู 
   - สง่เสรมิการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหค้รทู าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่บรกิารความ
สะดวกดา้นสวสัดกิาร และทีอ่ยูอ่าศยั 
   - สง่เสรมิใหค้รมูปีระสบการณ์ความรูท้ีห่ลากหลาย จากการฝึกอบรมทัง้ในและ
ต่างประเทศ น ามาผสมผสานความรูเ้พือ่มาพฒันาการเรยีนการสอน 
   - สนบัสนุนการลดภาระงานของคร ูโดยไม่จดัฝึกอบรมในช่วงเปิดภาคเรยีน 
และมหีน่วยธรุการในโรงเรยีน  
   - สวสัดกิารตา่งๆ เชน่ ทีพ่กัคร ูคา่ตอบแทนคร ูด าเนินการจดัสรรใหด้ทีีส่ดุ 
 1.3 มุ่งสูคุ่ณภาพผูเ้รยีน 
   - สิง่ทีเ่ป็นภารกจิหลกัของการจดัการศกึษากรุงเทพมหานคร คอื การท าให้
นกัเรยีน กทม. ซึง่มคีวามหลากหลายและมคีวามแตกตา่งกนัอย่างมาก เชน่ ภูมหิลงัครอบครวั ฐานะ ที่
อยูอ่าศยั เป็นนกัเรยีนทีม่มีาตรฐานใกลเ้คยีงกนั ภายใตน้โยบาย “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภยั 
โตไปไม่โกง”  
   - นโยบาย อ่ิมท้อง จดัการบรกิารอาหารเชา้และอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน 
มกีารเพิม่ค่าอาหารของเดก็ (โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่นีกัเรยีนน้อยกวา่ 200 คน) เป็น 10 บาท/คน/วนั 
รวมถงึมกีารเปลีย่นภาชนะใสอ่าหารเป็นสแตนเลส และพฒันาหอ้งครวัใหไ้ดม้าตรฐาน 
   - นโยบาย สมองดี สง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรูน้อกโรงเรยีน โดยการจดัการใหม้ี
สถานทีเ่รยีนรูน้อกหอ้งเรยีนส าหรบัเยาวชนต่างๆ เชน่ พพิธิภณัฑส์ าหรบัเดก็ของกรุงเทพมหานคร 2 
แห่ง ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑเ์ดก็เขตจตุจกัร และพพิธิภณัฑเ์ดก็เขตทุง่ครุ พรอ้มทัง้สง่เสรมิดา้นดนตร ีกฬีา 
และศลิปะ  
   - นโยบาย มีวินัย และโตไปไม่โกง สง่เสรมิใหใ้ชห้ลกัสตูรโตไปไม่โกงใน
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครไปอยา่งต่อเนื่อง เดก็ควรมวีนิยัในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบสงัคม 
ประพฤตปิฏบิตัใินทางทีถู่กตอ้ง และใชช้วีติอยา่งเพยีงพอ สนบัสนุนใหจ้ดักจิกรรมอื่น ๆ อกีดว้ย เชน่ 
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การเขา้คา่ย การผลติสือ่การสอนทีเ่ป็นการต์นูหรอืละครเพือ่ท าใหเ้กดิความสนุกสนานในการเรยีนหรอื
สอดแทรกไวใ้นบทเรยีน 
   - นโยบายความปลอดภยั เน้นใหโ้รงเรยีนพฒันาทางกายภาพ สิง่แวดลอ้ม
ภายในโรงเรยีน ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด ปลอดภยั ใหโ้รงเรยีนตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้
อยูใ่นสภาพดพีรอ้มใชง้าน ตดิกลอ้งวงจรปิด CCTV  จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในโรงเรยีน 
รณรงคป้์องกนัโรคระบาด เชน่ ไขเ้ลอืดออก  
  2. ส านักการศึกษาได้ด าเนินโครงการโรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption) อย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา โดยระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2556 ด าเนินการผลติหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” 
ส าหรบัใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร “โตไปไมโ่กง” มดีงันี้ 
 - พ.ศ. 2553 จดัท าหลกัสตูรระดบัชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่1 – ประถมศกึษาปีที ่3 
 - พ.ศ. 2554 จดัท าหลกัสตูรระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 
 - พ.ศ. 2555 จดัท าหลกัสตูรระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 
 - พ.ศ. 2556 จดัท าหลกัสตูรระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 – 6 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 สง่เสรมิการใชห้ลกัสตูรใหเ้กดิความเขม้แขง็
และเป็นรปูธรรม นอกเหนือไปจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร โดยสนบัสนุนงบประมาณให้
โรงเรยีนด าเนินกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรอยา่งหลากหลาย ดงันี้ 
   - การผลติสือ่ประกอบหลกัสตูรเพิม่เตมิ เช่น นิทาน หนงัสอือ่านประกอบ 
หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ หนงัสอืสามมติ ิสือ่วดีทิศัน์ เกม เพลง หุ่นมอื เป็นตน้ 
   - จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิคุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามหลกัสตูร เช่น กจิกรรม
คา่ยคุณธรรม หรอืโตไปไม่โกง Day Camp การจดันิทรรศการใหค้วามรูห้รอืแสดงผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัสตูร การประกวด หรอืแขง่ขนั หรอืรณรงคด์า้นคุณธรรม จรยิธรรม 5 ประการตามหลกัสตูร เป็น
ตน้  
   - ฝึกอบรมเกีย่วกบัหลกัสตูร “โตไปไมโ่กง” เชน่ เยาวชนตน้แบบดา้นคุณธรรม 
แกนน าโตไปไมโ่กง เป็นตน้  
  จุดมุง่หมายทีส่ าคญัทีส่ดุของหลกัสตูร “โตไปไมโ่กง” คอื ความมุง่หวงัวา่เมือ่นกัเรยีน
ไดร้บัการปลกูฝังคุณธรรมทัง้ 5 ประการ ผ่านการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆ แลว้ นกัเรยีนจะเกดิความ
ตระหนกัและมคีา่นิยมทีด่งีามเตบิโตขึน้ภายในจติใจ การเกดิขึน้ของพฤตกิรรมและคา่นิยมนี้อาจไม่
สามารถคาดคะเนหรอืชีช้ดัวา่จะเกดิขึน้เรว็ หรอืชา้เพยีงใด แนวทางของหลกัสตูรมุง่หวงัวา่การสัง่สม
คา่นิยมและเจตคตทิีด่งีาม 
อย่างต่อเนื่องตัง้แตว่ยัเยาว ์จะเป็นการบม่เพาะทีส่ามารถหวงัผลในระยะยาวได ้และการปลกูฝังคา่นิยม
ในดา้นความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ การมจีติสาธารณะ รกัความเป็นธรรม และความพอเพยีง ตาม
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แนวทางของหลกัสตูรโตไปไม่โกง จะเป็นการวางรากฐานใหน้กัเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร มี
จติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัในระยะยาวอย่างยัง่ยนื 
  การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรทีส่ านกัการศกึษาไดด้ าเนนิการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2553 เป็นการตดิตามและประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัการใชห้ลกัสตูรโดยตรง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครผููส้อน และตวันกัเรยีนซึง่เป็นผลผลติของหลกัสตูรโดยตรง รวมถงึประเมนิผลทีเ่กดิจาก
การใชห้ลกัสตูรวา่ ผูเ้รยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่ป็นการสะทอ้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 5 
ประการอย่างไรบา้ง เพือ่เป็นการสะทอ้นผลส าเรจ็ของการด าเนินการใชห้ลกัสตูร และเป็นขอ้มลูในการ
พฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่ปรากฏผลการประเมนิโดยสรุปได ้ดงันี้ 
 1. หลกัสตูร มคีวามเหมาะสม โตไปไมโ่กง 2 ประการ คอื ประการแรกหลกัสตูร
มคีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ นโยบาย รวมทัง้ศกัยภาพของโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน และทรพัยากรของ
โรงเรยีน ประการทีส่อง หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัโดยเฉพาะปัญหาคอรร์ปัชนั
ในประเทศไทย 
 2. นักเรยีนเหน็ว่าหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรทีม่กีจิกรรมสนุกสนาน และผลทดสอบ  
“โตไปไม่โกง” ความรูแ้สดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสาระ 5 ประการของหลกัสูตรใน
ระดบัดถีงึดมีาก 
 3. ผลการประเมนิคุณลกัษณะของเดก็ในดา้นคุณธรรมทัง้ 5 ประการ ไดแ้ก่ความ
ซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบตอ่หน้าที ่การมจีติสาธารณะ มชีวีติอยา่งพอเพยีง และรกัความเป็นธรรม พบวา่
นกัเรยีนมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้ในระดบัมากและมากทีส่ดุทัง้ 5 ประการ 
ตวัอยา่งพฤตกิรรมดงักล่าว เชน่ เกบ็สิง่ของไดแ้ลว้สง่คนื ไม่หยบิของผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต เคารพ
กฎกตกิา รูจ้กัการเขา้แถว การมาก่อนหลงัการไมแ่ซงควิในขณะทีซ่ือ้ของ การร่วมมอืกนัและเสยีสละ
เพือ่กจิกรรมของสว่นรวม จ านวนของหายในโรงเรยีนลดน้อยลง  
 4. ผลจากการตอบแบบสอบถามพบวา่ นกัเรยีนเหน็วา่ความซื่อสตัยส์จุรติเป็น
คุณธรรมส าคญัของการเป็นคนดแีละเป็นคุณสมบตัสิ าคญัของผูน้ าประเทศมากกวา่ความเป็นคนเก่ง 
และการมฐีานะทางเศรษฐกจิ นกัเรยีนสว่นใหญ่อยากเป็นคนดแีละอยากเตบิโตเป็นคนด ีและเหน็วา่การ
ชว่ยเหลอืเพือ่นร่วมสงัคมเป็นสิง่ทีค่วรกระท า 
 5. การสนทนากลุ่มนกัเรยีน (focus group) พบวา่นกัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ
ความส าคญั 
ของคุณค่าความดทีัง้ 5 ประการ สามารถจ าแนกแยกแยะไดว้า่ควรท า อะไรทีไ่ม่ความท า รวมถงึ
สามารถ 
ใหเ้หตุผลในการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมได ้ซึง่การใหเ้หตุผลของนกัเรยีนนัน้อยูบ่นพืน้ฐานของการ
ค านึงถงึกฎเกณฑก์ตกิาของสงัคม หลกัมนุษยธรรม และผลประโยชน์ของสว่นรวม 
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 6. นกัเรยีนสามารถวเิคราะหแ์ละใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมได ้โดยนกัเรยีนสามารถ
ระบุปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติทีต่นพบเหน็ในชวีติประจ าวนั และตดัสนิใจเลอืกที่จะไม่กระท า
หรอืลดละพฤตกิรรมนัน้ 
 7. นกัเรยีนสามารถถ่ายทอดคุณค่าของความดนี าไปสูส่งัคมกลุ่มต่างๆ เชน่ 
ภายในโรงเรยีน กลุ่มผูป้กครอง และชุมชนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง โดยมรีูปแบบประชาสมัพนัธ์ที่
หลากหลาย เช่น จดหมาย แผน่พบั เดนิรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์และการใช ้Social Media ต่างๆ เชน่ 
Facebook และ Youtube 
  3. ติดตามผลสมัฤทธ์ิด้านการศึกษา ADMISSION ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 6  
 ส านักการศกึษาไดต้ดิตามรวบรวมขอ้มลูผล ADMISSION ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 สงักดักรุงเทพมหานครทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษา ในปี 2557 ดงันี้ 
 - ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 613 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.84   
 - ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.67  
 - ศกึษาต่อต่างประเทศ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.11  
 - ศกึษาต่อสายอาชวีศกึษา จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.11  
 - ประกอบอาชพี จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.83  
 - ลาออก จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.43  
 - ไม่จบการศกึษา จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.01    
      4. ติดตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางดนตรี (โครงการ KPN)  
 1. การด าเนินงานของโครงการ มดีงันี้ 
 - ปีงบประมาณ 2551 น าร่อง จ านวน 10 โรงเรยีน 
 - ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 90 โรงเรยีน 
 - ปีงบประมาณ 2555-2557 จ านวน 150 โรงเรยีน 
 - ปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 197 โรงเรยีน 
 - ปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 90 โรงเรยีน 
 2. การจดัครไูปสอนดนตร ี(ครชูว่ยสอน TA=Teacher Assistant) ในโรงเรยีนที่
เขา้ร่วมโครงการ ดงันี้  
 - โครงการพฒันาทกัษะทางดนตรใีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2555 - 2558 โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 150 โรงเรยีน  
 - โครงการพฒันาทกัษะทางดนตรใีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ระยะที ่2 
ปีงบประมาณ 2557 - 2559 โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 197 โรงเรยีน  
 - โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูท้างดนตรใีนโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ จ านวน 90 โรงเรยีน ปีงบประมาณ 2557 - 2559 โดยมี
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บทบาทหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา แนะน า ทกัษะการดนตร ีแก่ครผููส้อนดนตรโีรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ซึง่
ไดเ้ขา้รบัการอบรม 
ดา้นดนตรสีากล มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตัดินตรสีากลไดห้ลายประเภท 
 3. ผลสมัฤทธิข์องโครงการ KPN โครงการพฒันาทกัษะทางดนตรใีนโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 
 - ผลทีเ่กดิกบัครผููส้อนวชิาดนตร ีท าใหค้รผููส้อนดนตรไีดร้บัความรูด้า้นทฤษฎี
และปฏบิตัใินดนตรสีากลและเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดจ้ากแบบเรยีนสือ่ประสม E-LEARNING จากการ
ฝึกอบรม ครผููส้อนดนตรไีดใ้ชเ้ครือ่งดนตรแีละอุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์นโครงการฯ ฝึกอบรม เพือ่พฒันา
ตนเองและใชเ้ป็นสือ่ ส าหรบัจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาดนตรใีหแ้กน่กัเรยีนทุกระดบัชัน้ไดอ้ย่างมี
คุณภาพและเพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัเรยีน   
 - ผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีนท าใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการเล่นเครือ่งดนตรี
สากลอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล สามารถเล่นเครือ่งดนตรไีดม้ากกวา่ 1 ชิน้ หรอืทุกชิน้อย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน  สามารถน าความรูจ้ากการเรยีนทฤษฏดีนตรไีปศกึษาต่อไดต้ัง้แต่ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ถงึระดบัปรญิญาตร ี สามารถแสดงดนตร ีเขา้ประกวดกบัหน่วยงานอื่นทัง้ในระดบั
กรุงเทพมหานครและระดบัประเทศสามารถแสดงในงานทัว่ไปทีห่น่วยงานเชญิมา สามารถหารายได้
จากการแสดงดนตรเีพือ่เป็นทุนการศกึษาและแบ่งเบาภาระของครอบครวั รวมทัง้มคีวามภาคภูมใิจและ
เหน็คุณคา่ของการเรยีนดนตร ี

    ปัญหาอปุสรรคการด าเนินการของส านักการศึกษา มีดงัน้ี 
  1. การก ากบัตดิตามสถานศกึษาใหด้ าเนนิการเพือ่พฒันาคุณภาพทางการศกึษา  
ตอ้งประสานผา่นส านกังานเขต ท าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ 
  2. ขาดการตดิตามการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและอยา่งต่อเนื่อง 
  3. ปัญหาหอ้งน ้าหอ้งสว้มอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขใหก้บัหลายโรงเรยีน แต่เนื่องจาก 
มขีดีจ ากดัในเรือ่งงบประมาณ จงึเป็นปัญหาทีต่อ้งรอการแกไ้ขอกีหลายโรงเรยีน 
  4. ปัญหาระบบไฟฟ้าและความปลอดภยัในโรงเรยีน สว่นการจราจรไดม้กีารจดั
เจา้หน้าทีเ่ทศกจิมาอ านวยความสะดวกเรือ่งการจราจรใหก้บัโรงเรยีนแลว้  
  5. ส านกัการศกึษาจะเป็นฝ่ายวชิาการในการใหค้ าแนะน าประสานงาน สนบัสนุนทาง
วชิาการ และสิง่ทีโ่รงเรยีนตอ้งการในเรือ่งการจดัการการศกึษา แต่ตอ้งด าเนินการเชงินโยบายของผูบ้รหิาร 
เชน่ การลงไปตรวจโครงการ Smart School ตามตวัชีว้ดัหลกั ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอน และการ
แกไ้ขในเรือ่งอ่านหนงัสอืไมอ่อกและเขยีนไมไ่ดข้องนกัเรยีนยงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเตม็ที ่แนว
ทางการแกไ้ขคอืการท างานในเชงิรุกของศกึษานิเทศก ์ผูบ้รหิาร และบุคลากรของโรงเรยีน 
  6. บุคลากรครมูกีารโยกยา้ยกลบัภมูลิ าเนาบ่อย ครทูีม่าบรรจุใหมจ่ะขาดความช านาญ  
  7. ครบูางคนขาดความเอาใจใสใ่นการสอน 
  8. หอ้งสุขาบางโรงเรยีนมสีภาพช ารุดทรุดโทรม  ขาดสขุลกัษณะ 
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  3. ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนของผูป้ระสานงานเครือข่ายโรงเรียนสงักดั
กรงุเทพมหานคร  

  9. ถงัน ้าใตอ้าคารเก่ามสีภาพช ารุด เนื่องจากการทรุดตวัของดนิ ท าใหน้ ้าไม่สะอาด
สง่ผลต่อสขุภาพของเดก็ เชน่ ท าใหท้อ้งเสยี 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ 
  1. ส านกัการศกึษา ส านกังานเขต และโรงเรยีนควรมกีารบรูณาการท างานร่วมกนั
อย่างเป็นระบบ เพือ่ลดปัญหาการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของการศกึษา 
  2. กรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญัและมุง่เน้นเพิม่ผลสมัฤทธิแ์ละคุณภาพทางการ
เรยีนการสอนของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครใหม้ากยิง่ขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัผลสมัฤทธิแ์ละ
คุณภาพทางการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครยงัอยูใ่นระดบัทีไ่ม่สงู ทัง้ทีม่กีาร
ของบประมาณด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
  3. ควรมคีรตูน้แบบ เพือ่เป็นตวัอยา่งในการสรา้งขวญัก าลงัใจใหค้รรูุน่ใหม่ 
  4. ส านกัการศกึษาควรมอบนโยบายใหโ้รงเรยีนทุกโรงเรยีนด าเนินการส ารวจ
สายไฟฟ้าภายในโรงเรยีนเพือ่ด าเนินการเปลีย่นตามอายุการใชง้านเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติ
และทรพัยส์นิของนกัเรยีน บุคลากร และบุคคลทัว่ไป 
  5. ใหโ้รงเรยีนด าเนินการจดัท าแผนการสอนกลางในแต่ละวชิา เพือ่เป็นคูม่อืทีค่ร ู
สามารถสอนแทนกนัไดใ้นกรณีทีม่คีรขูอยา้ย  
  6. โรงเรยีนควรจดัสรรงบประมาณในการสรา้งหรอืปรบัปรุงหอ้งสุขาใหส้มัพนัธก์บั
จ านวนคร ูและนกัเรยีนในโรงเรยีน   
  7. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขาของ
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครใหอ้ยูใ่นสภาพด ีถูกสขุลกัษณะ เพือ่สุขอนามยัของนกัเรยีน 
  8. กรุงเทพมหานครควรจดัสรรงบประมาณใหโ้รงเรยีนในการจดัซือ้อุปกรณ์เกบ็น ้าดืม่ที่
สะอาด ถูกสขุลกัษณะและอนามยัใหน้กัเรยีน 
  9. ขอใหส้ านกัการศกึษาด าเนินการโครงการพฒันาทกัษะทางดนตรใีนโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครดว้ยความคุม้ค่า เหมาะสม และใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อนกัเรยีนและ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

   
 
 

 คณะกรรมการฯ ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนของผูป้ระสานงานเครอืขา่ยโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครไดร้บัทราบขอ้มลูดงันี้ 

  ปัญหาและอปุสรรค 
  1. นกัเรยีนมคีวามแตกต่างทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สภาพครอบครวั ท าใหม้ผีลต่อ
การศกึษาของเดก็นกัเรยีน 
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  4. รบัทราบผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของ

คณะอนุกรรมการฯ  

ของคณะอนุกรรมการฯ 
 

2. มกีารอบรมครบู่อยครัง้และหลายหลกัสตูรโดยไม่มกีารวางแผนงานล่วงหน้า  
ท าใหก้ารเรยีนการสอนไม่มปีระสทิธภิาพ 

3. ครมูกีารโยกยา้ยบ่อย ท าใหม้ผีลต่อการเรยีนการสอน 
4. งบประมาณทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอในการบรหิารจดัการ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ในการจดัท าโครงการอบรมคร ู ควรมกีารวางแผนการด าเนินการไวล้่วงหน้า ทัง้นี้  
เพือ่ไม่ใหม้ผีลกระทบต่อการเรยีนการสอน 

  2. กรุงเทพมหานครควรมกีารพฒันาระบบการจดัสรรบุคลากรดา้นการศกึษาให้
ครอบคลุม ทัง้ระบบ ควรมกีารวางแผนรวมถงึการโอนยา้ย การเกษยีณ เพือ่แกไ้ขปัญหาขาดแคลน 
  3. การบรหิารงบประมาณควรใหโ้รงเรยีนบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทุกหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
 
  

 

   

คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการพจิารณา 
ผลการด าเนินงานดา้นการศกึษาในพืน้ทีเ่ขตทีร่บัผดิชอบ ซึง่พบวา่มปัีญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ 
และคณะอนุกรรมการฯไดม้ขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  ระบบการบริหารจดัการศึกษา 
  กรุงเทพมหานครมนีโยบายการจดัการศกึษาในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบันโยบายดา้น
การศกึษา 
ของประเทศ โดยปัจจุบนัมแีผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 – 2559 เป็น
กรอบการด าเนินงานดา้นการศกึษา เพือ่พฒันาการศกึษาของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั แต่เน่ืองจากโครงสรา้งการบรหิารการศกึษาของกรุงเทพมหานครในสว่นของการศกึษาขัน้
พืน้ฐานไมเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน กล่าวคอืจดัในลกัษณะสายการบงัคบับญัชาซึง่มผีูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร  ปลดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขต และโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครตามล าดบั 
โดยมสี านกัการศกึษาเป็นฝ่ายอ านวยการ และมหีวัหน้าฝ่ายการศกึษาทีป่ระจ าในแต่ละส านกังานเขต
เป็นผูป้ระสานงาน สง่ผลใหม้ขีอ้จ ากดัในการประสานน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิท าใหเ้พิม่ขัน้ตอน ไม่
คล่องตวั และล่าชา้ เนื่องจากตอ้งประสานงานโดยผ่านส านกังานเขตซึง่มปีรมิาณงานมาก ท าใหก้าร
ด าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานครล่าชา้ 

   
การเรียนการสอน  
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  1. โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางความ
เจรญิทุกดา้นเอือ้ต่อการเรยีน การสอน เนื่องจากมคีวามสะดวกในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละการสือ่สาร
นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลายนอกหอ้งเรยีน อย่างไรกต็ามผลการทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) พบวา่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมี
คะแนนภาษาองักฤษต ่ากวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนบคุลากร
คร ูและมจี านวนบุคลากรครทูีม่ทีกัษะดา้นการสอนและการสือ่สารภาษาองักฤษไม่เพยีงพอ อกีทัง้มี
ภาระงานอื่นทีน่อกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ระทบต่อการสอนและจดักจิกรรมการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  2. กรุงเทพมหานครมนีโยบายเรยีนฟร ีทีส่นบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการจดัการศกึษา แต่
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมกัไม่ไดร้บัความนิยมจากผูป้กครองในการสง่บุตรหลานเขา้เรยีน มี
คา่นิยมในการสง่เขา้โรงเรยีนทีม่ชีือ่เสยีงมากกวา่ จงึท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มเีดก็
ทีม่ฐีานะปานกลางไปจนถงึ 
ยากจนเขา้เรยีน รวมทัง้เดก็ต่างดา้ว ทีต่อ้งยา้ยตามผูป้กครองทีม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไปทีจ่ าเป็นตอ้งยา้ยที่
อยู ่
ตามแหล่งงาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอน ท าใหน้กัเรยีนไม่สามารถเรยีนในระบบ
ได ้
จนจบการศกึษา  

  3. กรุงเทพมหานครประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรคร ูเนื่องจากการสอบบรรจุเขา้รบั 
ราชการของขา้ราชการครกูรุงเทพมหานคร มคีรทูีม่ภีูมลิ าเนาอยูต่่างจงัหวดัเป็นจ านวนมาก เมือ่
ปฏบิตังิาน 
จนครบตามหลกัเกณฑจ์ะขอยา้ยกลบัไปปฏบิตังิานทีภ่มูลิ าเนาของตนเอง ท าใหข้าดอตัราก าลงัครทูี่
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพไปแลว้ นอกจากนี้ยงัขาดแคลนครทูีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง อาท ิครสูอน
ดนตรไีทย ดนตรสีากล ครวูทิยาศาสตร ์ครแูนะแนว และครบูรรณารกัษ์  เป็นตน้ ท าใหเ้ดก็นกัเรยีนขาด
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

  4. ปัจจุบนัโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครตอ้งรองรบั “เดก็พเิศษ” ทีม่ปัีญหา 
ในการเรยีนรูม้ากเพิม่ขึน้ ขณะทีค่รทูีม่คีวามเชีย่วชาญในการศกึษาพเิศษมไีม่เพยีงพอ ทัง้ยงัไม่ไดร้บั
ความรว่มมอืจากผูป้กครองในการพาเดก็ไปตรวจและพบแพทย ์ท าใหม้ผีลต่อการเรยีนการสอนทัง้ตวั
เดก็ และนกัเรยีนคนอื่นในชัน้เดยีวกนั สง่ผลต่อผลสมัฤทธิข์องการเรยีนการสอนในภาพรวมของ
โรงเรยีน 

  หลกัสูตร 
  1. การจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร เดมิเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด คอื ก าหนดใหม้ชีัว่โมงการเรยีนการสอน 1,000 



- 13 - 
 

ชัว่โมง/ปี แต่ปัจจุบนัภายใตน้โยบายการพฒันากรุงเทพมหานครใหเ้ป็นมหานครแห่งการเรยีนรู ้และ
การเตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน  ท าใหโ้รงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครมชีัว่โมงการเรยีนการ
สอนมากกวา่ 1,200 ชัว่โมง/ปี ซึง่หลกัสตูรทีเ่พิม่ขึน้นัน้มอียูใ่นกลุ่มสาระวชิาหลกัอยู่แลว้ เช่น สาระเรือ่ง
โตไป 
ไม่โกงซึง่อยูใ่นวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง สง่ผลต่อประสทิธภิาพ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

  2. การก าหนดรปูแบบการเรยีนการสอนในลกัษณะเดยีวกนัทุกระดบัชัน้ ท าใหผู้เ้รยีน
ไม่ไดร้บัประโยชน์อย่างแทจ้รงิ เชน่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เรยีน 8 กลุ่มสาระวชิาเทา่กบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ซึง่มากเกนิไปส าหรบัเดก็เลก็ นอกจากน้ียงัพบวา่การจดัการเรยีนการ
สอนทีมุ่ง่เน้นกลุ่มสาระวชิาหลกัมากเกนิไป ไมส่อดคลอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นสาเหตุให้
นกัเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครจ านวนมากทีย่งัอ่านไม่ออกและเขยีนหนงัสอืไม่ได ้

   

 ส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวก   

1. โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร มโีอกาสไดร้บัการสนบัสนุนดา้นสือ่และสิง่อ านวย
ความสะดวกในการเรยีนการสอนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจ านวนมาก แต่บางครัง้มากจนเกนิความ
จ าเป็นและไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ เชน่ โรงเรยีนบางแห่งไดร้บัเวทมีวยทัง้ทีไ่ม่มสีถานทีต่ัง้เวท ี
และไดร้บักลอ้ง CCTV เพือ่ช่วยสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัใหก้บัชุมชนโดยรอบ ซึง่เป็นภาระในการ
จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า   

2. โรงเรยีนยงัขาดแคลนสือ่ประกอบการเรยีนการสอนทีจ่ าเป็น อาท ิอุปกรณ์การสอน
วชิาวทิยาศาสตร ์หอ้งดนตรสี าหรบัรองรบัโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูท้างดนตร ีและ
หอ้งเรยีนอจัฉรยิะส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ เป็นตน้ 

3. โรงเรยีนบางแห่งขาดแคลนสิง่อ านวยความสะดวกหรอืมแีต่ไมเ่พยีงพอ เชน่ โต๊ะ 
เกา้อี ้หอ้งเรยีน โรงอาหารมไีม่เพยีงพอ เนื่องจากนกัเรยีนมจี านวนเพิม่มากขึน้ 

  การประเมินหลกัสตูร/คณุภาพการศึกษา   
  1. โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ตอ้งรบัภาระในการตรวจประเมนิมาตรฐานของ

โรงเรยีนจากหน่วยงานภายนอกในแต่ละปีการศกึษาหลายครัง้ ซึง่เป็นภาระในการจดัเตรยีมเอกสาร 
และการเตรยีมตอ้นรบัการตรวจประเมนิ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

  2. การจดัท ารายงานผลการประเมนิโรงเรยีน (SAR) เป็นสว่นหนึ่งของการตรวจ
ประเมนิโรงเรยีนคุณภาพตามมาตรฐาน SMART SCHOOL อกีทัง้รปูแบบและวธิกีารประเมนิเป็นการ
ก าหนดโดยสว่นกลาง ทีม่หีวัขอ้ในการตรวจประเมนิเหมอืนกนั และใชใ้นการตรวจเหมอืนกนัทุก
โรงเรยีนท าใหก้ารจดัท ารายงานผลการประเมนิเป็นการลอกวธิกีารและเนื้อหาสาระต่อ ๆ กนัมา ทัง้ยงั
เป็นการด าเนินงานเพือ่ใหไ้ดค้ะแนนตามตวัชีว้ดั (KPI) และการรบัโบนสัเงนิรางวลัประจ าปีเทา่นัน้ จงึไม่
สง่ผลต่อการพฒันาหลกัสตูร 
การเรยีนการสอนอย่างแทจ้รงิ 
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  บคุลากร 
  1. นโยบายไมต่รงกบัความตอ้งการของแต่ละโรงเรยีน ทัง้ในสว่นการจดัอบรมหรอืการ
จดัซือ้จดัจา้ง เชน่ บางโรงเรยีนไดร้บัเครือ่งดนตรสีากล แต่ไมม่หีอ้งเกบ็และไม่มคีรผููส้อนดนตรสีากล 
หรอืโรงเรยีนไดร้บัเครือ่งมอืวทิยาศาสตรแ์ต่ไมม่คีรผููเ้ชีย่วชาญท าการสอน 

  2. การจดัการอบรมไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูร้บัการอบรม บางโครงการมมีากเกนิ 
ความตอ้งการและจดัตรงชว่งระยะเวลาในการฝึกอบรมสง่ผลต่อเวลาการสอน 

  3. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบมไิดจ้ดัสง่ครใูหค้รบตามกรอบอตัราก าลงั โดยใหเ้หตุผลวา่มี
แนวโน้มจ านวนนกัเรยีนลดลง 

  4. การโอนยา้ยครไูม่ตรงตามวชิาเอกทีโ่รงเรยีนรอ้งขอ 
  5. ครโูอนยา้ยกลบัภมูลิ าเนาภายหลงัจากการบรรจุครบ 5 ปี ท าใหเ้กดิอตัราครวูา่งและ

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัสรรและฝึกครทูดแทน 
  6. ขาดครทูีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น โดยครทูีช่ว่ยท าการสอนแทนท าไดไ้ม่เตม็

ประสทิธภิาพ เชน่ ครสูอนวชิาดนตรสีากล ครวูทิยาศาสตร ์ครดูนตรนีาฏศลิป์ 
  7. บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในประเดน็การท าวทิยฐานะ ซึง่พบวา่ในต่างจงัหวดั

สามารถท าไดง้า่ยกวา่ (มตีวัอยา่งครทูีเ่สนอผลงานในกรุงเทพมหานครแลว้ไมผ่า่น แต่เมือ่ยา้ยไป
ต่างจงัหวดั 
ไดเ้สนอผลงานชิน้เดมิผา่นการพจิารณา) 

  8. การทีค่รมูจี านวนลดลง สง่ผลใหค้รตูอ้งมภีาระในการสอนหลายวชิาและสง่ผล
กระทบ 
ต่อการวางแผนการสอน 

  9. อตัราครสูอนภาษาต่างประเทศ และครกูารศกึษาพเิศษไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ 
  10. การทีก่รุงเทพมหานครมนีโยบายหรอืโครงการในแต่ละปีจ านวนมาก และมไิดม้ี

การวางแผนงานล่วงหน้า ท าใหส้ง่ผลกระทบต่อเวลาการสอนของครู 
  11. การเปลีย่นระบบจากการจา้งนกัการภารโรงเป็นการจา้งเอกชนสง่ผลต่อการ

ด าเนินการภายในโรงเรยีน เชน่ การเปิด-ปิดโรงเรยีน การซ่อมแซมเลก็ๆ น้อยๆ รวมถงึการปฏสิมัพนัธ์
ต่อกนัภายในโรงเรยีนขาดหายไป  

  การกระจายอ านาจ กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติั 
  1. ขาดการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้รงิ  เช่น หน่วยงานตอ้งรอการจดัสรรงบประมาณ 
จากสว่นกลาง บางกรณีส านกังานเขตเป็นผูด้ าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่อาจไม่ตรงตามความตอ้งการ
ของโรงเรยีน  รวมทัง้ไม่ไดม้กีารกระจายอ านาจดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

2. ส านกังานเขตไมก่ระจายอ านาจใหโ้รงเรยีนอย่างเหมาะสม เชน่ การจดัซือ้จดัจา้ง 
ชุดนกัเรยีน และการจา้งครตู่างประเทศ 
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  3. กฎหมายไม่ใหอ้ านาจศกึษานิเทศกใ์นการประเมนิคร ูท าใหอ้าจไดบุ้คลากรทีไ่ม่
เขา้ใจเรือ่งการศกึษาอย่างแทจ้รงิ 
  4. ระเบยีบการโอนยา้ยครแูละผูบ้รหิารตอ้งมกีารทบทวน ปรบัปรุง เพือ่ใหเ้กดิผล
กระทบ 
ต่อการศกึษาใหน้้อยทีส่ดุ 

5. กฎ ระเบยีบ บนัทกึสัง่การและแนวทางปฏบิตัมิมีาก เกดิความสบัสน 
6. บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบในการจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจ

ฎกีา การจดัการเรือ่งพสัดุ วสัดุ ครุภณัฑ ์
  7. การด าเนินการดา้นจดัซือ้จดัจา้งไม่มคีวามแน่นอนคงที ่ผนัแปรตามหวัหน้าฝ่ายการ
คลงั  
ของส านกังานเขต 
  งบประมาณ 
  1. โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครไดร้บังบประมาณ จากเงนิอุดหนุนรฐับาล และ
งบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยโรงเรยีนขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ จะไดร้บัคา่ใชจ้่ายตามยอด
จ านวนนกัเรยีนเหมอืนกนั  ยกเวน้โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่จี านวนนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาต ่ากวา่ 120 
คน จะไดค้า่ใชจ้่ายรายหวัเพิม่อกี 500.- บาท/คน สิง่ทีต่อ้งท าเหมอืนกนัคอื กจิกรรม/โครงการ ตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร  จงึมผีลท าใหโ้รงเรยีนขนาดเลก็ ทีม่จี านวนนกัเรยีนน้อยไดร้บัจดัสรร
งบประมาณน้อยตอ้งการด าเนินการตามโครงการและกจิกรรมดงักล่าวเชน่เดยีวกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่
เป็นปัญหาและไมไ่ดผ้ลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยรายหวัยงัตอ้งน ามาเป็นคา่
สาธารณูปโภคถงึรอ้ยละ 40 นอกจากนัน้การรบังบประมาณจากเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครไดร้บัจดัสรรไมพ่รอ้มกนั ท าใหก้ารจดัท าแผนการใชเ้งนิล่าชา้ ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ผลต่อการจดัการเรยีนการสอน ดงันัน้ควรใหม้กีารแกไ้ขใหด้ าเนินการ
จดัสรรงบประมาณใหส้ถานศกึษาโดยเรว็ และบรูณาการรว่มกนัใหม้ากทีส่ดุ สว่นคา่ใชจ้่ายรายหวันัน้
ควรมกีารพจิาณาเพิม่งบประมาณใหก้บัโรงเรยีน 
ขนาดเลก็ตามเหตุผลความจ าเป็นและบรบิทของแต่ละโรงเรยีน เพือ่ใหม้คีุณภาพทดัเทยีมกนั 

  2. ควรมอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศกึษา
ฯ (งบไทยเขม้แขง็) (จ านวน 2,700.- บาท/คน ซึง่จดัใหโ้รงเรยีน 1,000.- บาท และจ านวน 1,700.- บาท 
อยูท่ีส่ านกัการศกึษา) ใหโ้รงเรยีนด าเนินการทัง้หมดเพือ่โรงเรยีนจะไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรได้
ตามความตอ้งการ และสามารถบรหิารเวลาการอบรมในชว่งปิดเทอม เพือ่แกไ้ขปัญหาครไูม่อยูใ่น
โรงเรยีน เพราะปัจจุบนัส านกัการศกึษา จดัอบรมหลกัสตูรทีบ่างครัง้ไม่ตรงตามความตอ้งการ และ
ระยะเวลาไมเ่หมาะสม หรอืกรณีเปิดหลายหลกัสตูร ครขูออบรมหลกัสตูรทีห่นึ่งแตไ่ดร้บัอนุมตัหิลกัสตูร
ทีส่อง เพราะหลกัสตูรทีห่นึ่งเตม็แลว้ บางครัง้เปิดอบรมพรอ้มกนัหลายหลกัสตูร ท าใหค้รตูอ้งไปอบรม
พรอ้มกนัหลายหลกัสตูร และหลายคน ไมไ่ดอ้ยูท่ าการสอน ถา้หากโรงเรยีนจดัการฝึกอบรมเองจะ
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สามารถด าเนินการไดโ้ดยมเีครอืขา่ย ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการ และหาระยะเวลาทีเ่หมาะสม  ไม่
สง่ผลกระทบต่อการเรยีนการสอน และสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษา และงบประมาณรายการนี้ไม่
จ าเป็นตอ้งตัง้ทุกปี อาจด าเนินการปีเวน้ปีหรอืตามความจ าเป็น เชน่ ตัง้งบประมาณตามค าขอที่
โรงเรยีนผูป้ระสานงานเครอืขา่ยเหน็ความจ าเป็นวา่ในแต่ละปีเครอืขา่ยจ าเป็นตอ้งอบรมหรอืพฒันา
หลกัสตูรใด 

  3. ไดร้บัสือ่เพือ่การเรยีนการสอนจ านวน 8 กลุ่มสาระวชิาไม่เพยีงพอ สว่นใหญ่ไดร้บั
จากสว่นกลาง ซึง่สง่สือ่ส าเรจ็รปูลงไป เชน่ โปสเตอร ์หรอืแผ่นพบั โดยมจี านวนมากเกนิความตอ้งการ 
ซึง่ควรมกีารเพิม่งบประมาณดา้นการผลติสือ่โรงเรยีนโดยตรง เพือ่ใหส้ามารถผลติสือ่การเรยีนการสอน
ใหต้รงตามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนเพือ่ใหเ้กดิคุณภาพ
ทางการศกึษา  

  4. งบประมาณของโรงเรยีนทีเ่สนอขอรบัจดัสรรประจ าปี ประกอบดว้ยงบด าเนินงาน 
และงบลงทุน ทีผ่า่นส านกังานเขตและส านกัการศกึษาซึง่เป็นโครงการงานประจ าเดมิ ๆ ทัง้หมด ไมม่ี
การเปลีย่นแปลงและการพฒันา ทัง้นี้การปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานเขตเป็นผูด้แูล หากเป็นการ
สรา้งอาคารใหม่ส านกัการศกึษาจะเป็นผูด้แูล  
  5. โรงเรยีนมกัจะไดร้บัครุภณัฑห์รอืสิง่อ านวยความสะดวกทีอ่ยูน่อกแผน มกัจะประสบ
ปัญหาการจดัสถานทีแ่ละบคุลากรทีต่อ้งรองรบัดแูลสิง่ของนัน้ ๆ เชน่ ไดร้บัเวทมีวยแต่ไมม่พีืน้ทีว่า่ง
ส าหรบั 
ตัง้เวท ีหรอืไดร้บัเครือ่งดนตรสีากลแต่ไม่มหีอ้งซอ้ม หอ้งเกบ็เครือ่งดนตร ีและครผููส้อน รวมทัง้กรณี
การทีไ่ดร้บัเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์แต่ไมม่คีรวูทิยาศาสตร ์

  6. โรงเรยีนสว่นใหญ่ไมม่นีกัวชิาการเงนิและบญัช ีนกัวชิาการพสัดุ ท าใหม้ปัีญหาใน
การจดัซือ้จดัจา้งในวงเงนิทีไ่ดร้บัมอบหมาย ครผููส้อนตอ้งมารบัผดิชอบ อาจมขีอ้ผดิพลาดและ
ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนลดลง สว่นผูบ้รหิารโรงเรยีนไม่สนใจเขา้รบัการอบรมเรือ่งระเบยีบพสัดุ 
โดยเฉพาะในสว่นของกรุงเทพมหานครตอ้งใชห้ลายฉบบั เชน่ ระเบยีบกระทรวงการคลงั ระเบยีบ
กรุงเทพมหานคร ระเบยีบส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เกดิการลอกเลยีนแบบท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด
เหมอืนกนั นอกจากนัน้การจดัซือ้ครุภณัฑไ์วใ้ชใ้นราชการ ตามหลกัการของระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุฯ 
ตอ้งจดัซือ้รายการทีเ่สนอราคาต ่าสดุ  
การจดัซือ้หลายครัง้ เมือ่เทยีบเคยีงกบัผูเ้สนอราคาสงูกวา่เลก็น้อยแลว้รายการทีจ่ดัซือ้มคีุณภาพต ่ากวา่
อย่างเหน็ไดช้ดั และไมม่กีารรบัประกนัในระยะยาวจงึท าใหไ้ม่ไดร้บัของทีส่มประโยชน์  
  

    ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
   1. ควรมกีารก าหนดหลกัเกณฑก์ารยุบโรงเรยีนขนาดเลก็ในอนาคตเพือ่ไม่ใหเ้ป็นภาระ
ดา้นงบประมาณทีต่อ้งด าเนินการโดยไม่คุม้ค่า 



- 17 - 
 

   2. การจดัซือ้จดัจา้งของโรงเรยีนควรด าเนินการเป็นเครอืขา่ยโรงเรยีนโดยรวมกนั
จดัซือ้ 
ในคราวเดยีวกนั 

  3. ควรใหภ้าคประชาชน และชุมชนเขา้มสีว่นรว่มในการระดมทุนเพือ่สนบัสนุนกจิกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรยีน 

  4. หน่วยงานต่าง ๆ ควรด าเนินการเร่งรดัการใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน 
  5. การด าเนินการจดัอบรมใหบุ้คลากรครคูวรใหผู้ป้ระสานงานเครอืขา่ยด าเนินการเอง 

เนื่องจากสามารถจดัไดต้รงกบัความตอ้งการทีจ่ะพฒันา และไม่ควรตัง้งบประมาณต่อเนื่องกนัทุกปี ควร
จดัเฉพาะทีจ่ าเป็นและเหมาะสมเทา่นัน้ 

  6. ควรจา้งเหมาใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินการเกีย่วกบัครภุณัฑท์ีท่ าใหเ้กดิความ
สิน้เปลอืง 
เพือ่ลดภาระการซ่อมแซม เชน่ เครือ่งถ่ายเอกสาร 

  7. ควรใหโ้รงเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการเรยีนการสอนสง่บุคลากรมาเป็นพีเ่ลีย้ง 
แนะน า พฒันาโรงเรยีนทีย่งัไม่ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคเ์ทา่ทีค่วรเพือ่สนบัสนุนใหโ้รงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานครมมีาตรฐานทดัเทยีมกนั และควรสรา้งเครอืขา่ยดา้นการศกึษามาสนบัสนุนการ
เรยีนการสอนในบางวชิาเป็นการเฉพาะ เชน่ ภาษาต่างประเทศ จากหน่วยงาน หรอืสถาบนัการศกึษา
ใกลเ้คยีง 

  8. ควรสรา้งโรงเรยีนกรุงเทพมหานครตน้แบบเพือ่เป็นตวัอยา่งดา้นการบรหิารโรงเรยีน
ใหเ้ป็นแบบอยา่ง และขยายผลแนวคดิ แนวปฏบิตัใิหเ้กดิความคดิในเชงิสรา้งสรรค ์และใหม้ศีกัยภาพ
เพิม่มากขึน้ 

  9. ควรปรบัรปูแบบ แนวคดิ วธิกีารสอนตลอดจนหลกัสตูรใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิคน้หา
ขอ้มลู 
ทีต่อ้งการ 

  10. โรงเรยีนควรมกีารตดิตามผลงานดา้นการศกึษาของโรงเรยีนอื่น ๆ ทีป่ระสบ
ความส าเรจ็มาเป็นตน้แบบ หรอืประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาและมี
คุณภาพทีด่มีากขึน้ 

  11. ควรมกีารยกย่อง เชดิชคูรตูน้แบบของกรุงเทพมหานครทีม่คีวามเสยีสละ ทุม่เท 
เพือ่การเรยีนการสอนดว้ยจติวญิญาณของความเป็นครอูย่างแทจ้รงิ เพือ่ถ่ายทอด เผยแพร่แบบอย่างที่
ดงีาม  
และควรใหค้รไูดม้โีอกาสเป็นวทิยากรในการพฒันาความรูข้องบุคลากรครเูพือ่ใหส้ามารถไดแ้ลกเปลีย่น
ความรูแ้ละแสดงความสามารถไดเ้หมาะสม 

  12. โรงเรยีนควรตดิตามการศกึษาต่อของนกัเรยีนและมกีารยกยอ่ง เชดิช ูประกาศเกยีรติ
คุณ 
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5. รบัทราบผลการด าเนินงานด้านวฒันธรรมของ

คณะอนุกรรมการฯ  

ของคณะอนุกรรมการฯ 
 

แก่นกัเรยีนทีป่ระสบความส าเรจ็ในการศกึษา หน้าทีก่ารงานเพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัขิองสถาบนัและเป็น
การสรา้งแรงจงูใจ เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหน้กัเรยีนรุน่ต่อไปมกีารประพฤตปิฏบิตัติาม 

  13. ครคูวรจดัตารางเวลาการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ โดยใหม้คีวาม
สมบรูณ์ครบถว้นทัง้เวลาและเนื้อหาสาระทีต่อ้งท าการเรยีนการสอน 
  14. กรุงเทพมหานครควรเรง่ด าเนินการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการศกึษาโดย
แบ่งเป็นพืน้ทีเ่ขตการศกึษาใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ เพือ่เป็นการกระจายอ านาจ ท าใหเ้กดิความคล่องตวัใน
การประสานงาน การน านโยบายไปปฏบิตั ิการตดิตามก ากบัดแูลในดา้นการเรยีนการสอน เป็นการเปิด
โอกาสใหข้า้ราชการคร ูผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาบรหิารการศกึษาโดยตรง 
  15. กรุงเทพมหานครควรจดัสรรงบประมาณในการจา้งครสูอนภาษาองักฤษให้
เพยีงพอตลอดทัง้ปี เชน่เดยีวกบัการจา้งครสูอนภาษาจนีเพือ่ใหส้ามารถจา้งครทูีม่คีุณภาพและจดัการ
เรยีนการสอนไดต้่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 
  16. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาคา่ใชจ้่ายส าหรบัเดก็พเิศษซึง่มจี านวนเพิม่ขึน้ทกุปี 
เป็นคา่ใชจ้่ายในการไปพบแพทยเ์พือ่ใหม้ใีบรบัรองแพทยอ์ยูใ่นระบบ ซึง่สามารถแยกออกจากเดก็ปกต ิ
มผีลในการจดัการเรยีนการสอนและการสอบเทยีบ รวมทัง้จา้งครพูเิศษส าหรบัสอนโดยเฉพาะ เพือ่
ไม่ใหม้ผีลกระทบกบัการจดัการเรยีนการสอนทัว่ไป  
    
   

  กรุงเทพมหานครไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของมรดกทางศลิปวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญา 
ของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถิน่ จงึไดม้แีนวคดิทีจ่ะสรา้งแหล่งรวบรวมมรดกทางศลิปะ วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งศกึษา คน้ควา้ของอนุชนรุน่หลงั โดยมอีาคารอนั
ทรงคุณคา่ทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ขา้วของเครือ่งใช ้ซุม้แสดงวถิชีวีติ และ
นิทรรศการ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของพพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่งจดัแสดงไว ้
  จากนโยบายกรุงเทพมหานคร ทีจ่ะพฒันาใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
ศลิปวฒันธรรมดงักล่าว กรุงเทพมหานครโดยส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่ว จงึไดร้เิริม่
โครงการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งรวบรวม และเรยีนรูม้รดกทาง
วฒันธรรม ตลอดจน 
ภูมปัิญญาของคนในแต่ละทอ้งถิน่ และเผยแพรแ่ก่ประชาชน นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  
อกีทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ในแต่ละพืน้ที ่สง่เสรมิใหก้รุงเทพมหานครเป็น “มหา
นครแห่งคุณภาพชวีติทีด่ ีและมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม” ในปัจจุบนัพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานครเปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชน  
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  ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึไดก้ าหนดใหด้ าเนินการการศกึษาเกีย่วกบัสภาพและการ
ด าเนินงานของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร ส าหรบัเป็นขอ้มลูพจิารณาใหก้ารสง่เสรมิ สนบัสนุน
และพฒันาพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูต้ามรปูแบบการศกึษาตามอธัยาศยั 
ในอนัทีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน เดก็และเยาวชนในชุมชนนัน้ ๆ ในการศกึษา
ครัง้นี้ไดศ้กึษาเฉพาะพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ของเขตทววีฒันา พพิธิภณัฑข์องเขตจอมทอง พพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่กรุงเทพมหานครเขตธนบุร ีและพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เขตบางกอกน้อย โดยใชว้ธิกีารรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร และลงพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบ
ขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว พบปัญหาการด าเนินงาน 
ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครทัง้ 5 แห่ง ดงันี้  
  1. อาคาร สถานท่ีตัง้ มปัีญหาดงันี้ 
   1.1 อาคารทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครตัง้อยูใ่นทีไ่ม่โดดเด่น 
จงึ 
ท าใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนไมส่นใจทีจ่ะเขา้ไปเรยีนรู ้สบืคน้ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์ศลิปะ 
วฒันธรรม วถิชีวีติ ความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชนตนเอง ทัง้นี้เนื่องจากมปัีญหาในการหาทีต่ัง้ 
และมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัสถานทีต่ัง้ 
   1.2 ภูมทิศัน์ของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครยงัไม่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้ไม่
จงูใจใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนสนใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑด์งักล่าว 
  2. กิจกรรมและเน้ือหาสาระในพิพิธภณัฑ ์มปัีญหาดงันี้ 
   2.1 การจดักจิกรรมต่าง ๆ ไมม่คีวามหลากหลายและไมต่่อเนื่อง ทัง้นี้อาจจะมี
สาเหตุจากมงีบประมาณสนบัสนุนไม่มากเทา่ทีค่วร 
   2.2 ภายในพพิธิภณัฑย์งัไม่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ ไมม่กีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิ
การเคลื่อนไหว  
   2.3 รปูแบบการน าเสนอองคค์วามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องชุมชน 
ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติยงัคงเป็นรปูแบบเดมิ ๆ ทีไ่ม่ไดน้ าเสนอล าดบัขัน้ตอน แสดงถงึการววิฒันาการ 
แต่ละยคุแต่ละสมยั 
   2.4 โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ไม่ไดแ้จง้ขึน้ทะเบยีนกบักรมศลิปากร 
โดยส านกังานเขตไดด้ าเนินการลงทะเบยีนควบคุมไวเ้อง 
   2.5 ไม่มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืผูรู้ใ้นการออกแบบ ปรบัปรุงและพฒันาพพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่  3. การบริหารจดัการ มปัีญหาดงันี้ 
   3.1 ดา้นบุคลากร  
    3.1.1 บุคลากรผูร้บัผดิชอบมไีม่เพยีงพอทีจ่ะพฒันาพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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    3.1.2 เจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑม์คีวามรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑไ์ม่มาก
เทา่ทีค่วร เชน่ การขึน้ทะเบยีนโบราณวตัถุในทอ้งถิน่ การดแูลพพิธิภณัฑ ์การจดัหมวดหมูข่อง
โบราณวตัถุ การจดัแสดงถงึววิฒันาการ 
   3.2 ดา้นงบประมาณ  
    - งบประมาณเพือ่การด าเนินงานไม่ไดร้บัการสนบัสนุนเทา่ทีค่วร 
   3.3 ดา้นการประสานงาน  
    3.3.1 การประสานงานกบัเครอืขา่ยชุมชนทีจ่ะใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มใน
การพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนุนยงัมน้ีอย 
    3.3.2 ส านกังานเขตขาดการประสานงานกบัสภาวฒันธรรม ท าให้
ส านกังานเขตไมท่ราบขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงานจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีส่ภาวฒันธรรมด าเนินการ และ
ไม่ไดร้บัความรว่มมอืในการด าเนินงาน 
    3.3.3 การน าเสนอการด าเนินงานกระทรวงวฒันธรรมจะประสานกบั
สภาวฒันธรรมเขตโดยตรง ไม่ไดน้ าเสนอผ่านส านกังานเขต ท าใหก้ารจดักจิกรรม การสนบัสนุน
งบประมาณ รวมทัง้ลกัษณะการด าเนินงานซ ้าซอ้นกนั ไมม่กีารแยกงานออกอย่างชดัเจน 
   3.4 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
    3.4.1 กรุงเทพมหานครไม่ไดส้ง่เสรมิ และด าเนินการประชาสมัพนัธ์
เรือ่งพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ กรุงเทพมหานครในภาพรวม และไมด่ าเนินการจดักจิกรรมใหส้ม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
    3.4.2 พพิธิภณัฑข์าดกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์หน่้าสนใจ และไมจ่งู
ใจ 
ใหก้ลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิารเขา้ร่วมกจิกรรม 
    3.4.3 การประชาสมัพนัธไ์ม่ต่อเนื่อง 
  จากการศกึษาสภาพและการด าเนินงานของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร ตลอด
ทัง้ปัญหาในการด าเนินงาน ดว้ยวธิกีารลงพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบขอ้มลูในพืน้ทีเ่ป้าหมายแลว้ มขีอ้เสนอแนะ
ดงันี้ 
  1. ข้อเสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวข้อง  
   1.1 อาคารสถานท่ีตัง้  
    1.1.1 ควรสนบัสนุนพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครตดิตัง้กลอ้ง
วงจรปิดเพือ่ความปลอดภยัภายในพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ เนื่องจากมโีบราณวตัถุเก่าแก่จ านวนมาก และไม่
มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
    1.1.2 ควรตดิตัง้ตูส้ าหรบัเกบ็วสัดุบางประเภททีจ่ดัแสดงภายใน
พพิธิภณัฑ ์    

1.2 กิจกรรมและเน้ือหาสาระในพิพิธภณัฑ ์ 
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    1.2.1 ควรรว่มกนัท างานแบบบรูณาการโดยผ่านผูน้ าชุมชน วดั และ
สถานศกึษาในพืน้ที ่
    1.2.2 ควรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนในพืน้ที ่
เหน็ถงึความส าคญัของการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรกัษา ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และเหน็ถงึ
คุณคา่ในสิง่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ของตน 
    1.2.3 ควรสง่เสรมิใหม้เีสน้ทางสง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยจกัรยานสู่
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
   1.3 การบริหารจดัการ  
    1.3.1 ดา้นบุคลากร 
     - ควรจดัอบรมเพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจน
พฒันาทกัษะ และประสบการณ์ใหแ้ก่เจา้หน้าทีท่ีด่แูลรบัผดิชอบงานดา้นวฒันธรรมและพพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่ รวมทัง้อาสาสมคัรน าชมพพิธิภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง 
    1.3.2 ดา้นการประสานงาน 
     1.3.2.1 ควรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ะด าเนินการจดักจิกรรมใน
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร ประสานงานผา่นส านกังานเขตเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและ
สนบัสนุนการจดักจิกรรมต่าง ๆ  
     1.3.2.2 ควรประสานงานใหส้ านกังานเขตเชญิสภาวฒันธรรม
เขา้ร่วมประชมุทุกครัง้ เพือ่ทราบการจดักจิกรรม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรม 
     1.3.2.3  ควรท างานร่วมกนัแบบบรูณาการโดยผา่นผูน้ า
ชุมชน วดั และสถานศกึษาในพืน้ที ่
     1.3.2.4 ควรใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดม้สีว่นร่วมแสดงความ
คดิเหน็ 
รวมทัง้ควรเปิดโอกาสใหทุ้กองคก์รไดม้สีว่นชว่ยในการอนุรกัษ์วฒันธรรมในทอ้งถิน่ 
     1.3.2.5 ควรประสานงานใหส้ านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ทอ่งเทีย่ว จดัอบรม รวบรวมองคค์วามรูด้า้นวฒันธรรมและพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ของหน่วยงาน องคก์รอื่น 
ๆ และจงัหวดัอื่น ๆ โดยจดัท าเป็นคูม่อืเผยแพร่ เพือ่เป็นแนวทางใหส้ านกังานเขตใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัรปูแบบการแสดงของวฒันธรรมหรอืพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 
     1.3.2.6 ควรประสานงานกบันกัวชิาการ ผูรู้จ้าก
สถาบนัการศกึษาหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ออกแบบรปูแบบพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ใหท้นัสมยัและเอือ้ต่อการ
เรยีนรู ้
    1.3.3 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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     1.3.3.1 ควรด าเนินการจดัท ารายการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานครแต่ละเขต และประชาสมัพนัธผ์า่นทางสือ่ออนไลน์ (Social Media) เพือ่ใหป้ระชาชน 
และผูส้นใจไดร้บัรูข้อ้มลู กจิกรรมและรูจ้กัพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ กรุงเทพมหานคร ใหม้ากขึน้ 
     1.3.3.2 ควรใหส้ภาวฒันธรรม และกระทรวงวฒันธรรมเหน็
ความส าคญัของพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร และเผยแพรใ่หแ้ก่ประชาชน นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ เดก็ และเยาวชนมคีวามเขา้ใจ ใสใ่จ และเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์   

2. ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม มีดงัน้ี 
   2.1 อาคาร สถานท่ีตัง้  
    2.1.1 ควรใหพ้พิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครมอีาคารสถานทีต่ัง้ที ่
โดดเด่น ใหม้อีาคารเป็นของกรุงเทพมหานคร เพือ่เอือ้ใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนไดใ้ชบ้รกิาร 
   2.1.2 ควรพฒันาหรอืจดัตัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครเป็น 
กลุ่มเขต ซึง่จะสรา้งความหลากหลายดา้นวตัถุสิง่ของ เจา้หน้าทีส่ามารถดแูลไดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้ดา้น
ววิฒันาการของแต่ละเขต 
   2.1.3 ควรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพือ่ความปลอดภยั 
  2.2 กิจกรรมและเน้ือหาสาระในพิพิธภณัฑ ์
   2.2.1 ควรสง่เสรมิใหม้กีารถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่เดก็ เยาวชน และ
ประชาชน เพือ่สามารถน าไปพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคม ซึง่จะสง่ผลให้
มกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
   2.2.2 ควรมกีารจดัรปูแบบของสิง่ทีแ่สดงไวใ้นพพิธิภณัฑใ์หเ้ป็น
หมวดหมู ่และมกีารล าดบัเหตุการณ์ ววิฒันาการ เพือ่ใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมไดเ้ขา้ใจถงึสิง่ทีแ่สดงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและชดัเจน 
    2.2.3 ควรสง่เสรมิใหจ้ดักจิกรรมทีห่ลากหลายต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ใหม้ี
การเคลื่อนไหวในพพิธิภณัฑด์ว้ยกระบวนการต่าง ๆ ตามความตอ้งการของชุมชน และเป็นแหล่งเรยีนรู้
ตลอดชวีติ 
ตามรปูแบบเรยีนรูต้ามอธัยาศยั 
    2.2.4  ควรสง่เสรมิใหจ้ดัการเรยีนรูอ้าชพีของประชาชนในชุมชนทีเ่ป็น
วฒันธรรมดัง้เดมิในแต่ละทอ้งถิน่ โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
    2.2.5 ควรสง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัระหวา่ง
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่แต่ละแหง่ 
   2.2.6 ควรสง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนในชุมชนไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพเป็นมคัคุเทศกน้์อย 
   2.2.7  ควรสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้พิธิภณัฑไ์ดร้บัการพฒันา
บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูด้า้นศลิปะ วฒันธรรมในชุมชน 
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   2.2.8  ควรศกึษารปูแบบการจดัการแสดงพพิธิภณัฑใ์นรปูแบบของ
ต่างประเทศเพือ่น าเทคนิคและการบรหิารจดัการในมมุมองทีห่ลากหลายเพือ่ใหเ้กดิการพฒันางานต่อไป 
   1.2.9 การจดัการเรยีนการสอน ควรสง่เสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนเกดิการ
เรยีนรูเ้รือ่งราวในพพิธิภณัฑใ์นชุมชนของตนเอง เพือ่สรา้งความรกัความหวงแหนสิง่ทีท่รงคุณคา่ 
 2.3 การบริหารจดัการ   
   2.3.1 ดา้นบุคลากร 
    2.3.1.1 ควรพฒันาบุคลกิภาพเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑใ์หเ้ป็นที่
น่าเชือ่ถอื สรา้งความศรทัธา โดยการแต่งเครือ่งแบบทีบ่่งบอกถงึเป็นผูร้บัผดิชอบพพิธิภณัฑ์ 
    2.3.1.2 ควรพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่เจา้หน้าที ่ผูเ้กีย่วขอ้งมี
ทกัษะในการสือ่สารภาษาองักฤษแก่นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศ 
   2.3.2 ดา้นงบประมาณ 
    - ควรสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ใหพ้พิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานคร ไดพ้ฒันา ปรบัปรุงภมูทิศัน์ใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน เดก็ และ
เยาวชน ในอนัทีจ่ะน าสูก่ารพฒันาคุณภาพชวีติ    
   2.3.3 ดา้นการประสานงาน 
    2.3.3.1  ควรสง่เสรมิใหแ้หล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ในชุมชุนไดม้สีว่น
รว่มในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน 
    2.3.3.2 ควรประสานงานกบัเครอืขา่ยต่าง ๆ รว่มจดักจิกรรม 
เพือ่ระดมสรรพก าลงั ในอนัทีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันาพพิธิภณัฑใ์หม้คีุณภาพต่อไป 
    2.3.3.3 ควรประสานงานกบันกัประวตัศิาสตรห์รอืผูรู้เ้ขา้ร่วม
ในการด าเนินงานเพือ่จะใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและสมบรูณ์มากทีส่ดุ 
    2.3.3.4  ควรประสานใหม้สีว่นรว่มในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องระหวา่งส านกังานเขตและสภาวฒันธรรมเขต 
   2.3.4 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
    2.3.4.1 ควรสนบัสนุนใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หม้ากยิง่ขึน้ 
และควรมเีครือ่งหมายบอกทศิทางใหช้ดัเจน และควรประชาสมัพนัธใ์หค้รอบคลุมและหลากหลาย โดย
ประสานงานกบัสือ่ต่าง ๆ ตลอดจนนิตยสารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
    2.3.4.2 ควรก าหนดการเยีย่มชมพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ ใน
รายการการทอ่งเทีย่วต่าง ๆ 
    2.3.4.3  ควรใหพ้พิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร
ด าเนินงาน 
ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก เชญิชวนใหป้ระชาชน เดก็ และเยาวชนสนใจเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมในพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิน่ 
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