
 
 

สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม 
(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2559 ) 

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

 
  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมในคราวประชมุสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 เมือ่วนัพุธที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนดงันี้ 
  1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต    
  2. นางสาวดวงพร รุจเิรข 
  3. นายพรชยั  เทพปัญญา 
  4. นายภาส  ภาสสทัธา 
  5. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ 
  ในคราวประชมุคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมครัง้ที ่1 เมือ่วนัพุธที ่15 ตลุาคม 
2557 ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯโดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่15 ตลุาคม 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 
  ในคราวประชมุคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ครัง้ที ่9-3/2558 เมือ่วนัพุธที ่22 
เมษายน 2558 ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่23 เมษายน 2558  
ถงึวนัที ่22 ตลุาคม 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 เมือ่วนัทีพ่ธุที ่7 
ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่23 ตุลาคม 2558 ถงึ
วนัที ่22 เมษายน 2559 ดงันี้ 
  1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ประธานกรรมการ 
  2. นายพรชยั  เทพปัญญา รองประธานกรรมการ 
  3. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ กรรมการ 
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  4. นางสาวดวงพร รุจเิรข  กรรมการ 
  5. นายภาส  ภาสสทัธา กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
  ในคราวประชมุคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ครัง้ที ่19-3/2559 เมือ่วนัองัคารที ่
12 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกคณะกรรมการฯ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งวนัที ่23 เมษายน 2559 
ถงึวนัที ่7 ตลุาคม 2559 ดงันี้ 
  1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ประธานกรรมการ 
  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 ได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาดงูานด้านการศึกษาและวฒันธรรม 
ในพืน้ท่ีเขตต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่1 มอบนางสาวดวงพร รุจเิรข  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั  
ตลิง่ชนั ทววีฒันา และราษฎรบ์รูณะ 
  2. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่2 มอบนายวชิาญ ธรรมสุจรติ  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหม บางเขน มนี
บุร ี 
หนองจอก คลองสามวา บางแค และหนองแขม 
  3. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่3 มอบพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
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  
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พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน  
  5. คณะอนุกรรมการการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่5 มอบนายภาส ภาสสทัธา  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศตัรพูา่ย สมัพนัธวงศ ์ดนิแดง หว้ย
ขวาง  
พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน และทุง่คร ุ
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. น าเสนอความคิดเหน็ต่อประธานสภากรงุเทพมหานครเก่ียวกบักรณีท่ีผูว้่าราชการ

กรงุเทพมหานคร  
ขอความเหน็ชอบขอเพ่ิมวงเงินโครงการจ านวน 3 โครงการของส านักการศึกษา 

 
  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืขอความเหน็ชอบเพิม่วงเงนิโครงการจ านวน 3 
โครงการของส านกัการศกึษาต่อสภากรงุเทพมหานคร ดงันี้ 

1. โครงการก่อสรา้งอาคารบา้นพกัอาศยั 4 ชัน้ โรงเรยีนสเุหรา่ซรีอ (ราษฎรส์ามคัค)ี 
ส านกังาน 

เขตสะพานสงู จากเดมิ 13,300,000.- บาท เป็น 13,830,000.-บาท 
2. โครงการก่อสรา้งอาคารบา้นพกัอาศยั 4 ชัน้ โรงเรยีนวดับางบอน ส านกังานเขตบาง

บอน 
จากเดมิ 9,040,000.-บาท เป็น 10,078,500.- บาท 

3. โครงการก่อสรา้งอาคารบา้นพกัอาศยั 4 ชัน้ โรงเรยีนวดับวัแกว้ ส านกังานเขตคลอง
สามวา  

จากเดมิ10,547,000.-บาท เป็น 11,077,710.-บาท  
หลงัจากไดม้กีารประกวดราคาแลว้พบวา่วงเงนิสงูกวา่งบประมาณทีข่อจดัสรรไว ้แต่ทัง้ 3 โครงการนี้ไดถู้ก
บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการประสานงานของสภา
กรุงเทพมหานครพจิารณารายละเอยีดการขอความเหน็ชอบดงักล่าว ซึง่คณะอนุกรรมการประสานงานของ 
สภากรุงเทพมหานครไดม้คีวามเหน็น าเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
  1. การทีผู่ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดอ้นุมตัขิยายระยะเวลา 3 โครงการขา้งตน้ จาก
เดมิโครงการผกูพนั 2 ปี (2557-2558) เป็นโครงการ 3 ปี (2557-2559) ซึง่ไดบ้รรจุไวใ้นขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2559 แลว้ และไดเ้สนอขอความเหน็ชอบต่อ
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สภา-กรุงเทพมหานคร นัน้ เป็นไปโดยชอบตามขัน้ตอน ระเบยีบและวธิกีารวา่ดว้ยการงบประมาณหรอืไม่ 
อย่างไร ตามนยัมาตรา 119 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
  2. การด าเนินการตามขอ้ 1 ซึง่ไดต้วัผูร้บัจา้งแลว้ คณะกรรมการด าเนินการประมลูดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ใชเ้กณฑม์าตรฐานราคากลางตามกฎหมายอย่างไร และการยนืราคาค่าก่อสรา้งมี
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมทีม่ใิหเ้กดิผลกระทบท าใหท้างราชการเสยีหายหรอืไม่ 
  3. เหตุผลและความจ าเป็นทางดา้นการศกึษาภายหลงัด าเนินการตามโครงการเป็น
ประการใด 
ทัง้นี้ เพือ่ความรอบคอบในการบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เหน็สมควรให้
คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณพจิารณาขอ้คดิเหน็ตามขอ้ 1,2 และ
คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม พจิารณาขอ้คดิเหน็ตามขอ้ 3 เพือ่คณะอนุกรรมการประสานงาน
ของสภากรุงเทพมหานครจะไดด้ าเนินการต่อไป ซึง่ประธานสภากรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการประสานงานของกรุงเทพมหานคร จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
การศกึษาและวฒันธรรม 
พจิารณาในขอ้ 3 

คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ไดห้ารอืถงึประเดน็ในขอ้ 3 ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

และไดน้ าเสนอความคดิเหน็ต่อประธานสภากรุงเทพมหานครวา่ การเพิม่วงเงนิโครงการทัง้ 3 โครงการนี้ 
ไม่มผีลกบัเรือ่งการศกึษาของนกัเรยีนโดยตรง แต่เป็นการสนบัสนุนความเป็นอยูข่องบุคลากรทาง
การศกึษา เป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจใหทุ้ม่เท เอาใจใสใ่นการเรยีนการสอน  แต่จะเป็นผลดทีางการศกึษา
ถา้บุคลากรทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเกดิความตระหนกั และด าเนินการใหอ้ยูภ่ายใตว้งเงนิงบประมาณทีข่อ
อนุมตัไิว ้
 
     
 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของคณะอนุกรรมการ ฯ 
  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการพจิารณาผล
การด าเนินงานดา้นการศกึษาและวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตทีร่บัผดิชอบ ซึง่พบวา่มปัีญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ และคณะอนุกรรมการฯ ไดม้ขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
  

1. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสองภาษา 
กรุงเทพมหานครในฐานะผูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน  
ซึง่นอกจากการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพแลว้ ยงัตอ้งสนบัสนุนให้
นกัเรยีน 
เกดิการเรยีนรูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของกระแสสงัคมโลก ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายตอ้ง ชว่ยสนบัสนุนให้
เกดิการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิความหลากหลายต่อเนื่อง รว่มสรา้งประสบการณ์ตรง เปิด
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โอกาสใหเ้ดก็ไทยไดเ้รยีนรู ้และปฏบิตัจิรงิตามแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานกรงุเทพมหานคร พ.ศ.
2556-2559 เพือ่เป็นการเพิม่ความสามารถใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถสือ่สารและปรบัตวัเพือ่
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนและเพือ่รองรบัการเปิดเสรปีระชาคมอาเซยีน ใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาที่
เป็นสากล จงึไดม้แีนวทางในการสง่เสรมิการเรยีน การสอนภาษาต่างประเทศใหเ้ป็นภาษาทีส่อง รวมทัง้
สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน และการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ส านกั
การศกึษาจงึไดจ้ดัท าโครงการโรงเรยีนสองภาษาเพือ่เป็นการสนบัสนุน รวม 55 โรงเรยีน (ไทย-องักฤษ 
41 โรงเรยีน /ไทย-จนี 14 โรงเรยีน) และจากการประชุมรว่มกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่โีครงการดงักล่าว 
จ านวน 13 โรงเรยีน รวมทัง้มกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาสภาพขอ้เทจ็จรงิของโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตบางกอกน้อย 
และทววีฒันา รวม 3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนวดัวเิศษการ โรงเรยีนวดัปุรณาวาส และโรงเรยีนตัง้พริุฬหธ์รรม 
ท าใหไ้ดร้บัทราบวา่โครงการโรงเรยีนสองภาษาไดร้บัความนิยม และเป็นทีต่อ้งการของผูป้กครองและ
นกัเรยีนจ านวนมาก ซึง่ไดร้บัทราบปัญหาในการด าเนินงานขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนดงันี้ 
  สภาพการด าเนินงานของโรงเรยีน 
  1. ครตู่างประเทศทีส่อนในหอ้งเรยีนสองภาษา เป็นบุคคลทีส่ านกัการศกึษาคดัเลอืกมาให ้
โดยโรงเรยีนไม่มโีอกาสไดส้รรหาเอง  

2. ครใูนโรงเรยีนยงัคงยดึตดิกบันโยบายของส านกัการศกึษา คอืตอ้งน ารปูแบบของ
โรงเรยีน 

ราชบพติรมาเป็นตน้แบบ และน าขอ้สอบของโรงเรยีนราชบพติรมาใหเ้ดก็นกัเรยีนสอบ เพือ่คดัเลอืก
นกัเรยีนเขา้สูช่ ัน้เรยีน พบวา่ผลการสอบของเดก็นกัเรยีนของกรุงเทพมหานครไดน้้อยกวา่เดก็สงักดัอื่น 
เชน่ สพฐ. หรอืจากราชภฏั เป็นตน้ เพราะเดก็นกัเรยีนไม่เขา้ใจขอ้สอบ เนื่องจากระดบัอนุบาล 2 ยงัไม่มี
การเขยีน การอ่าน มแีต่ทกัษะการฟังเทา่นัน้ 

3. ครทูีคุ่มสอบจะเป็นครขูองชัน้ประถมศกึษา กจ็ะตดิเรือ่งการดุเดก็ ท าใหเ้ดก็เครยีด ผล
การ 

สอบออกมา พบวา่เดก็นกัเรยีนของกรุงเทพมหานครสอบผา่นเพยีง 5 คน 
4. ครตู่างประเทศทีม่าสอนไม่ใชเ่จา้ของภาษาโดยตรง ท าใหส้ าเนียงทีส่อนไมเ่หมอืน

เจา้ของ 
ภาษา  

5. จ านวนครไูม่เพยีงพอกบัจ านวนชัน้เรยีน 
6. ผูป้กครองไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะดแูลบุตรหลาน อกีทัง้ไม่ทราบแนวทางการสอน  
7. นกัเรยีนอาจมปัีญหาเรือ่งการเรยีน โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร ์เนื่องจากเป็นวชิาที ่

เขา้ใจยาก 
8. หอ้งเรยีนสองภาษาเป็นทีน่ิยมของผูป้กครอง แต่โรงเรยีนไม่สามารถรองรบัไดท้ัง้หมด 

เนื่องจากมขีอ้จ ากดัเรือ่งจ านวนหอ้งเรยีน 
 
9. ผูป้กครองมคีวามตอ้งการหลากหลาย เชน่ ผูป้กครองของนกัเรยีนทีม่าจากโรงเรยีน

เอกชน 
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กต็อ้งการใหบุ้ตรหลานไดร้บัความสะดวกสบาย เช่น เสนอใหม้กีารตดิเครือ่งปรบัอากาศในหอ้งเรยีน มสีือ่
การเรยีนการสอนทีท่นัสมยั รวมไปถงึเรือ่งการแต่งกายของเดก็ควรแตกต่างจากหอ้งเรยีนปกต ิ 

10. ครตู่างประเทศทีเ่ป็นผูห้ญงิไม่มทีีพ่กัอาศยั ท าใหไ้ม่สะดวกในการเดนิทางมาสอน 
11. ครตู่างประเทศไดร้บัเงนิคา่จา้งไม่ตรงเวลา โรงเรยีนตอ้งส ารองจ่ายใหก้่อน 
12. ครทูีต่อ้งเขา้สอนร่วมกบัครตู่างประเทศ เพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนใหเ้ขา้ใจใน 

สาระวชิาทีค่รตู่างประเทศสอนไม่เพยีงพอ  
ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

  1. ควรน าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ป็น 
ผูท้รงคุณวุฒเิพือ่พจิารณาใหโ้รงเรยีนด าเนินการเกีย่วกบัโครงการโรงเรยีนสองภาษา และประชุมเพือ่ท า
ความเขา้ใจกบัผูป้กครองเกีย่วกบัเรือ่งความพรอ้มของผูป้กครอง และบุตรหลานในกรณีทีเ่ดก็ไดเ้รยีนตาม
หลกัสตูรสองภาษา รวมถงึกรณหีากเดก็นกัเรยีนไม่สามารถเรยีนตามหลกัสตูรดงักล่าวได ้ผูป้กครอง
จะตอ้งยนิยอมใหเ้ดก็เรยีนตามหลกัสตูรปกต ิ

2. โรงเรยีนจะตอ้งจดัครทูีจ่บเอกภาษาองักฤษไปเป็นครปูระจ าชัน้รว่มกบัครตู่างประเทศ 
เพือ่ 

ชว่ยเหลอืเดก็ทีไ่ม่เขา้ใจในวชิาทีค่รตู่างประเทศสอน ในระยะแรกเป็นระยะทีเ่ดก็ตอ้งปรบัตวั แต่เมือ่ครู
ต่างประเทศสอนไปไดร้ะยะหนึ่งแลว้เดก็สามารถแสดงออกและสือ่สารได ้

3. โรงเรยีนไดม้กีารปรบัพืน้ฐานใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาล โดยใชช้ว่งเวลาทีเ่ดก็ตอ้ง
นอน 

กลางวนัและชว่งปิดภาคเรยีน ซึง่เป็นเรือ่งทีต่อ้งสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครอง 
4. โรงเรยีนบางแห่งไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มใหค้รูโดยการอบรมภาษาองักฤษเพื่อการ

สือ่สาร  
จดัใหค้รูไดม้กีารศกึษาเรยีนรู ้จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรภาษาต่างประเทศ เพื่อจะไดน้ ามาพฒันา
และปรบัใชก้บัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

5. โรงเรยีนบางแห่งรบันกัศกึษาปรญิญาโท เอกการสอนภาษาองักฤษ จากมหาวทิยาลยั 
 Victoria University ประเทศออสเตรเลยีเขา้ฝึกสอน ซึง่จะเป็นแนวทางใหค้รไูดเ้รยีนรูเ้ทคนิคการสอนใหม ่
ๆ 

6. นกัเรยีนมพีืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนั โรงเรยีนบางแห่งจา้งสถาบนัการศกึษาทีม่ ี
ประสบการณ์ดา้นการสอนภาษามาปรบัพืน้ฐานใหเ้ดก็นกัเรยีน ซึง่ท าใหม้คี่าใชจ้่าย ดงันัน้โรงเรยีนจะตอ้ง
ชีแ้จงและท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองของเดก็ 

ขอ้เสนอแนะ 
  ดา้นการบรหิารจดัการ 
    1. ครผููส้อน 
 1.1 กรุงเทพมหานครควรจา้งครตู่างประเทศทีเ่ป็นเจา้ของภาษามาสอน
โดยตรง โดยมกีารค่าตอบแทนใหเ้พิม่มากขึน้ และจา้งตลอดปีการศกึษา เพือ่ใหด้ าเนินโครงการโรงเรยีน
สองภาษามคีวามต่อเนื่องและยัง่ยนื สง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะชว่ย
ยกระดบัการศกึษาของนกัเรยีน ตลอดทัง้เป็นการสรา้งโอกาสใหแ้ก่เดก็ทีข่าดโอกาส 
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 1.2 ควรพฒันาศกัยภาพของครตู่างประเทศอย่างต่อเนื่องและใหม้กีาร 
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
 1.3 ควรใหโ้รงเรยีนมสีว่นรว่มในการสรรหาและคดัเลอืกครตู่างประเทศ 
 
 
 
 
                                2. ดา้นผูป้กครอง 
 2.1 ควรใหผู้ป้กครองมสีว่นร่วมในการพจิารณาศกัยภาพของเดก็ในการ 
เรยีนตามหลกัสตูรสองภาษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ควรประชุมผูป้กครองทุกภาคเรยีนเพือ่ชีแ้จงและสรา้งความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากนี้จะไดเ้ป็นแนวทางหารอืร่วมกนัระหว่างผูป้กครอง ครู
ไทย และครตู่างประเทศ 
  ดา้นการเรยีนการสอน 
   1. ควรขยายโครงการโรงเรยีนสองภาษาจนถงึระดบัมธัยมศกึษาเพือ่ใหก้ารเรยีน 
การสอนมคีวามต่อเนื่อง 
   2. ควรจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษเพือ่เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มใหเ้ดก็นกัเรยีน 
   3. ควรใหทุ้กโรงเรยีนมสีว่นร่วมในการออกขอ้สอบกลางของโรงเรยีนสองภาษา
    

4. ควรยกเลกิการสอนวชิาคณิตศาสตรใ์นโครงการโรงเรยีนสองภาษาเนื่องจาก
เป็น 

วชิาทีย่ากแลว้สอนวชิาสงัคมแทน 
  ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  ขอ้สงัเกต 
  1. จ านวนครไูมเ่พยีงพอ อาจท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็นกัเรยีนไม่ดเีทา่ทีค่วร 
นกัเรยีนจะเกดิความเครยีด บางวชิาเป็นวชิาทีย่ากแต่จะตอ้งเรยีนดว้ยภาษาองักฤษ  เชน่ วชิา
คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์อาจจะท าใหเ้ดก็นกัเรยีนไดร้บัความรูใ้นสาระวชิาของแต่ละวชิาไมม่าก
เทา่ทีค่วร และสง่ผลใหม้ปัีญหาในกรณีทีเ่ดก็นกัเรยีนจะตอ้งไปสอบแขง่ขนักบันกัเรยีนของโรงเรยีนทัว่ไป 

2. เดก็นกัเรยีนตามโครงการโรงเรยีนสองภาษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ ภาษาองักฤษเป็น
อย่างด ี 

สามารถสือ่สารกบัครตู่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. ครูต่างประเทศส่วนใหญ่มีศักยภาพในการสอนเป็นอย่างดี มีความคล่องแคล่ว 

กระตอืรอืรน้ 
มเีทคนิคในการสอนเป็นอย่างด ี 



8 
 

4. ครตู่างประเทศตอ้งจดัท าสือ่การเรยีนการสอนเพิม่เตมิ โดยใชเ้งนิสว่นตวัเพือ่พฒันาสือ่
ใหม้ ี

คุณภาพ เนื่องจากงบประมาณทีไ่ดร้บัมไีม่เพยีงพอ 
  ขอ้เสนอแนะ 

1. กรุงเทพมหานครควรขยายโครงการโรงเรียนสองภาษาให้ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครได ้

จดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่องจนถงึระดบัมธัยมศกึษา และใหโ้รงเรยีนในสงักดัไดด้ าเนินการทุกแห่ง 
ทัง้นี้เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็นักเรยีนของกรุงเทพมหานครไดเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ และเรยีนอย่างมคีุณภาพ
เทา่เทยีมกนั  

2. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนและชว่ยเหลอืครตู่างประเทศใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ีไดร้บั 
สวสัดกิารและคา่ตอบแทนทีด่ ีเพือ่ใหม้ขีวญั ก าลงัใจ และมคีวามปลอดภยัขณะทีเ่ป็นครอูยูใ่นโรงเรยีน และ
ควรสง่เสรมิใหค้รตู่างประเทศไดเ้ป็นลกูจา้งของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

3. กรุงเทพมหานครควรใหโ้รงเรยีนไดม้สีว่นรว่มในการสรรหาและคดัเลอืกครตู่างประเทศ
เพือ่ 

จะไดค้รตู่างประเทศทีส่ามารถสรา้งความต่อเนื่อง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรยีน 
 4. กรุงเทพมหานครควรประสานงานกบัมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้

จดัสง่นกัศกึษาวชิาเอกภาษาองักฤษมาฝึกสอน เพือ่ช่วยเหลอืเดก็นกัเรยีนในโครงการโรงเรยีนสองภาษา
อกีทางหนึ่ง 

 
5. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนในโครงการโรงเรยีนสองภาษา

อย่าง 
เพยีงพอเพือ่ใหค้รตู่างประเทศไดพ้ฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้  

6. ควรสนบัสนุน สง่เสรมิใหม้คีรเูฉพาะสาระวชิาใหม้คีวามรูด้า้นภาษาองักฤษ 
 
2. การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือรบัการสนับสนุนรองเท้าให้กบั

นักเรียน 
ในสงักดักรงุเทพมหานคร 

   
  คณะอนุกรรมการฯ ไดร้บัการประสานจาก TESCO LOTUS  ทีป่ระสงคจ์ะสนบัสนุน
รองเทา้รองเทา้ใหก้บันกัเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่ในเบือ้งตน้จะมอบใหแ้ก่นกัเรยีนในพืน้ทีเ่ขต
สวนหลวง ประเวศ และคลองเตย จ านวน 4,000 คูเ่พือ่เป็นการน าร่อง 
  จากการประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารของ TESCO LOTUS ส านกังานเขตสวนหลวง ประเวศ 
และ คลองเตย เพือ่หารอืถงึแนวทางในการคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามจ าเป็น และการขาดแคลนของ
ผูป้กครอง เพือ่ค านวณสดัสว่นในการจดัสรรรองเทา้ ซึง่หลงัจากมกีารหารอืแลว้ทีป่ระชุมมมีตมิอบรองเทา้
ใหน้กัเรยีนในพืน้ที ่
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เขตสวนหลวงจ านวน 1,400 คู ่เขตวฒันา จ านวน 1,400 คู ่และเขตคลองเตยจ านวน 1,200 คู่ และไดใ้ห้
ทางฝ่ายการศกึษาจดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัตวันกัเรยีน เชน่ เพศ ประเภทรองเทา้ ส ีและขนาดรองเทา้ 
เพือ่สง่มอบให ้TESCO LOTUS ใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัรองเทา้ และก าหนดใหม้กีารแถลงขา่วสง่มอบ
รองเทา้ในวนัจนัทรท์ี ่13 มถิุนายน 2559 ณ หอ้งเจา้พระยา ศาลาวา่การกรุงเทพมหานครโดยมผีูร้ว่มการ
แถลงขา่วดงันี้ 
  1. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
  2. คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 
  3. คณะอนุกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่4 
  4. ผูแ้ทนจาก TESCO LOTUS  
  5. ผูแ้ทนจากส านกัการศกึษา 
  6. ผูแ้ทนจากส านกังานเขตสวนหลวง วฒันา และคลองเตย 
  7. ผูแ้ทนจากสือ่มวลชน 
ทัง้นี้ หลงัจากทีม่กีารแถลงขา่วแลว้ TESCT LOTUS ไดท้ าการประสานกบัแต่ละส านกังานเขตเพือ่ท าการ
สง่มอบรองเทา้ใหก้บัโรงเรยีนในพืน้ที ่
 

3. ผลกัดนัเร่ืองการพฒันาพิพิธภณัฑท้์องถ่ินกรงุเทพมหานคร เขตบางรกั 
 
  จากการเยีย่มชมพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ของกรุงเทพมหานคร เขตบางรกั พบวา่มแีนวทาง 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ทีส่ามารถสรุปไดด้งันี้ 
  พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เขตบางรกั (พพิธิภณัฑช์าวบางกอก) จดัตัง้ขึน้โดย
วตัถุประสงคแ์ละความตัง้ใจของนางสาววราพร สรุวด ีเจา้ของบา้นในการน าบา้น 4 หลงัและทรพัยส์นิที่
ไดร้บัมรดกจากมารดา มาท าเป็นพพิธิภณัฑใ์หเ้ยาวชนรุน่หลงัและผูท้ีส่นใจไดศ้กึษา โดยนางสาววราพร 
เป็นผูค้วบคุมการจดัในสว่นทีเ่ป็นพพิธิภณัธช์าวบางกอกดว้ยตนเอง เมือ่แลว้เสรจ็ไดท้ าเรือ่งยกบา้นและ
ทรพัยส์นิทัง้หมดใหก้รุงเทพมหานคร โดยใชพ้ืน้ทีส่ว่นหนึ่งจดัตัง้เป็นพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร 
เขตบางรกั ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร พรอ้มทัง้ไดโ้อนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่กรุงเทพมหานครเสรจ็สมบรูณ์
เมือ่ 1 ตุลาคม 2547 โดยในพพิธิภณัฑม์กีารแสดงสิง่ต่าง ๆ ดงันี้ 

อาคารหลงัที ่1 เรอืนหลงั 1 ซึง่เดมิเป็นอาคารทีค่รอบครวัสรุวดเีคยอาศยัอยูล่กัษณะเป็น 
เรอืนไมส้กั 2 ชัน้ บรเิวณชัน้ล่างเป็นหอ้งรบัแขก หอ้งอาหาร หอ้งหนงัสอื และหอ้งน ้าแบบโบราณ แต่ละ
หอ้ง 
 
มกีารจดัแสดงขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชาวบางกอกทีไ่ดร้บัการเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีมตีูจ้ดัแสดงชุด
รบัประทานอาหารแบบยโุรป ภาชนะเครือ่งเคลอืบ เครือ่งลายครามแบบจนี ชามกระเบือ้งเคลอืบเบญจรงค์
แบบไทย เป็นตน้ สว่นชัน้บนแบ่งออกเป็น 3 หอ้งนอน และหอ้งแต่งตวัแบบยโุรป โดยมสีิง่ของเครือ่งใชท้ี่
ส าคญัคอื เครือ่งอดัผา้นุ่ง เตยีงไมโ้บราณแบบตะวนัตกแบบมเีสามุง้ เป็นตน้ 

อาคารหลงัที ่2 เดมิเรอืนไมส้กัหลงันี้ตัง้อยูท่ีซ่อยงามดพูล ีทุง่มหาเมฆ สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 
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2472 เพือ่ใชช้ัน้ล่างเป็นคลนิิกของนายแพทยฟ์รานซสิ ครสิเตยีน ชาวอนิเดยี สามคีนแรกของมารดาของ 
นางสาววราพร ซึง่จบการศกึษาดา้นศลัยแพทยจ์ากประเทศองักฤษ แต่เมือ่สรา้งบา้นเสรจ็ โดยยงัไม่ทนัได้
เขา้อยู ่นายแพทยฟ์รานซสิกไ็ดล้ม้ป่วยและเสยีชวีติลง นางสาววราพรไดร้บัมรดกทีด่นิผนืนี้ ไดม้แีนวคดิที่
จะขาย และประกอบกบัก าลงัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการจดัท าพพิธิภณัฑท์ีบ่างรกั จงึไดข้าย
ทีด่นิดงักล่าวเพือ่น าเงนิมาท าพพิธิภณัฑท์ีบ่างรกั อกีทัง้ไดร้ือ้บา้นตดิทีด่นิมาปลกูสรา้งใหม่ทีบ่างรกั แต่ได้
ยอ่ขนาดของบา้นลงตามพืน้ที ่
  พืน้ทีช่ ัน้ล่างของเรอืนหลงันี้เป็นหอ้งโถง ชัน้บนมหีอ้งนอนและหอ้งจดัแสดงสิง่ของ 
เครือ่งใชข้องนายแพทยฟ์รานซสิ เพือ่เป็นอนุสรณ์ ทัง้ยงัมรีปูหล่อของนายแพทยฟ์รานซสิ อนัเป็นผลงาน
ของศาสตราจารยศ์ลิป์ พรีะศร ีบรมครศูลิปกรรมรว่มสมยัประเทศไทยตัง้อยูบ่รเิวณชานหน้าบนัไดช้ัน้บน 
  อาคารหลงัที ่3 ชัน้บนจดัแสดงนิทรรศการภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะ
ทาง 
ภายภาพทีแ่สดงถงึพฒันาการการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง สงัคม และวฒันธรรมของบางกอก 
(กรุงเทพฯ) และบางรกั ตัง้แต่เป็นเมอืงหน้าด่านส าคญัในสมยัอยุธยาถงึปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
บทบาทของบางรกัในฐานะชุมชนหลากวฒันธรรม จากการเป็นศนูยร์วมของชาวต่างชาต ิโถงดา้นนอกของ
นิทรรศการ จดัพืน้ทีใ่หเ้ป็นหอ้งสมดุหนงัสอืหายากของ นางสาววราพรทีเ่ปิดใหผู้ม้าเยีย่มชมไดศ้กึษาหา
ความรู ้สว่นชัน้ล่างจดัแสดงแสตมป์และเหรยีญเงนิโบราณ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ประกอบอาหาร ซึง่สว่น
ใหญ่ใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกั เชน่ ตูเ้กบ็น ้าแขง็ กระต่ายขดูมะพรา้ว เตาหุงตม้ ถว้ย ชาม เครือ่งแกว้ บรรจุ
ภณัฑข์องผลติภณัฑใ์นอดตีทีห่าดไูดย้าก 
  อาคารหลงัที ่4  เป็นบา้นไมช้ัน้เดยีวใตถุ้นสงู แต่เดมิดา้นล่างใชเ้ป็นทีป่ระกอบอาหาร 
และกจิกรรมสนัทนาการอื่น ๆ เชน่ อ่านหนงัสอื เลีย้งสตัว ์ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นขายของที่
ระลกึ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
  1. ความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหาอาคารทีช่ ารุด 

2. ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิารผูเ้ขา้ชม  
3. ขาดการบรหิารจดัการอย่างมรีะบบ 

  ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
  1. ควรซ่อมแซมโครงสรา้งอาคารจุดทีช่ ารุดใหม้สีภาพด ี

2. ควรจดัใหม้เีครือ่งมอืสือ่สารในการชว่ยฟังเป็นภาษาต่างประเทศ ส าหรบัผูเ้ขา้ชม 
ชาวต่างชาต ิ

3. ควรแกไ้ขปัญหาเรือ่งทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ และในเบือ้งตน้ควรลงในเวบ็ไซตใ์นการเขา้
มา 

เยีย่มชมวา่ควรเดนิทางมาดว้ยรถโดยสารสาธารณะ 
4. ควรซ่อมแซมป้ายหน้าอาคารใหช้ดัเจน รวมถงึท าป้ายบอกรายละเอยีดของสะสมแต่ละ

ชิน้ 
5. ควรซ่อมแซมหอ้งน ้าเดมิใหส้ามารถใชง้านได ้รวมถงึสรา้งเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ 
6. ควรจดัหาไฟสอ่งของสะสมทดแทนของเดมิทีช่ ารุด 
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7. ควรซ่อมแซมของสะสมทีช่ ารุดใหม้สีภาพคงเดมิ เช่น เบาะเกา้อีท้ีหุ่ม้ดว้ยผา้แพรซึง่

ปัจจุบนั 
สภาพช ารุด 

8. ควรเปลีย่นเกา้อีห้อ้งประชุมชัน้บนของอาคาร 3 ใหม้ลีกัษณะเหมาะสมกบัลกัษณะของ
บา้น 

(ปัจจุบนัเป็นเกา้อีพ้ลาสตกิ) 
 
 

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


