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โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน
ผลส�ำเร็จกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้

ควำมร่วมมือ

ภำคเอกชนและภำครำชกำร
ภำยใต้

โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ





 โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครำชกำร อันได้แก่ กรุงเทพมหำนคร มหำนครท้องถิ่นกับภำคเอกชน มูลนิธิชิน 
โสภณพนิชในเชิงนโยบำย หลักกำร และกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่โรงเรียน 
440 แห่ง 50 เขตพืน้ที ่มีกำรด�ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถงึปัจจบุนั ด้วยหลกัสตูร
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Child-Centred Education) ควบคู่ไปกับกำร Coaching and 
Mentoring กำรอบรมด�ำเนินไปอย่ำงเข้มข้น เน้นกำรฝึกปฏิบัติ ลงมือกระท�ำ กำรน�ำไปใช้
ได้จรงิมำกกว่ำกำรฟังบรรยำยดงัทีผ่่ำนมำ กำรปรบัเปล่ียนบทบำทของกำรนเิทศกำรศกึษำ
กำรติดตำมผลในเชิงประเมนิผลโครงกำรมำสู่ระบบกำรเริม่เข้ำช่วยเหลอืคร ู กำรสนบัสนนุ
ครูแต่แรกเริ่ม สร้ำงสัมพันธภำพเชิงบวก กำรให้ข้อวิจำรณ์อย่ำงกัลยำณมิตร ระบบคืน
ข้อมูลน่ำเชื่อถือ สร้ำงควำมมั่นใจและควำมไว้วำงใจเพิ่มมำกขึ้น ตลอดกำร Coaching 
and Mentoring ที่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงทฤษฎีและแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำสมัยใหม่ได้
แม้นผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือทั้ง 2 ฝ่ำย ได้เริ่มเห็นควำมเปล่ียนแปลงในทำงที่ดีข้ึน
หลำยประกำรนับแต่โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรท้ังหมด ผู้บริหำรกำรศึกษำสำมำรถยก
ระดับคุณภำพโรงเรียนดีกว่ำหรือทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ ได้ ครูต้ังใจท�ำงำน
เห็นกระบวนกำรที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ นักเรียนเกิดควำมสุข ตั้งใจเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
กล้ำแสดงออก คิดวิเครำะห์ได้ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำมำรถตอบโจทย์นโยบำยส�ำคัญ
ของประเทศได้ ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ กำรตระเตรียมคนเข้ำสู่
ศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะเด็กไทย 3R 8C คะแนน O-NET สูงขึ้นกว่ำแต่ก่อน เป็นต้น 
 อย่ำงไรก็ตำมในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนควำมส�ำเร็จดังกล่ำว ปัญหำอุปสรรค ข้อดี
ข้อเด่น ข้อด้อย สิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขก็เกิดขึ้นมำกมำย หลำยปัจจัยได้ร่วมมือ
กันอย่ำงใกล้ชิด จนลดข้อจ�ำกัดเหล่ำนั้นให้ลดน้อยลง คณะผู้วิจัยได้เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
โครงกำรนี้ทุกขั้นตอน ด้วยกำรสังเกตกำรณ์ กำรสัมภำษณ์พูดคุย กำรแจกแบบสอบถำม 
กำรสนทนำกลุม่ และอืน่ ๆ จนได้ข้อมลูรำยละเอยีด บทสรุปของรำยงำนกำรวจัิยโครงกำรนี้
ค่อนข้ำงสมบูรณ์พอสมควร และหวังว่ำจักเป็นคุณประโยชน์ให้กับคนในวงกำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้ได้ไม่มำกก็น้อยต่อไป

      ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ
        หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

ค�ำน�ำ
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 กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลำงของควำมเจริญในทุกด้ำน ไม่ว่ำ
จะเป็นในเรื่องของกำรลงทุนทำงกำรค้ำ กำรศึกษำ แหล่งงำน กำรบริกำร วัฒนธรรม
นำนำชำติ และอื่น ๆ ในแต่ละปีจะมีจ�ำนวนประชำกรทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย
หลั่งไหลเข้ำออกอย่ำงต่อเนื่อง โดยรวมมีประชำกรกว่ำ 10 ล้ำนคน คิดเป็นสัดส่วน
ประชำกรจริงร้อยละ 60 และประชำกรแฝงร้อยละ 40 น�ำมำซึ่งควำมแออัดยัดเยียด 
ควำมหนำแน่นประชำกร 3,726 คน ต่อหนึ่งตำรำงกิโลเมตร กำรมำอยู่รวมกันมีทุกฐำนะ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ ต้องต่อสู้ดิ้นรน บำงกลุ่มมีฐำนะดี รำยได้สูง มีคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม
ในทำงกลับกันอีกจ�ำนวนไม่น้อยมีรำยได้ต�่ำ หำเช้ำกินค�่ำ มีปัญหำในเรื่องครอบครัวที่
แตกแยก บุตรหลำนขำดกำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำ จนน�ำไปสูปั่ญหำอนัมำกมำย เด็กและ
เยำวชนติดยำเสพติด มั่วสุมสร้ำงควำมเดือดร้อน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร เด็กแว้น
ยกพวกตกัีน และอืน่ ๆ ในชมุชน 1,800 แห่ง กระจัดกระจำยอยูใ่นเขตกำรปกครอง 50 เขต
ของกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวนไม่น้อยเป็นชุมชนผิดส่วน พื้นที่สีเทำที่เป็นแหล่งเตรียมกำร 
สร้ำงหล่อหลอมเดก็ให้กลำยเป็นยวุอำชญำกรได้อย่ำงง่ำยดำย ถ้ำเด็กหลดุจำกระบบโรงเรยีน
ครอบครวั ชมุชนทีอ่ยูอ่ำศัย เพรำะโอกำสทีเ่ดก็จะใกล้ชดิ สมัพนัธ์ เชือ่มโยงกับพืน้ทีเ่สีย่ง
อันตรำยมีอยู่มำกมำยในสัดส่วนพื้นที่เสี่ยง : พื้นที่ดี 2 : 1 ทีเดียว

 ในรำยงำนกำรวิจัยแผนวิสัยทัศน์ของประชำชนเพื่อกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2575) ได้ค้นพบคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ 15 ด้ำนของเด็กและ
เยำวชนที่เติบโต เรียนรู้ และมีภำวะสุ่มเสี่ยงดังนี้ 
 1.   วัตถุนิยมสูง ค่ำนิยมต่ำงประเทศ ลืมควำมโดดเด่นควำมเป็นไทย
 2.   มีวัฒนธรรมนอนดึก ตื่นสำย ไม่เก็บที่นอน
 3.   มีสภำพร่ำงกำยอ่อนแอลง ออกก�ำลังกำยน้อย
 4.   ก้ำวร้ำวรุนแรง ใช้ก�ำลังในกำรแก้ไขปัญหำ
 5.   เด็กวัยใส เรียนรู้เรื่องเพศก่อนวัยอันสมควร
 6.   ติดมือถือ ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับสังคมออนไลน์
 7.   ผลสัมฤทธิ์ วัตถุสิ่งของเป็นตัวตั้ง สร้ำงคุณค่ำเชิงปริมำณ
 8.   ขำดจิตอำสำ จิตสำธำรณะ คิดแต่เรื่องของตนเอง

ความเป็นมา
และความส�าคัญของปัญหา1
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  9.   ติดยำเสพติด ระบำดในชุมชน สถำนบันเทิง แหล่งมั่วสุม
 10. ท�ำงำนหนักไม่เป็น ขำดควำมรับผิดชอบ 
 11. เกิดสภำวะไร้สุข เครียด กดดัน ไม่พอใจ แยกตัวเอง
 12. เรยีนกวดวิชำเอำเป็นเอำตำย ชีวิตวัยรุน่ถูกเผำเครือ่ง ขำดควำมเป็นธรรมชำติ
 13. ห่ำงไกลศำสนำ เข้ำวัดโบสถ์ มัสยิดน้อยลง
 14. ชอบระบบเส้นสำย กำรลัดขั้นตอน ภำวะสับสนมีมำก 
 15. เสี่ยงต่อกำรเติบโตเป็นเด็กลอยล่อง เส้นทำงยุวอำชญำกร และอื่นๆ

 เมื่อวิเครำะห์สภำพและปัญหำกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร จุดแข็ง จุดอ่อน
ทีม่อียูข่องโรงเรียน 440 แห่ง พบว่ำ ข้อดี จุดแข็ง โรงเรยีนของกรงุเทพมหำนครมคีณุภำพ
สูงกว่ำโรงเรยีนในภมูภิำคอืน่ ๆ เดก็ทกุคนเรยีนฟร ีโดยไม่เกบ็ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงแท้จรงิ มทีนุ
ทำงสังคม วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมำกมำย เป็นมหำนครที่มีสิทธิในกำรบริหำร
จัดกำร ควำมอิสระ คล่องตัวได้อย่ำงเต็มที่ มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สื่อกำรสอน 
งบประมำณอย่ำงเพียงพอ มีศูนย์ฝึกอำชีพ และอื่นๆ โรงเรียนของกรุงเทพมหำนครค�ำนึง
ถึงสิทธิของเด็กเป็นส�ำคัญ กล่ำวได้ว่ำ ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนอยู่
ในชุมชนแออัดไม่น้อย ครอบครัวเปรำะบำงแตกแยกหย่ำร้ำงสูง พ่อแม่ผู้ปกครองมีรำยได้
ไม่แน่นอน หำเช้ำกินค�่ำ กำรดูแลเอำใจใส่บุตรหลำนมีน้อย เด็กถูกทอดทิ้ง ไร้ควำมสุข 
คุณภำพชีวิตไม่สู้ดีนักขำดควำมพร้อมในแทบทุกด้ำน แต่เด็กทุกคนก็ได้รับกำรศึกษำ
ค่อนข้ำงดีให้เปล่ำและทั่วถึงตำมสิทธิที่พึงได้รับ อย่ำงไรก็ตำมจุดอ่อนที่ค้นพบคือ รูปแบบ
และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำติดกรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำรมำกเกินไป ครู
เป็นศนูย์กลำงของกำรสอน เน้นกำรบรรยำย จ�ำเพ่ือสอบ กำรเรยีนรูผ่้ำนโครงกำร กจิกรรม
มน้ีอย ขำดหลกักำรและแนวคดิของกำรเรยีนกำรสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส�ำคญั มีกำรฝึกอบรม
บ่อยครั้ง ดึงครูออกจำกห้องเรียน แต่กำรฝึกอบรมขำดกำรติดตำม สนับสนุนช่วยเหลือ
มำกเท่ำที่ควร ครูจ�ำนวนไม่น้อยขำดแรงจูงใจในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เกิดกำร
สูญเปล่ำทำงกำรศึกษำ ขำดกำรด�ำเนินงำนรูปแบบบูรณำกำรในเชิงปฏิบัติ ครูปฐมวัย
ส่วนใหญ่เป็นอำสำสมัครในชุมชนที่ต้องได้รับกำรศึกษำอบรมในเชิงหลักกำรและแนวทำง
ปฏิบัติอีกมำก เป็นต้น
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 สภำพปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ จุดแข็ง จุดอ่อน น�ำมำซึ่งกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ด้ำน
กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 2575 คือ หลุดกรอบ มหำนครเรียนรู้ Digital Classroom 
ออกแบบกำรศึกษำด้วยตนเอง 50:50 ยกระดับคุณภำพ Human Capital แตกต่ำง 
โดยมีมำตรกำรข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  จัดให้มีบัตรวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำควำมเป็น
กรุงเทพมหำนคร โรงเรียน กทม. เป็นนิติบุคคล อิสระในกำรจัดกำรตนเอง ส่งเสริมกำร
ใช้หลกัสตูรสดัส่วน 70:30 โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั เรยีนครึง่วนัท�ำกจิกรรมครึง่วนั ส่งเสรมิ
หลักสูตรพลเมืองดี จิตอำสำ Green Curriculum หลักสูตรโตไปไม่โกง อำเซียนศึกษำ
ในโรงเรยีน ด้วยกำรเน้นโครงกำร ลงมือปฏบิตั ิกำรวิจยัชุมชน เป็นต้น ปรบัเปลีย่นบทบำท
จำกผู้สอน ผู้บรรยำยเน้นเนื้อหำ หนังสือแบบเรียนมำเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ ครูกระบวนกำร 
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำส่งเสรมิในรปูของกจิกรรมต่ำงๆ ทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั จดัคปูองกำรศกึษำ
ให้กับครูเข้ำรับกำรศึกษำอบรมตำมที่ตนเองสนใจและสมัครใจ ปฏิรูประบบกำรนิเทศ 
ติดตำมประเมินผลอย่ำงใกล้ชิดต่อเนื่อง มีกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
กับสถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน หน่วยงำนต่ำงๆ องค์กรสำธำรณะกุศล (NGO) ชุมชน
รอบโรงเรียนในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กนักเรียนที่มีต้นทุนทำงครอบครัวยำกจนขัดสน ให้ได้รับโอกำสของ
กำรเรียนรู้ที่สร้ำงรอยยิ้ม มีควำมสุข กล้ำแสดงออก ร่ำงเริงแจ่มใส มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะ ทักษะชีวิตที่เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว อันจัก
ช่วยให้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำลดลง กำรป้องกันเหยื่อ ยุวอำชญำกรให้ลด
น้อยลง เด็กและเยำวชนทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยได้รับกำรศึกษำดีขึ้นจำกควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือกันของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
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 มลูนธิชินิ โสภณพนชิ เป็นองค์กรสำธำรณะกุศลทีม่คีณุหญงิชดช้อย โสภณพนชิ
ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิได้ติดตำมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ปัญหำกำรศึกษำของไทยและ
กรงุเทพมหำนครมำโดยตลอด เลง็เหน็ว่ำมีควำมเข้ำใจผดิหลำยประกำรในวงกำรกำรศกึษำ
นับแต่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนแต่เยำว์วัยเข้ำเรียนโรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียนต่ำง
ประเทศเพื่อรับวัฒนธรรมและภำษำตะวันตก กำรให้ควำมส�ำคัญภำษำอังกฤษมำกกว่ำ
ภำษำไทย ควำมไม่ลึกซึ้งในประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมไทยท�ำให้เด็กละเลยรำกเหง้ำ
อัตลักษณ์ของคนไทย เด็กเหล่ำนี้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อำจขำดควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยง 
บคุลกินิสยัของคนไทยไปเสียหมด ควำมเป็นคนไทยจะย่อหย่อนลง สบืเนือ่งมำถงึคณุภำพ
กำรศกึษำของเดก็ไทยตกต�ำ่ลง ครซ่ึูงเป็นบคุคลส�ำคญัสูงสดุของกระบวนกำรเรยีนรู ้ ได้รบั
กำรสอนในสถำบันศึกษำ ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์หลำยๆ แห่ง ในหลักกำรเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ (Child-Centred Education) กลับไม่สำมำรถลงมือปฏิบัติได้จริงในห้องเรียน
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ แต่กลับสอนโดยยึดครูเป็นส�ำคัญ เน้นกำรบรรยำยท่องจ�ำ
และหนงัสอืแบบเรยีนเป็นหลกัอนัผดิแตกต่ำงจำกเดก็นักเรียนในวยันีโ้ดยสิน้เชงิ ครจู�ำนวน
มำกถูกกึ่งบังคับให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้หัวข้อที่ไม่สมัครใจช่วงสั้น 2-3 วัน หลังกำรฝึก
อบรมทกุอย่ำงเหมอืนเดมิไม่มกีำรสนบัสนนุช่วยเหลอืมำกนกั กำรอบรมทีผ่่ำนมำจงึลงทนุ
ค่อนข้ำงมำกแต่ไม่ค่อยคุ้มค่ำเท่ำที่ควร คุณภำพกำรศึกษำไทยจึงแทบไม่ดีขึ้นและมีกำร
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงน้อยมำกและอื่น ๆ 

 ในปี พ.ศ.2546 มูลนิธิชิน โสภณพนิช ได้เริ่ม “โครงกำร
โรงเรยีนไทยสูค่วำมเป็นเลศิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำมำตรฐำน
ของโรงเรยีนไทยให้มคีณุภำพทัดเทยีมกับสำกล ภำยใต้สงัคมบรบิท
ของวัฒนธรรมไทย โดยยึดต้นแบบมำจำกประเทศอังกฤษท่ีมี
แนวคิดกำรจดักำรศกึษำแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั (Child-Centred
Education) มกีำรปรบัใช้ กำรขยำยค�ำส�ำคัญสูก่ำรฝึกอบรมปฏบิติั

หลกักำรส�ำคญั 4 ด้ำน อันได้แก่ คร ูสภำพแวดล้อม หลักสตูร นกัเรยีน

กำรด�ำเนนิกำรท�ำอย่ำงเป็นขัน้เป็นตอน ตดิต่อประสำนงำนร่วมกบัโรงเรยีนเอกชน 5 แห่งทีม่ี
ควำมคล่องตวั อสิระและกำรตดัสินใจได้รวดเรว็ อนัได้แก่ โรงเรียนมำแตร์ เดอี วิทยำลัย
อ�ำนวยศิลป์ ศรีวิกรม์ พิชญศึกษำ และสำธิตบำงนำ ผลกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ โรงเรียน
เอกชน 5 แห่ง ได้รับกำรยอมรบัและประสบผลส�ำเรจ็เป็นอย่ำงดี ต่อมำได้มแีนวคดิส�ำคญั
ในกำรขยำยโอกำสไปสูเ่ด็กยำกจนด้อยโอกำสในโรงเรยีนของรฐัทีม่จี�ำนวนพอเหมำะดังเช่น
กรุงเทพมหำนครมีจ�ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 440 โรง จ�ำนวนไม่น้อยเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก
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มลูนธิชินิ โสภณพนชิ
โครงการโรงเรยีนไทยสูค่วามเป็นเลศิ



และขนำดกลำง ครูและผู้บริหำรกำรศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ นักเรียนได้รับโอกำส
และมคีวำมส�ำคญัมำกขึน้ จงึเป็นทีม่ำของโครงกำรโรงเรยีนกรุงเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิ
ด้วยควำมร่วมมือของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหำนคร 3 แห่งได้แก่ โรงเรยีนวัดเทวรำชกุญชร
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และโรงเรียนวัดสุทธิสะอำด ผลกำรด�ำเนินงำนเป็นที่น่ำพึง
พอใจ แม้นจะมีปัญหำอุปสรรคมำกมำย แต่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่
ดขีึน้ ครูมคีวำมตัง้ใจในกำรสอนมำกข้ึน ปฏบิตังิำนด้วยควำมเต็มใจ กระตือรอืร้นอนัส่งผล
ต่อพฤตกิรรมของเดก็โดยตรง มีควำมสขุมำกกว่ำแต่ก่อน ทัง้สหีน้ำแววตำ ตัง้ใจมำโรงเรยีน
และใกล้ชิดสนิทสนมกับครูมำกขึ้น โรงเรียนบำงแห่งเป็นต้นแบบของโรงเรียนตัวอย่ำง
(Best Practices) ของโครงกำรนี้ ปัจจุบันมีกำรขยำยโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร
สู่ควำมเป็นเลิศ จ�ำนวน 46 โรงเรียน ไปยังทุกเขตของ กทม. 50 เขต เรียบร้อยแล้ว มีกำร
ฝึกอบรมแบบเข้มตำมหลกัสตูรเน้นผูเ้รยีนเป็นส�ำคัญจ�ำนวน 9 วนั อย่ำงเข้มข้น ทัง้ทฤษฎี

กำรลงมือปฏิบัติ ศึกษำดูงำน กำรท�ำพันธสัญญำ 
กำรสนับสนุนช่วยเหลือเชิงกัลยำณมิตร กำรแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสริมและให้ก�ำลังใจ (Coaching 
and Mentoring) อย่ำงสม�่ำเสมอจริงจัง ต่อเนื่องยำว
นำนจนครปูฏบิตัไิด้จรงิในห้องเรยีน กำรประสำนงำน
กับผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ จนเข้ำใจเป้ำหมำยตรงกัน
อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรน้ีได้ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 นับเป็นเวลำ 13 ปี แล้ว กำรสังเครำะห์
งำน สร้ำงองค์ควำมรูใ้หม่ กำรขยำยผลอย่ำงรอบคอบ
กำรสรุปบทเรียนที่ผ่ำนมำ จุดแข็ง จุดอ่อน ควำมพึง

พอใจหรือกำรต่อต้ำน ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ในช่วงด�ำเนินกำรที่
ผ่ำนมำมอียูไ่ม่น้อย แนวทำงข้อเสนอแนะท่ีควรปรบัปรงุแก้ไข ผลกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
กับนักเรียน คุณภำพชีวิตดีขึ้นเพียงไร กำรขับเคลื่อนบูรณำกำรเชิงนโยบำยสู่ระดับบนจะ
ติดต่อประสำนงำน กำรท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง 2 ฝ่ำยเพื่อครอบคลุม
โรงเรียนทั้งหมดของกทม.มีขั้นตอนรำยละเอียดด้ำนใดบ้ำง และอื่นๆ ทั้งหมดนี้จ�ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยในเชิงปริมำณและคุณภำพควบคู่กันไป
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 1. กำรลดปัญหำและอุปสรรคในด้ำนใดให้ลดน้อยลงเพื่อให้กำรขยำยผลในเชิง
นโยบำยของโครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิบรรลเุป้ำหมำยระยะยำวได้
 2. รูปแบบกำรฝึกอบรมแบบเข้มข้น กำรสนับสนุนดูแลให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
เช่นไร จึงจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรเรียนกำรสอนของครูให้เกิดคุณภำพของผู้เรียนได้
ตำมหลักกำรเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

ค�ำถำมวิจัย2

 1. เพือ่ศกึษำสภำพและปัญหำในกำรจดักำรฝึกอบรมตำมแนวคดิกำรจัดกำรศกึษำ
ที่มีผู้เรียนเป็นส�ำคัญในโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ
 2. เพื่อศึกษำคุณค่ำ ประโยชน์ จุดเด่นของโครงกำรที่สร้ำงกำรปฏิรูปกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำที่มีผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
 3. เพือ่เสนอแนวทำงในกำรขับเคล่ือนแนวคดิกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนโดยผูเ้รยีน
เป็นส�ำคัญสู่โรงเรียนกรุงเทพมหำนคร

วัตถุประสงค์การวิจัย3

 กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยแบบผสม (Mixed-Method Research) โดยใช้วธิวีจิยั
ทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ โดยมีรูปแบบ Triangulation Design: Convergence 
Model ซึ่งกระบวนกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณจะถูกด�ำเนินควบคู่กันไป
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรวิจัย ข้อมูลที่ได้จะถูกน�ำมำเปรียบเทียบจุดเหมือนจุดต่ำงเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ตอบค�ำถำมวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์

กระบวนการด�าเนินการวิจัย4

 กำรสรปุผลกำรศกึษำเบือ้งต้นจำกแบบสอบถำมสะท้อนให้เห็นแนวทำงกำรด�ำเนนิ
งำนของคณะวิทยำกรต่อผลกำรน�ำควำมรูจ้ำกกำรฝึกอบรมไปใช้ของครทูีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนกรงุเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิ โดยในส่วนนีจ้ะน�ำเสนอเป็น 5 ตอน ได้แก่ ข้อมลู
เบือ้งต้นของผูต้อบแบบสอบถำม สภำพและปัญหำในกำรน�ำหลกัสตูรกำรอบรมไปใช้ ปัจจยั
ส�ำเรจ็ของโครงกำรโรงเรยีนกรุงเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิ ผลกำรวเิครำะห์ควำมแตกต่ำง
ค่ำเฉลี่ยของกำรปฏิบัติและปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้ จ�ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน จุดแข็ง
และจุดอ่อนของกำรฝึกอบรมโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ

สรุปผลการวิจัย 5

โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน   07



ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม

 ประชำกรในกำรศกึษำครัง้นี ้คือ ครทูีผ่่ำนกำรฝึกอบรมโครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพ
มหำนครสูค่วำมเป็นเลศิจ�ำนวน 547 คน

?
เพศหญงิ จ�ำนวน 472 คน

(ร้อยละ 86.3)
เพศชำย จ�ำนวน 66 คน

(ร้อยละ 12.1)
ไม่ระบุ จ�ำนวน 9 คน

(ร้อยละ 1.6)

อำยุ

31-40 ปี 41-50 ปี 22-30 ปี
จ�ำนวน 219 คน (ร้อยละ 40) จ�ำนวน 137 คน (ร้อยละ 25) จ�ำนวน 59 คน (ร้อยละ 10.8)

ส่วนใหญ่ รองลงมา น้อยที่สุด

เพศ

ระดับชั้น

ป.1-ป.3
จ�ำนวน 230 คน
(ร้อยละ 42) 

ส่วนใหญ่

ชั้นปฐมวัยและ
เป็นครูพี่เลี้ยง
จ�ำนวน 169 คน
(ร้อยละ 30.9

รองลงมา

สอนในกลุ่ม
วิชาพิเศษ
จ�ำนวน 131 คน
(ร้อยละ 23.9)

รองลงมา

ป.4-ป.6
จ�ำนวน 10 คน 
(ร้อยละ 1.8)

น้อยที่สุด

ประสบกำรณ์สอน

11-20 ปี
จ�ำนวน 187 คน (ร้อยละ 34.2)

ส่วนใหญ่

5-10 ปี
จ�ำนวน 127 คน (ร้อยละ 23.2)

รองลงมา

น้อยกว่า 5 ปี
จ�ำนวน 99 คน (ร้อยละ 18.1)

น้อยที่สุด

ทีมสนับสนุน

A
จ�ำนวน 171 คน (ร้อยละ 31.3)

ส่วนใหญ่

B
จ�ำนวน 126 คน (ร้อยละ 23.0)

รองลงมา

C และ D
จ�ำนวน 125 คน (ร้อยละ 22.9)
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 รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ

ชำย 66 12.1

หญิง 472 86.3

ไม่ระบุ 9 1.6

2. อายุ

22-30 ปี 59 10.8

31-40 ปี 219 40.0

41-50 ปี 137 25.0

51ปีขึ้นไป 117 21.4

ไม่ระบุ 15 2.7

3. ระดับชั้นที่สอน

ปฐมวัยและเป็นครูพี่เลี้ยง 169 30.9

ป.1 - ป.3 230 42.0

ป.4 - ป.6 10 1.8

กลุ่มวิชำพิเศษ 131 23.9

ไม่ระบุ 7 1.3

4. ประสบการณ์สอน

น้อยกว่ำ 5 ปี 99 18.1

5 – 10 ปี 127 23.2

11 – 20 ปี 187 34.2

21 ปีขึ้นไป 103 18.8

ไม่ระบุ 31 5.7

5. ทีมสนับสนุน

A 171 31.3

B 126 23.0

C 125 22.9

D 125 22.9

รวม 547 100
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ตอนที่ 2 สภำพและปัญหำในกำรน�ำหลักสูตรกำรอบรมไปใช้

 เมื่อพิจำรณำภำพรวมกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมทั้ง 4 ด้ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของ
กำรปฏิบัติทั้ง 4 ด้ำน มีค่ำตั้งแต่ 3.49 ถึง 3.67 โดยมีค่ำเฉลี่ยในด้ำนนักเรียนสูงที่สุด 
(3.67) อยู่ในระดับเป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ รองลงมำในด้ำนครู ด้ำนสภำพแวดล้อม และ
ด้ำนหลักสูตรอยู่ในระดับมำก (3.64, 3.57 และ 3.49 ตำมล�ำดับ) และเมื่อพิจำรณำภำพ
รวมปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทั้ง 4 ด้ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของปัญหำต่อกำรประยุกต์
ใช้ควำมรู้ทั้ง 4 ด้ำน มีค่ำตั้งแต่ 1.40 ถึง 1.52 โดยมีค่ำเฉลี่ยในด้ำนหลักสูตรสูงที่สุด 
(1.52) อยู่ในระดับน้อย รองลงมำในด้ำนครู ด้ำนสภำพแวดล้อม และด้ำนนักเรียนอยู่ใน
ระดับน้อย (1.48, 1.41 และ 1.40 ตำมล�ำดับ) โดยมีเกณฑ์และรำยละเอียดแสดงดัง
ตำรำงที่ 2 ถึง 4

ตารางที่ 2 เกณฑ์ภำพรวมระดับกำรปฏิบัติและระดับปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ยระดับกำรปฏิบัติ

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา

1.01-2.00 บำงครั้ง น้อย

2.01-3.00 บ่อยครั้ง ปำนกลำง

3.01-4.00 เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ มำก

จุดเน้น ค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ

ครู 3.64 เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ

สภำพแวดล้อม 3.57 เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ

หลักสูตร 3.49 เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ

นักเรียน 3.67 เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ
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ตารางที่ 4 ค่ำเฉลี่ยระดับปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้

จุดเน้น ค่าเฉลี่ย ระดับปัญหา

ด้ำนครู 1.48 น้อย

ด้ำนสภำพแวดล้อม 1.41 น้อย

ด้ำนหลักสูตร 1.52 น้อย

ด้ำนนักเรียน 1.40 น้อย
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ตอนที่ 3 ปัจจัยส�ำเร็จของโครงกำร
โรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ

 เมื่อพิจำรณำปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปชั้นเรียน พบว่ำ ปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปชั้นเรียน คือ กำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำร
ศึกษำของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อบุตรหลำนของตนเองเป็นปัจจัยส่งผลมำกที่สุด รองลงมำ
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสถำนศึกษำของผู้บริหำรโรงเรียน ทิศทำงนโยบำยและกำร
บริหำรจัดกำรของส�ำนักกำรศึกษำ กำรก�ำกับดูแล สนับสนุน นิเทศติดตำมผลเชิงวิชำกำร
ของศึกษำนิเทศก์ วิสัยทัศน์และนโยบำยในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของรองผู้ว่ำ และกำร
ปรับปรุงห้องเรียน กำรปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและครูผู้ช่วยเป็นปัจจัยส่งผล
น้อยที่สุด ตำมล�ำดับ รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 5

ตารางที่ 5 ล�ำดับปัจจัยส�ำเร็จของโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ

ปัจจัยส�าเร็จ ล�าดับที่

วิสัยทัศน์และนโยบำยในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของรองผู้ว่ำ 5

ทิศทำงนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักกำรศึกษำ 3

กำรก�ำกับดูแล สนับสนุน นิเทศติดตำมผลเชิงวิชำกำรของศึกษำนิเทศก์ 3

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสถำนศึกษำของผู้บริหำรโรงเรียน 2

กำรปรับปรุงห้องเรียน กำรปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและครูผู้ช่วย 6

กำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรศึกษำของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อบุตรหลำนของตนเอง 1
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ตอนที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยของกำรปฏิบัติ
และปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้ จ�ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน

 เมื่อพิจำรณำกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมทั้ง 4 ด้ำน จ�ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน 
จะเห็นว่ำ ครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง ชั้นป.1-3 ชั้นป.4-6 และกลุ่มวิชำ
พิเศษ มีกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมในด้ำนครูอยู่ในระดับประจ�ำ สม�่ำเสมอ (M = 3.71, 
3.64, 3.80, 3.55) ด้ำนสภำพแวดล้อมอยู่ในระดับประจ�ำ สม�่ำเสมอ (M = 3.67, 3.56, 
3.72, 3.46) ด้ำนหลักสูตรอยู่ในระดับประจ�ำ สม�่ำเสมอ (M = 3.55, 3.45, 3.73, 3.45) 
และด้ำนนักเรียนอยู่ในระดับประจ�ำ สม�่ำเสมอ (M = 3.76, 3.64, 3.87, 3.59) โดยเมื่อ
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย พบว่ำ ครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง 
และสอนในระดับชั้นป.4-6 มีกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมในด้ำนครูสูงกว่ำครูที่สอนในระดับ
กลุ่มวิชำพิเศษ ครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง มีกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมใน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมสูงกว่ำครูที่สอนในระดับชั้นป.1-3 และกลุ่มวิชำพิเศษ ครูที่สอนในระดับ
ชั้นปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยงและสอนในระดับชั้นป.4-6 มีกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมในด้ำน
หลักสูตรสูงกว่ำครูที่สอนในระดับชั้นป.1-3และกลุ่มวิชำพิเศษ นอกจำกนี้ครูที่สอน
ในระดับชั้นปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงและสอนในระดับชั้นป.4-6 มีกำรปฏิบัติตำมกำรอบรม
ในด้ำนนักเรียนสูงกว่ำครูที่สอนในระดับชั้นป.1-3 และครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยและ
ครูพี่เลี้ยงมีกำรปฏิบัติตำมกำรอบรมในด้ำนนักเรียนสูงกว่ำครูที่สอนในระดับช้ันกลุ่มวิชำ
พิเศษ รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 6

ตารางที ่6 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงค่ำเฉล่ียของกำรปฏิบติัตำมกำรอบรมทัง้ 4 ด้ำน
จ�ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน
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 เมื่อพิจำรณำปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้ทั้ง 4 ด้ำน จ�ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน 
จะเห็นว่ำ ครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง ชั้นป.1-3 ชั้นป.4-6 และกลุ่มวิชำ
พิเศษ มีปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้ในด้ำนครูอยู่ในระดับน้อย (M = 1.41, 1.46, 1.35, 
1.57) ด้ำนสภำพแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย (M = 1.32, 1.41, 1.22, 1.53) ด้ำนหลักสูตร
อยู่ในระดับน้อย (M = 1.48, 1.51, 1.31, 1.59) และด้ำนนักเรียนอยู่ในระดับน้อย 
(M = 1.34, 1.37, 1.20, 1.51) โดยเมื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย พบว่ำ ครูที่
สอนในระดับช้ันกลุ่มวิชำพิเศษมีปัญหำต่อกำรประยุกต์ใช้ในด้ำนครูสูงกว่ำครูที่สอนใน
ระดบัชัน้ปฐมวยัและครพ่ีูเลีย้ง ครูทีส่อนในระดบัช้ันกลุม่วชิำพเิศษมีปัญหำต่อกำรประยกุต์
ใช้ในด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนหลักสูตรสูงกว่ำครูที่สอนในระดับปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง
และระดับช้ันป.4-6 นอกจำกนีค้รทูีส่อนในระดบัชัน้กลุ่มวชิำพเิศษมปัีญหำต่อกำรประยกุต์
ใช้ในด้ำนนักเรียนสงูกว่ำครทูีส่อนในระดบัชัน้ปฐมวยัและครพูีเ่ลีย้ง และครทูีส่อนในระดับ
ชั้นป.1-3 รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยของปัญหำกำรประยุกต์ใช้ทั้ง 4 ด้ำน 
จ�ำแนกตำมระดับชั้นที่สอน 
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ตอนที่ 5 จุดแข็งและจุดอ่อนของกำรฝึกอบรม
โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ

 คุณครูผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้ให้ข้อมูลส่วนจุดแข็ง
และจุดอ่อนของกำรฝึกอบรมโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพ
มหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ ข้อสรุปจำกครูผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
พบว่ำ ครูได้พัฒนาตนเองเป็นล�าดับที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 
22.85 ซึ่งข้อมูลส่วนนี้มีองค์ประกอบย่อย คือ ครูสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้ 

“ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียนที่มีความแตกต่างกันตาม
ศักยภาพของนักเรียน เน้นการให้
ใบงานที่แยกตามความเหมาะสม”

ตัวอย่างข้อความด้านครูได้พัฒนาตนเอง

 ล�าดับท่ี 2 นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง
คิดเป็นร้อยละ 21.94 ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย คือ นักเรียน
มีควำมสุขกับกำรเรียน นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น ตั้งใจ
เรียนมำกขึ้น นักเรียนมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย 
และมีส่วนร่วมในกำรเรียนมำกขึ้น 

“นักเรียนมีโอกาสพัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก 
กระตือรือร้น เคารพกฎเกณฑ์

มีความสุขในการเรียนมากขึ้น ช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น”

ตัวอย่างข้อความด้านนักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรง

 รองมำล�าดับที่ 3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและการอบรมจากโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 16.64 โดยกำรอบรมมอีงค์ประกอบย่อย คอื ควำมรู้
ที่ได้รับสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง และมีรูปแบบกำรจัด
อบรมที่น่ำสนใจ รำยละเอียดปรำกฏดังตำรำงที่ 8     

“การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนท�าให้ห้องเรียนสะอาด
มีพื้นที่มากขึ้น สามารถกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียนได้”

ตัวอย่างข้อความด้านสภาพแวดล้อมเอื้อการเรียนรู้

16   โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน



ตารางที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็งของกำรฝึกอบรมโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร
สู่ควำมเป็นเลิศ
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 เมื่อพิจำรณำจุดอ่อนของกำรฝึกอบรมโครงกำร
โรงเรยีนกรงุเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ พบว่ำ ครูผูเ้ข้ำร่วม
อบรมมคีวำมปรำรถนำให้ได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร
มากขึ้นเป็นล�าดับที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 25.20 โดยระบุว่ำ
ยังขำดกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร ด้ำนงบประมำณในกำร
จัดสภำพแวดล้อม กำรเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ ตลอดจน
ควำมเข้ำใจของผู้บริหำรต่อโครงกำร 

“ไม่มีงบประมาณสนับสนุนพียงพอใน
การจัดสภาพแวดล้อม การสนับสนุน
ในด้านทรัพยากรถือว่ายังน้อยอยู่

ครูต้องจัดหาเอง” 

“ขาดการเสริมแรงรวมถึงการสร้าง
ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่”

ตัวอย่างข้อความด้านครูได้พัฒนาตนเอง

 รองลงมำครูผู้เข้าร่วมการอบรมมีข้อวิพากษ์ต่อ
การอบรมมากเป็นล�าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 18.02 โดย
ระบุถึงควำมต่อเนื่องในกำรติดตำมของโครงกำรส้ันเกินไป 
ระยะเวลำในช่วงกำรอบรมไม่เหมำะสม สถำนทีใ่นกำรอบรม
ไกล ทรำบเน้ือหำในกำรอบรมอยู่แล้ว และปรำรถนำให้เพ่ิม
กำรท�ำสื่อกำรสอน 

“เป็นโครงการที่ซ�้าซ้อนกับสิ่งที่
โรงเรียนได้กระท�าอยู่ ใช้เวลามากใน
การท�าความเข้าใจ และควรมีหัวข้อ

การผลิตสื่อการเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอบรมมากกว่านี้” 

ตัวอย่างข้อความด้านข้อวิพากษ์ต่อการอบรม

 ล�าดับที่ 3 การเพิ่มภาระงาน คิดเป็นร้อย 15.58 
ซึ่งได้ระบุถึงภำระงำนนอกเหนือกำรสอนที่มีเข้ำมำตำม
นโยบำยต่ำงๆ ท่ีท�ำให้ไม่มีเวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ รำยละเอียดปรำกฏดังตำรำงที่ 9

“สื่อ เวลา อุปกรณ์ ครูมีภาระงานมาก 
โรงเรียนเป็นแกนน�าหลายอย่าง

ซึ่งไม่รู้จะท�าอะไรก่อนดี” 

ตัวอย่างข้อความด้านการเพิ่มภาระงาน
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ตารางที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์จุดอ่อนของกำรฝึกอบรมโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร
สู่ควำมเป็นเลิศ
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 บทสรุปนี้เกิดขึ้นจำกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์พูดคุย FOCUS GROUP
และอื่น ๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น คณะผู้วิจัยได้ลงไปมีส่วนร่วมในโครงกำรนี้ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น
กระบวนกำร มีแก่นสำระที่ควรน�ำเสนอเพิ่มเติมต่อไปนี้
 

 โครงกำรโรงเรยีนไทยสูค่วำมเป็นเลศิ มพีืน้ฐำนมำจำกประเทศองักฤษทีส่อนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Child-Centred Education) โดยมูลนิธิชิน โสภณพนิช ผ่ำนทำง
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ที่เป็นเลขำนุกำรมูลนิธิ ร่วมกับ บริติช เคำนซิล (British
Council) ได้เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของโรงเรยีนนำนำชำติ ควำมเป็นสำกลที่บูรณำกำร
อย่ำงเหมำะสมลงตวั วัฒนธรรม คณุลักษณะของเดก็ไทยอย่ำงกลมกลนื หลกักำร แนวคดิ
ดงักล่ำวมกีำรพฒันำ เปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัสงัคมบรบิทไทย นบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2546
จนถึงปัจจุบัน ด้วยกำรเริ่มต้นที่วำงหลักสูตรกับโครงกำรไทยสู่ควำมเป็นเลิศเป็นเวลำ 6 
เดือน ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจยิ่ง ต่อมำได้ขยำยสูโ่รงเรยีนเอกชน 5 แห่ง ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 
อนัได้แก่ โรงเรียนพชิญศกึษำ โรงเรยีนศรวิีกรม์ โรงเรยีนสำธติบำงนำ โรงเรยีนอ�ำนวยศลิป์
และโรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นเป็นไปได้ กำรบริหำรที่คล่องตัว 
หลักสูตรกำรเรยีนรู ้และคณุภำพของครแูละนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้ ในปีพ.ศ. 2552 ด้วยควำม
ร่วมมือของมูลนิธิชิน โสภณพนิชกับรองผู้ว่ำกรุงเทพมหำนครฝ่ำยกำรศึกษำ ในขณะนั้น
ได้ลงนำมร่วมกันน�ำโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศเข้ำมำปฏิรูปกำร
ศกึษำโรงเรียนของกรุงเทพมหำนคร 440 แห่ง อย่ำงเป็นขัน้ตอน ในปีแรกเริม่จำกโรงเรยีน
3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชร โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และโรงเรียน
วัดสุทธิสะอำด ปัจจุบันทั้ง 3 โรงเรียน และเครอืข่ำยอกี 5 โรงเรยีนเป็นสถำนศกึษำดเีด่น
ต้นแบบไว้ศกึษำเรยีนรู ้ (Best Practices) ด้วยผลกำรทุ่มเทกำรฝึกอบรมแบบเข้มข้น 
หลกัสตูรทีน่�ำไปปฏบิตัไิด้จรงิ กำรตดิตำมให้ควำมร่วมมอื กำรเข้ำสนบัสนนุอย่ำงกัลยำณมติร
กำรท�ำพันธสัญญำ กำรจัดห้องเรียนให้สะอำด มีพื้นที่ท�ำกิจกรรม กำรน�ำเสนอผลของ
กำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำขึ้น สัมพันธภำพ กับครูเชิงบวกต่อผู้บริหำร กำรศึกษำดูงำน

School
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โรงเรียนต้นแบบของกรุงเทพมหำนครและเอกชน กำรอบรมนอกสถำนที่ และอื่นๆ
ผลปรำกฏว่ำนโยบำยและทศิทำงกำรศกึษำของกรงุเทพมหำนคร ได้เห็นผลงำนเชงิประจักษ์
กำรเรียนรู้ของเด็กมีควำมสุขมำกขึ้น พัฒนำกำรมีกำร
เปลี่ยนแปลงทุกด้ำน  หลำยโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำสูงขึ้น คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ครูกลับมำ
ท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบและอื่นๆ  จนน�ำมำสู่
กำรฝึกอบรมครูตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงระดับประถม
ศกึษำปีที ่6 ครบทกุชัน้ในโรงเรยีน  แต่ละเขต 46 แห่ง 
ในปีพ.ศ. 2559   และจะขยำยให้ครอบคลุมทั้ง  440
โรงเรียนอย่ำงมีคุณภำพ ค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องยั่งยืน
จนกลำยเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนกรุงเทพมหำนครต่อไป

 จุดเด่นและความส�าเร็จของโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

 มีหลำยประกำรอันได้แก่
 - กำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (CCE) เป็นทฤษฎี หลักกำร แนวคิดที่เป็น
สำกลนำนำชำติ มำจำกประเทศอังกฤษน�ำเข้ำสู่ประเทศไทยในรูปแบบโรงเรียนนำนำชำติ
แต่ได้มีกำรทดลองใช้ กำรปรับปรุง ประยุกต์ใช้ น�ำร่องศึกษำวิจัยมำตำมล�ำดับ ดังเช่น 
ในโรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนกรุงเทพมหำนคร นับได้ว่ำทฤษฎี หลักกำร
แนวคดิดงักล่ำวสำมำรถน�ำมำพัฒนำ เปล่ียนแปลงคณุภำพผูเ้รยีนได้ในเด็กทกุกลุม่ทกุชำติ
ภำษำ ฐำนะ ผวิพรรณทีแ่ตกต่ำง ควำมเป็นชำยหญงิได้อย่ำงเหมำะสมลงตวั เป็นสทิธขิอง
เด็กที่ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเท่ำเทียมกัน ระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนจำกควำมเป็นสำกลสู่
ควำมเป็นไทย มีพื้นฐำน รำกเหง้ำ ประวัติศำสตร์ วิวัฒนำกำรน�ำมำทดลองใช้ กำรลงมือ
ปฏิบัติด้วยกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำมำโดยตลอด

 - มลูนธิชินิ โสภณพนชิ มภีำรกจิส�ำคญัในกจิกำรเพือ่สงัคม (Social Enterprise)
ด้วยกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมกำรศำสนำ กำรกุศล
สำธำรณะ กำรบริจำค กำรศึกษำทุกระดับควำมรู้ งำนด้ำนกำรรักษำพยำบำลและสังคม
สงเครำะห์ และยังเป็น 1 ใน 12 ของภำคเอกชนในโครงกำรประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำที่
เน้นกำรประสำนงำน เกิดควำมร่วมมือกันขึ้นระหว่ำงรัฐบำล ท้องถิ่น เอกชน ในกำรยก
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ระดับ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล กล่ำวได้ว่ำโครงกำรโรงเรียน
กรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศที่มูลนิธิชิน โสภณพนิช เข้ำช่วยเหลือด�ำเนินกำรในขณะนี้
เป็นรูปแบบตัวอย่ำงอันดีของควำมส�ำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำ และเกิดผลงำนเรื่องคุณภำพ
ผู้เรียน ครูที่ตั้งใจสอน กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ดีขึ้นตำมล�ำดับ เป็นภำคเอกชนที่สร้ำง
ทำงเลือกที่ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
คล่องตัวในระบบรำชกำรท่ีล่ำช้ำ
ติดกรอบได้ค่อนข้ำงสอดคล้องกัน
เป็นกำรวำงต�ำแหน่ง (Position) ของ
ภำคเอกชนที่ชี้น�ำ กระตุ้นสะท้อน
วัฒนธรรมกำรบูรณำกำรกำรศึกษำให้
กับส่วนรำชกำรได้ดียิ่ง แม้นจะมีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง กล่ำวได้ว่ำ
มลูนธิชิิน โสภณพนชิได้บรรลผุลส�ำเรจ็ในเชงิภำรกจิและวตัถปุระสงค์ท่ีต้ังไว้แล้วทุกประกำร 
 
 - กำรฝึกอบรมหลักสูตร CCE ระยะเวลำ 9 วัน หัวข้อกำรเรียนรู้ 4 ด้ำน
อันได้แก่

 กำรฝึกอบรมดังกล่ำว ในระยะแรกจะได้รับกำรต่อต้ำน กำรแสดงควำมรู้สึกไม่
พอใจ ไม่เกิดประโยชน์มำกเท่ำที่ควร ครูหลำยท่ำนต้องจำกครอบครัว เดินทำงไกล ไม่ได้
หยุดในช่วงปิดเทอม เนื้อหำอบรมรู้แล้วไม่สำมำรถน�ำเอำไปใช้ได้ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม
ข้อเด่นของกำรฝึกอบรมหลักสูตรนี้แตกต่ำงจำกเดิม คือ ทีมวิทยำกรได้รับรู้ ปัญหำ
ข้อเท็จจริงของกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนมำ คือ ฟังวิทยำกรบรรยำยซ�้ำซำกเบื่อหน่ำย หัวข้อ
ไม่น่ำสนใจ ขำดกำรลงมือปฏิบัติ ขำดกำรสนับสนุนต่อกำรน�ำไปใช้ สิ้นเปลืองงบประมำณ
กำรเดินทำงเสียค่ำใช้จ่ำยเบิกไม่ได้ และอื่นๆ ปัญหำดังกล่ำวได้มีกำรเตรียมกำรแก้ไข คือ 
กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง อดทน เข้ำใจปัญหำและข้อจ�ำกัดของ
ครทูีม่อียู ่สร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีนรู ้เน้นทฤษฎคีวบคูป่ฏบิตั ิเกรด็ควำมรู ้กำรพบักระดำษ
เกม ทักษะที่น�ำไปใช้ได้จริง แบ่งกลุ่มปฏิบัติกำร บันทึกผล กำรแสดงออก กำรให้ข้อติชม
กำรสร้ำงผลงำน มีสื่ออย่ำงเพียงพอ สร้ำงสัมพันธภำพเชิงบวก มีพันธสัญญำร่วมกัน
กำรออกค่ำใช้จ่ำยค่ำเดินทำงบำงส่วนให้ อำหำรดีรสอร่อยช่วงฝึกกำรอบรม เป็นต้น

1. ด้านครู 2. ด้านสภาพ
แวดล้อม

3. ด้าน
หลักสูตร

4. นักเรียน
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กำรฝึกอบรมระยะเวลำ 9 วัน ขจัดปัญหำกำรฝึกอบรมแบบเดิมให้ลดน้อยลง เน้นกำร
ปฏิบัติใช้ได้จริง บรรยำกำศเป็นกันเอง เกิดพันธสัญญำในกำรปรับปรุงห้องเรียน มุ่งมั่น
ต่อวิชำชีพครู และรอกำรด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงด้วยควำมเต็มใจยิ่ง

 - กำร Coaching and Mentoring ให้ครกูรงุเทพมหำนคร กำรสนบัสนนุช่วยเหลอื
แบบเดิม ท�ำให้ครูขำดควำมไว้วำงใจต่อผู้ประเมินผล เป็นกำรติชมแบบจับผิด ฉำบฉวย
เดินดูแบบผิวเผิน สร้ำงภำระงำนครูเพิ่มขึ้นจำกโครงกำรต่ำงๆ ฯลฯ ควำมแตกต่ำงจำก
แบบเดิมสู่กำร Coaching and Mentoring วำงพื้นฐำนสัมพันธภำพที่ดีต่อกันช่วงฝึก
อบรม คุ้นเคย ค่อย ๆ เปิดใจ เกดิควำมเชือ่มัน่ แลกเปล่ียนควำมเข้ำอกเข้ำใจซึง่กนัและกนั
สร้ำงพันธสัญญำด้วยกัน กำรด�ำเนินกำรช่วงก่อนเปิดเทอม (Clean Up Day) ลงท�ำ
ควำมสะอำดห้อง ย้ำยสิง่ของไม่จ�ำเป็นออก จัดมมุประสบกำรณ์แตกต่ำง สร้ำงสิง่แวดล้อม
    ห้องตำมที่ออกแบบไว้ กำรเอำจริงเอำจัง ลงมือ
    ท�ำงำนร่วมกับครู ท�ำให้ครูศรัทธำและไว้วำงใจทีม
    วิทยำกรมำกขึ้น กำรเข้ำสนับสนุนครู ให้ข้อวิจำรณ์
    ข้อเสนอแนะเชิงบวก ไม่จบัผดิ บรรยำกำศกัลยำณมติร
    แลกเปล่ียนเรียนรู ้ซ่ึงกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์
    หำจุดเด่นข้อดขีองครใูนกำรสอนให้ได้ ครเูกดิก�ำลงัใจ
ยอมรับ เปิดใจ พร้อมให้ดูกำรสอนอย่ำงเต็มใจ แสดงบทบำทกำรสอน จัดห้องเรียนตำมที่
ฝึกอบรมมำอย่ำงเต็มที่ เด็กมีควำมสุข กล้ำแสดงออก สนุกสนำนไปกับกิจกรรมใบงำน
สื่อกำรสอนที่ครูจัดขึ้นอย่ำงหลำกหลำยตำมศักยภำพของเด็กแต่ละคน นอกจำกนั้นเพื่อ
ให้เกิดควำมมั่นใจ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรพำคณะครูไปดูโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้
เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำสำมำรถด�ำเนินกำรจริงได้ มีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรโรงเรียนทรำบ
ผลกำรปฏบิตังิำนของครูแต่ละท่ำนในเชิงสร้ำงสรรค์ จุดแขง็
และจดุอ่อนของตนเอง สุดท้ำยพำครูแต่ละรุ่นเข้ำรับกำรฝึก
อบรมนอกสถำนที่ (Residential) อย่ำงเข้มข้น สนุกสนำน
กำรรำยงำนผลสิ่งที่ด�ำเนินกำรมำแล้ว ปัญหำที่พบ สิ่งที่จะ
ด�ำเนินกำรต่อไปในอนำคตได้  ต่อมำมีกำรน�ำเสนอผลต่อ
รองผู้ว่ำฝ่ำยกำรศึกษำ ผู้บริหำรส�ำนักกำรศึกษำ คณะศึกษำ
นิเทศก์  มูลนิธิชิน โสภณพนิช  และผู้เกี่ยวข้อง  กำรมอบ
ประกำศนียบัตรให้กับคณะครูและผู้บริหำรโรงเรียนครบตำมโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมฝึกอบรม
แต่ต้น ถือเป็นนวัตกรรมกำรศึกษำทำงด้ำนกำร Coaching and Mentoring ที่ครบวงจร
ต่อเนื่อง สร้ำงควำมร่วมมือเอำจริงเอำจังจนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงดียิ่ง
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 - คุณครูในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ครูทุกคนล้วนเป็นคนดีคนเก่ง มีควำมรู้ควำม
สำมำรถ เจตคตทิีด่ต่ีอวชิำชพีครเูพรำะต้องสอบแข่งขันอัตรำสงูในกำรบรรจเุข้ำรบัรำชกำร
พื้นฐำนหลักกำร แนวคิดในเชิงกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Child-Centred 
Education) ได้เรียนรู้และฝึกฝนมำบ้ำงแล้ว แต่ด้วยปัญหำและข้อจ�ำกดัเรือ่งภำระงำนอืน่
ที่ได้รับมอบหมำยมำกมำย ซ�้ำซ้อนจำกหน่วยรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง สภำพครอบครัว
ของนกัเรยีนทีข่ดัสนยำกจน ครอบครัวเปรำะบำง ควำมไม่พร้อมในกำรสนบัสนนุกำรศกึษำ
ของบตุรหลำน สภำพปัญหำรถตดิ น�ำ้ท่วม ขำดขวัญและก�ำลงัใจ ล้วนท�ำให้ครไูม่สำมำรถ
ปฏบิตังิำนในกำรเรยีนกำรสอนได้เตม็ที ่มีกำรท้ิงห้องเรียนเกิดขึน้ในบำงเวลำ อย่ำงไรกต็ำม
โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศได้กลับมำท�ำให้ครูตื่นตัว กระตือรือร้น
ท�ำงำนหนักขึ้น จัดห้องเรียน สิ่งแวดล้อมสะอำด มีบรรยำกำศน่ำเรียนรู้ คุณครูใจดีมี
เมตตำ มีลีลำกำรสอน ออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำงสนุกสนำน เด็กอยำกมำโรงเรียนทุกวัน 
ควำมเป็นครูที่ดี มีจรรยำบรรณฟื้นกลับมำ ได้ใช้วิชำชีพของตนเองอย่ำงเต็มที่ต่อกำร
ช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงในปัญหำรอบด้ำนให้อยู่รอดปลอดภัยได้ 

 - วิสยัทศัน์ นโยบำยกำรปฏริปูกำรศึกษำของกรงุเทพมหำนคร ในกำรจดัท�ำแผน
วสิยัทศัน์ของประชำชนเพ่ือกำรพัฒนำกทม.ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2575) ด้ำนกำรศกึษำ
วิสัยทัศน์ที่ 6 มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้ให้กทม.เป็นศูนย์กลำงเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ให้เป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำและวิจัยของอำเซียน กำรกระจำยอ�ำนำจ ออกแบบ
หลักสูตรกำรเรียนรู้ตำมอัตลักษณ์ของตนเองได้ รองผู้ว่ำกรุงเทพมหำนคร ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักกำรศึกษำ ผู้อ�ำนวยกำรเขต คณะศึกษำนิเทศก์ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญโครงกำรนี้
ตรงกัน เกิดนโยบำยสนับสนุนโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศมำอย่ำง
ต่อเนือ่งและเตม็ที ่เพรำะกรงุเทพมหำนครเป็นเขตปกครองพเิศษ กำรกระจำยอ�ำนำจกำร
บริหำร มีอ�ำนำจกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยได้ รูปแบบกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครจึงมี
อตัลกัษณ์เฉพำะของตนเอง ระบบหลกัสตูรกำรเรยีนรู ้กำรคดัเลอืกบรรจคุร ูงบประมำณ
สนับสนุน โรงเรียนจ�ำนวน 440 โรงเรียน ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง

24   โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน



ยกระดบัคณุภำพผูเ้รยีน กำรปฏริปูกำรศึกษำทีม่ขีนำดพอเหมำะด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง
ได้ด้วยตนเอง โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศจึงเข้ำมำมีบทบำทกำร
ขบัเคลือ่นกำรปฏิรูปกำรศกึษำ คร ูสภำพแวดล้อม หลักสตูร นกัเรยีน นบัแต่ปี พ.ศ. 2552
เป็นต้นมำ โครงกำรนี้จะเป็นแผนงำนหลัก (Master plan) ของกำรเชื่อมโยง บูรณำกำร
กบัแผนงำนอืน่ ๆ ได้อย่ำงคล่องตวั เกดิกำรเปลีย่นแปลงระยะยำวค่อนข้ำงมำกถ้ำทกุฝ่ำย
ร่วมมือกันเป็นอย่ำงดี

 - คณุภำพนกัเรยีน คุณลกัษณะของเดก็ พฒันำกำรเรยีนรู้เปลีย่นแปลงเป็นน่ำพอใจ
นักเรียนมีควำมสุข สนุกสนำน กระตือรือร้น ร่วมมือ ตั้งใจเรียนหนังสือ มีระเบียบวินัย 
สัมมำคำรวะ เคำรพกฎกติกำในชั้นเรียน มั่นใจตนเอง กล้ำคิด กล้ำแสดงออก รู้จักท�ำงำน
เป็นทมี แข่งขนัแต่มนี�ำ้ใจ ควำมรบัผิดชอบในบทบำทของตนเอง ควำมภำคภมูใิจในผลงำน
รักธรรมชำติ ใฝ่เรียนรู้ กำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงผลงำนเชิงสร้ำงสรรค์ กำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน ขั้นน�ำ ขั้นสอน ขั้นสรุป ตำมแนวคิด VAK 
และกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่ำงแท้จริง ปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียนช่วย
ท�ำให้เด็กกรุงเทพมหำนครที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เด็กยำกจนตกขอบ เด็กพิเศษได้รับโอกำส
กำรเรียนรู้ พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ และเจตคติเท่ำเทียมกับเด็กไทย
ทั่วไปมำกขึ้น อันจักเป็นผลให้วีถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนครลดปัญหำสังคม
ด้ำนยำเสพติด ควำมรุนแรง เพศวัยใส ยุวอำชญำกรลงได้มำกทีเดียว

 กำรอปุมำอปุไมย (Metaphor) โครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิ
ด้วยควำมร่วมมือของกรุงเทพมหำนครกับมูลนิธิชิน โสภณพนิช ได้ด้วยค�ำส�ำคัญ คือ 
“โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน ครูคือนำงฟ้ำ เด็กมีออร่ำของควำมสุข” ในอนำคตโครงกำรนี้
จะเป็นต้นแบบและแนวทำงกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู ่คุณภำพผู้เรียนอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ท้องถิ่น เอกชน จังหวัดจัดกำรตนเอง 
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยองค์ควำมรู้ ผลกำรวิจัย รูปแบบกำรด�ำเนินกำรหลักสูตรกำรฝึก
อบรม กำร Coaching and Mentoring ที่แตกต่ำงจำกอดีตที่ล้มเหลวมำโดยตลอด
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   จุดด้อย

 ข้อที่เป็นปัญหำอุปสรรคมีหลำยด้ำน หลำยองค์ประกอบเช่นเดียวกัน เพรำะเป็น
กำรท�ำงำนร่วมกันของภำครำชกำรและภำคเอกชนในภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของ
ภำคเอกชนก็มีข้อจ�ำกัดเช่นเดียวกันกับภำครำชกำรในหลำยมิติดังต่อไปนี้ 

 - ควำมแตกต่ำงวัฒนธรรมองค์กรของกรุงเทพมหำนครและมูลนิธิชิน โสภณพนิช
ในขณะท่ีกรุงเทพมหำนครเป็นระบบรำชกำร ติดกรอบระเบียบข้ันตอนท่ียุ่งยำกล่ำช้ำ 
ยดึแบบแผนกำรด�ำเนินงำนตำมปีงบประมำณเป็นหลัก แต่มลูนธิชินิ โสภณพนชิมหีลกักำร
บริหำรแบบภำคเอกชน เน้นควำมรวดเร็ว กำรตัดสินใจที่ส่งผลต่อคุณภำพของเนื้องำนที่
เห็นผลงำนชัดเจน ตรงไปตรงมำ ระบบธรรมำภิบำล เมื่อเกิดควำมแตกต่ำงวัฒนธรรม
กำรท�ำงำนขององค์กรทั้ง 2 แห่ง ย่อมน�ำมำซึ่งควำมไม่เข้ำใจ ขัดแย้ง ล่ำช้ำ และควำมไว้
วำงใจซึ่งกันและกัน อันจักน�ำไปสู่ควำมไม่มั่นคง กำรร่วมมือไม่ต่อเนื่องในเชิงนโยบำย
และทศิทำงของโครงกำรโรงเรยีนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลศิได้ ในอดีตจนถงึปัจจบุนั
ปัญหำงบประมำณในเรื่องครุภัณฑ์ โต๊ะเก้ำอี้ เฟอร์นิเจอร์ระดับปฐมวัยยังคำรำคำซังไม่
สำมำรถน�ำออกมำใช้ได้ นับเป็นปัญหำที่ละเอียดอ่อนที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข มิฉะนั้นอำจ
น�ำไปสู่ปัญหำจุดอ่อนเรื่องอื่นๆ ที่ติดตำมมำอีกหลำยด้ำน

 - ภำระงำนครูที่เพิ่มขึ้นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ครูจ�ำนวนมำกต้องกำรสอน 
จดักิจกรรมให้นกัเรียน ดแูลเอำใจใส่เด็กอย่ำงทัว่ถึง แต่กลบัปรำกฏว่ำมโีครงงำน กจิกรรม
ด้ำนอื่นที่ครูจ�ำต้องด�ำเนินกำรให้ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่บทบำทหน้ำท่ีของครูเลยแม้นแต่น้อย 
โรงเรียนเป็นศูนย์ปฏิบัติกำร กำรทดลอง กำรเก็บข้อมูล กำรรำยงำนผลจำกนโยบำยที่
สั่งกำรลงมำจำกกระทรวงทบวงกรมต่ำงๆ อันเป็นสำเหตุส�ำคัญท�ำให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน
       บ่อยครัง้ สสค.ได้ส�ำรวจชวิีตครไูทย 1 ปี เปิดเรยีน 200 วนั ครตู้อง
                   ใช้เวลำกับกิจกรรมที่ไม่ใช่กำรสอน 65 วัน คิดเป็นร้อยละ 32.5
          ในปี 2558 กำรทิ้งห้องเรียนมีผลท�ำให้ครูปฏิบติังำนได้ไม่เต็มที่ 
           เพรำะกำรเป็นครตูำมโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำม
   เป็นเลิศครูต้องวำงแผนกำรสอน กำรจดัห้องเรยีน สิง่แวดล้อม
   ให้สะอำดน่ำอยู่ มุมหนังสือ กำรจัด Display Interactive 
   สอนหนังสืออย่ำงเต็มที่ ออกแบบกิจกรรมและสื่อกำรสอน 
   ใบงำน กำรดแูลเดก็พิเศษ กำรวำงกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยใน
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ชั้นเรียน และอื่นๆ ในกำรสอนแต่ละคำบจึงต้องทุ่มเท ดูแลเอำใจใส่อย่ำงต่อเนื่อง แต่เมื่อ
ถูกดึงเวลำ กำรก่อกวนจำกกิจกรรมที่ถูกบังคับจึงดึงควำมสนใจ รำยละเอียดและบทบำท
ของครทูีอ่บรมมำจำกโครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิให้ต�ำ่กว่ำมำตรฐำน
ที่ควรจะเป็น 

 - กำรสนับสนุนเชิงทรัพยำกร งบประมำณ บุคลำกร โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพ
มหำนครสู่ควำมเป็นเลิศเน้น 4 เรื่องใหญ่ คือ ครู สภำพแวดล้อม หลักสูตร นักเรียน 
เป็นนวัตกรรมกำรศึกษำที่เข้ำมำแก้ปัญหำกำรสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลำง (Teacher 
Centred) สอนด้วยกำรบรรยำยกระดำนด�ำ หนังสือแบบเรียน ท�ำแบบฝึกหัด ครูต้องดุ 
ส่งเสียงดัง มีกำรท�ำโทษบ่อยครั้ง แต่โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ
ต้องปรับแต่งห้อง มุมหนังสือ โต๊ะเก้ำอี้เหมำะสมกับกิจกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
สือ่กำรสอน ใบงำน และอ่ืนๆ กำรเปลีย่นแปลงปฏริปูดงักล่ำวต้องใช้งบประมำณสนบัสนนุ
เป็นอันมำก วัสดุครุภัณฑ์ กระดำษ สี กรรไกร กำว แต่โรงเรียนขำดแคลน งบประมำณ
อย่ำงเพียงพอ อำจสนับสนุนได้บำงส่วนครูจ�ำเป็นต้องออกเองเพื่อผลิตสื่อกำรสอน ใบงำน
จ�ำนวนมำก นอกจำกนั้นบุคลำกรที่เข้ำมำช่วยงำนครูมีจ�ำกัดมำก ครูต้องด�ำเนินกำรเอง
ทั้งหมดทั้งกำรเบิก จ่ำย เขียนฎีกำ เขียนรำยงำนโครงกำรและอื่น ๆ 

  จุดอ่อนที่ควรได้รับการแก้ไขในโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ

 สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนไม่มีระเบียบ เป็นแหล่ง
สะสมของเก่ำทำงกำรศึกษำ มีแต่ของไม่จ�ำเป็น ร้อน
อบอ้ำว ขำดกำรบ�ำรุงรักษำ ไม่มีพื้นที่ในกำรท�ำกิจกรรม
ตู้เก่ำ แบบเรียนไม่เหมำะสมกับวัย กำรก�ำจัด รื้อออก
จำกห้องเรียนท�ำได้ยำกติดขัดกับระเบียบพัสดุที่มีอยู่
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 ครูบำงท่ำนยังไม่สำมำรถน�ำเนื้อหำและกิจกรรม
กำรฝึกอบรมมำใช้ได้ทั้งหมด เกิดผลเพียงบำงส่วน ยังไม่ได้
สอนโดยยึดควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  ดูแลควบคุม
ชั้นเรียนไม่ได้ สร้ำงใบงำนขำดควำมหลำกหลำย สอนแบบ
ครูเป็นศูนย์กลำงที่เคยปฏิบัติมำ  ขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ผลิตสื่อกำรสอนไม่ได้  กำรปฏิบัติงำนของครูในโรงเรียน
ยงัไม่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ขำดครูพเิศษในแต่ละโรงเรยีน
ขำดควำมร่วมมือจำกนักเรียนและผู้ปกครองบำงส่วน
ครูยังอยู่ในโลกกำรเรียนรู้แบบเก่ำใหม่คละเคล้ำกันไป

     หลักสูตร กำรออกแบบกำรเรยีนรู ้กจิกรรม
    ไม่หลำกหลำย ไม่กระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน 
    กจิกรรมและใบงำนไม่ตอบสนองควำมแตกต่ำงผูเ้รียน
    ลีลำกำรสอน VAK ยังไม่บรรลุผลส�ำเร็จ หลักสูตร
    ต้องปรบัเปลีย่นไปตำมนโยบำยของต้นสงักดั แผนกำร
    สอนที่จัดท�ำไว้ยังสอดแทรกกำรเรียนรู้ VAK ไม่ครบ
    ทุกหน่วยกำรเรียนรู้

 นักเรียน นักเรียนบำงห้องมีจ�ำนวนมำกเกินไป มีเด็กพิเศษอยู่มำก กำรเรียนร่วม
บำงครั้งไม่ได้ผล นักเรียนมีพฤติกรรมดีไม่คงทน นักเรียนบำงคนไม่กล้ำแสดงออก ขำด
ควำมกระตอืรอืร้น ควำมเช่ือม่ันในตนเอง ไม่ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบวนิยัทีต่ัง้ขึน้ ขำดทกัษะ
ในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น ไม่มีสมำธิในกำรเรียนอันเกิดจำกปัญหำครอบครัว ขโมยของ
เพื่อน ก้ำวร้ำวรุนแรง เลียนแบบมำจำกครอบครัวและชุมชน

¡ ¢ ¤ §
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 - ควำมเป็นเอกภำพของนโยบำยและโครงกำรในโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร 
โรงเรยีน ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ และครตู้องรบันโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ มำกมำยหลำกหลำย
ที่หลำยหน่วยงำนจัดให้มีขึ้นตำมงบประมำณประจ�ำปี ทุกนโยบำยและทุกโครงกำรส�ำคัญ
    เท่ำเทียมกันหมด หลำยเรื่องซ�้ำซ้อนกัน วิธีกำร
    แตกต่ำงขัดแย้งกัน ครูต้องด�ำเนินกำรเองทุกเร่ือง 
    เพื่อตอบสนองของนโยบำยและโครงกำรเหล่ำนี้ 
    โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ 
    เป็นหนึง่ในโครงกำรทีก่รงุเทพมหำนครน�ำมำขับเคล่ือน
    แต่บำงครั้งก็ขัดแย้งทับซ้อนกับโครงกำรอื่นท่ีมีควำม
ส�ำคัญระดับเดียวกัน ดังเช่น โครงกำร 5ส เรื่องสิ่งแวดล้อม โครงกำรโตไปไม่โกงเน้นเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมให้สอนสอดแทรกบูรณำกำรร่วมกันกับ CCE ไม่ได้ ต้องแยกส่วนกันท�ำ 
และอื่นๆ โครงกำรมีจ�ำนวนมำก ท�ำให้เป็นภำระกับงำนประจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง สร้ำงควำม
สับสน ยุ่งยำกใจ และต้องเขียนรำยงำนให้เจ้ำของโครงกำรพอใจ จนน�ำมำสู่กำรจัดกำร
เชิงเอกภำพที่ขำดทิศทำงร่วมกันในเวลำนี้

 - ควำมไม่มั่นคง ควำมไม่ชัดเจนของโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำม
เป็นเลิศในระยะยำวของทีมวิทยำกร ผู้ปฏิบัติงำนกำรฝึกอบรม กำร Coaching and 
Mentoring ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ว่ำจะมีกำรวำงแผนด�ำเนินงำนต่อไปหรือไม่
ระหว่ำงกรุงเทพมหำนครกับมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทีมวิทยำกรทุกคนล้วนถูกคัดเลือกมำ
เป็นอย่ำงด ีกำรฝึกอบรมอย่ำงเข้มข้น กำรทดลองใช้หลักสตูร CCE ด้วยตนเอง กำรน�ำร่อง
ในโรงเรียนด้วยกำรปฏิบัติจริง และอื่น ๆ แต่ขวัญและก�ำลังใจ อนำคตและทิศทำงของ 
CCE ต้องก�ำหนดกำรวำงอนำคตร่วมกัน (Share Future) อย่ำงรีบด่วน อันจักช่วยให้
ทุกคนรู้เส้นทำงวิชำชีพของแต่ละคนชัดเจนขึ้น ซึ่งมีผลท�ำให้มูลนิธิชิน โสภณพนิช ได้รับ
กำรยอมรับในแนวคิดกิจกำรเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่โดดเด่นในสังคมภำค
เอกชนต่อไป

โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน   29



30   โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน



โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน   31





รูปแบบการฝึกอบรม
ที่เสริมสร้างครูกทม.ได้
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 ในอดีต ปัจจุบัน และอนำคตของกำรฝึกอบรมเป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพ
เทคนิค วิธีกำร ทักษะต่ำงๆ ให้กับครูประจ�ำกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมนโยบำย
และทิศทำงกำรศึกษำที่สั่งกำรลงมำ บนสู่ล่ำง ด้วยงบประมำณมำกมำยมหำศำล หัวข้อ
กำรศึกษำมักก�ำหนดจำกส่วนกลำงเป็นส่วนใหญ่ มีกำรคัดเลือกครู ตัวแทนเข้ำฝึกอบรม
ตำมกรอบและวิธีจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี ครูจ�ำนวนไม่น้อยจ�ำต้องทิ้งห้องเรียน ขำด
กำรสอน ไม่มีเวลำดูแลนักเรียนมำกเท่ำที่ควร กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ คือ เข้ำรำยงำนตัว 
ลงทะเบียนรับเอกสำร หลักสูตรกำรฝึกอบรมมีทั้งระยะสั้นและยำวตำมนโยบำย สำระที่
คิดว่ำมีควำมจ�ำเป็น พิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร ชี้แจงวัตถุประสงค์
ท�ำ Pre test แนะน�ำตัวเอง กำรฟังวิทยำกรที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนบรรยำยยำวนำน บรรยำกำศนิ่งเงียบ รับฟังด้ำนเดียว
อำจมีถำมตอบ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นบ้ำง กำรประชุมกลุ่ม
ศึกษำดูงำน ลงมือปฏิบัติบำงครั้ง กระบวนกำรฝึกอบรมแบบนี้
จบลงแบบกำรสื่อสำรด้ำนเดียวเป็นส่วนใหญ่ พิธีปิด สรุปผลกำร
ฝึกอบรม Post test และควำมคำดหวังว่ำครูจะน�ำไปใช้ในกำร
สอนปรับปรุงกำรเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ครูเดินทำงกลับ รำยงำนตัว
เขียนเรื่องทีไ่ด้รับกำรฝึกอบรมต่อต้นสังกดั กลับมำสอนเหมือนเดิม
เปลีย่นแปลงไม่มำกนัก ขำดกำรนิเทศติดตำมผล กำรช่วยเหลืออย่ำงใกล้ชิด ในที่สุดกำร
ฝึกอบรมที่เรียนรู้เพิ่มเติมมิได้ถูกน�ำมำใช้ สร้ำงปัญหำและควำมเหนื่อยหน่ำยให้กับครู
จ�ำนวนไม่น้อย กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพเปลี่ยนนโยบำยจำกส่วนกลำงบ่อยครั้ง วงจรกำร
ฝึกอบรมรอบใหม่เกิดขึ้นวนเวียนปีแล้วปีเล่ำ เกิดควำมสูญเปล่ำทำงกำรศึกษำมำกมำย 
และแทบไม่มีทำงออกเลยส�ำหรับประเด็นปัญหำในเรื่องนี้แม้แต่น้อย

 กำรฝึกอบรมในโครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิเป็นนวตักรรม
ทำงกำรศึกษำของกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบด้วยกำรน�ำหลักกำรแนวคิดสำกล
หลักสูตร CCE ของประเทศอังกฤษมำปรับปรุงทดลองใช้ในโรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียน
เอกชน และโรงเรยีนกทม. จนเหมำะสม สอดคล้องกบัสงัคมวฒันธรรมบรบิทไทย กำรลง
นำมร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรทั้ง 2 ฝ่ำย กทม.กับมูลนิธิชิน โสภณพนิชในเชิงนโยบำย
และกำรขับเคลื่อนระยะยำว กำรด�ำเนินกำรมีกำรวำงแผนฝึกอบรมระยะ 8-9 วัน ด้วย
หลักสูตร CCE เข้มข้นแก่ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะครู แม้นจะมีบรรยำกำศต่อต้ำน 
กำรไม่เห็นด้วยกับโครงกำรนี้อันเนื่องจำกประสบกำรณ์เดิมของกำรฝึกอบรมที่สูญเปล่ำ 
เสียเวลำและใช้ประโยชน์ไม่ได้มำกนัก แต่กำรฝึกอบรมที่นี่แตกต่ำง วิทยำกรทั้ง 4 ทีม
ได้เตรียมตัวมำดี สร้ำงบรรยำกำศ อ�ำนวยควำมสะดวก รับรู้ปัญหำ แก้ไขข้อจ�ำกัดและ
ควำมคบัข้องใจได้ระดบัหนึง่ เน้ือหำหลกักำร CCE น่ำสนใจ ชดัเจน ตรงกนัสิง่ทีค่รตู้องกำร

34   โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน



กระบวนกำรฝึกอบรมมีกำรบรรยำยเนื้อหำทฤษฎีควบคู่กับกำรลงมือปฏิบัติ กำรสำธิต 
ท�ำงำนกลุม่ เกม กิจกรรมสอดแทรกจนน�ำไปใช้ได้จรงิ ข้อเด่นและมีผลท�ำให้เกดิควำมส�ำเร็จ
คือ วิทยำกร 4 ทีม  มีคุณลักษณะเฉพำะ  อดทน
ยิม้แย้มแจ่มใส รูจ้กัครเูป็นรำยบคุคล ค่อยๆ สร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ควำมไว้วำงใจ ร่วมกันสร้ำง Action
Plan อันเป็นกำรวำงรำกฐำนของ Coaching and
Mentoring ที่เริ่มเข้ำช่วยเหลือครูก่อนเปิดเทอม
Clean Up Day  ตำมกำรออกแบบห้องกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่สะอำด ปลอดภัย มีพื้นที่ มุมหนังสือ น�ำตู้เอกสำร ของเก่ำออกนอกห้องเรียน
ติดตำมด้วยระบบกำรคืนข้อมูลให้ครูด้วยวิธีกำรสัมพันธภำพเชงิบวก ค้นหำข้อดีอย่ำง
สร้ำงสรรค์ วจิำรณ์ข้ออ่อนด้วยกลัยำณมติร มผีลกำรน�ำเสนอร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียนกับ
คณะครูเป็นระยะๆ กำรพบปะพูดคุย กำรประชุมสม�ำ่เสมอท�ำให้ครมูพีฒันำกำรแตกต่ำง
จำกเดิมโดยสิน้เชิง ห้องเรยีนมชีวิีตชวีำ บรรยำกำศสนุกสนำน เด็กเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
กล้ำแสดงออก มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ผลงำนเป็นที่ยอมรับ คุณภำพและ
คุณลักษณะของนักเรียนดีขึ้นตำมล�ำดับ มีกำรเสริมควำมมัน่ใจในโรงเรยีนต้นแบบทัง้
โรงเรยีน กทม. โรงเรียนเอกชน และโรงเรยีนนำนำชำต ิกำร Coaching and Mentoring
ด�ำเนินกำรไปทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กำรฝึกอบรม กำรท�ำ Action Plan กำรคืนข้อมูล กำร
ประชุมกลุ่มย่อย กำรศึกษำดูงำนเพิ่มเติมตลอดระยะ  4  เดือน  จนกลำยเป็นวิถีชีวิต 
ห้องเรียน กำรสอนเป็นภำรกิจส�ำคัญ และเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรยีน นบัเป็นกำร
เปิดมติิใหม่ ทำงเลอืกทำงออกส�ำคัญของกำร Coaching and Mentoring ที่ระบบนิเทศ
กำรศึกษำไทยต้องศึกษำระบบนี้มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนั้นยังมีกำรสรุปผลกำรฝึกอบรม
กำรทบทวนทฤษฎ ีหลกักำร ทกัษะต่ำงๆ ปัญหำทีแ่ก้ไขด�ำเนนิกำรและพนัธสญัญำในอนำคต
(Residential) กำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูง กำรพบปะพูดคุย กำรประชุมปรึกษำ
หำรือ เพื่อควำมต่อเนื่องยั่งยืนของโครงกำร กำรฝึกอบรมครูให้ครบชัน้ตัง้แต่อนบุำลศกึษำ
จนถึงชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 กำรรบัประกำศนยีบัตรร่วมกนัและอื่นๆ

ÔªÔ¸ÔÅÙÁ
ªÔÀÊâ
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การขับเคลื่อนบูรณาการ
การเรยีนรูสู้ผ่ลส�าเรจ็อย่างย่ังยืน
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 กำรขับเคลื่อนบูรณำกำรเชิงนโยบำยด้ำนกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ระหว่ำงมูลนิธิชิน
โสภณพนชิ ภำคเอกชนกบัฝ่ำยกำรศกึษำ กทม. เป็นต้นแบบของกำรลงนำมควำมร่วมมอื
กันทั้ง 2 ฝ่ำย เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กรอบกำร
ด�ำเนินงำนบูรณำกำรเชิงนโยบำยเป็นเวลำ 10 ปีอย่ำงต่อเนื่อง จุดเด่น ลักษณะเฉพำะ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิชเป็นองค์กรสำธำรณะ
ประโยชน์กิจกำรเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ไม่หวังผลก�ำไร  อิสระ  คล่องตัว  ตัดสินใจรวดเร็ว
บรหิำรงำนในรูปแบบคณะกรรมกำร โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมกำรศำสนำ กำรกุศลสำธำรณะ
กำรบริจำค กำรศึกษำทุกระดับควำมรู้ งำนด้ำนกำรรักษำ
และสังคมสงเครำะห์ ในส่วนของกรุงเทพมหำนคร ภำครำชกำรท้องถิ่น
ผู้บริหำรมำจำกกำรเลือกตั้ง มีอ�ำนำจอิสระในกำรก�ำหนดนโยบำย และตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเอง กระจำยอ�ำนำจลงสู่เขตกำรปกครอง 50 เขต มีงบประมำณทรัพยำกร
จ�ำนวนมำก ระบบกำรศึกษำค่อนข้ำงดี เรียนฟรีอย่ำงแท้จรงิ คณุภำพกำรศึกษำเป็นที่
น่ำพอใจ แม้นนักเรียนจะมีปัญหำและข้อจ�ำกัดอันมำกมำย กำรลงนำมดังกล่ำวต้องเป็น
กำรบูรณำกำรเชิงนโยบำย กำรขับเคลื่อนระยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง 10 ปี ภำยใต้โครงกำร 
“โรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ”

 กำรมีคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นระดบันโยบำยลงสูก่ำรปฏบิตัจิ�ำเป็นต้องได้บคุคล
4 กลุ่ม อันได้แก่ ภำคเอกชน มูลนิธิชิน โสภณพนิช ภำคกำรเมือง รองผู้ว่ำฝ่ำยกำรศึกษำ 
ตัวแทนสก. สข. ภำครำชกำรฝ่ำยกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศน์ ตัวแทนผู้อ�ำนวยกำรเขต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำรจ�ำนวน 8 – 10 คน เพื่อก�ำหนดแนวนโยบำยกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้โรงเรียน 440 แห่ง ด้วยหลักสูตรกำรฝึกอบรม CCE ระดับชั้น อนุบำล ป.1 - ป.6 
9 วนั ควบคูไ่ปกบักำร Coaching and Mentoring ตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สิน้กระบวนกำร
กำรด�ำเนินกำรได้ริเริ่มมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในโรงเรียนต้นแบบ 8 แห่ง จนปรำกฏผล
เด่นชัดของกำรน�ำหลักสูตร CCE ไปใช้ในห้องเรียน ต่อมำขยำยเข้ำสู่โรงเรียน 46 แห่ง 
กระจัดกระจำยอยู่ตำมพื้นที่ 50 เขตทั่วกรุงเทพมหำนคร มีกำรอบรมเพิ่มให้ครบทุกระดับ
ในเวลำต่อมำจนถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เพื่อให้โรงเรียนทั้ง 46 แห่ง เป็นต้นแบบ
ของโรงเรยีนแนวคดิ CCE ได้อย่ำงแท้จริง จ�ำเป็นต้องมีกำรตดิตำมผล กำรพดูคยุ กำรเยีย่ม
เยือนครูอย่ำงสม�่ำเสมอ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เพื่อให้เกิดกำร
ปฏริปูกำรเรยีนรูสู้ห้่องเรยีนเสมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรทัง้ 46 แห่งอย่ำงยัง่ยนื อำจจ�ำเป็น
ต้องใช้เวลำ 1–2 ปีเป็นอย่ำงน้อย จนโรงเรียนมีคุณภำพเท่ำเทียมกับโรงเรียนต้นแบบ
8 แห่งท่ีด�ำเนินกำรมำก่อนแล้ว ในล�ำดับต่อมำจ�ำเป็นต้องมีกำรประชุมระดับนโยบำย
 

Road Map
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ผู้บริหำรปกครอง 50 เขต ด้วยผลงำนวิจัยในโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำม
เป็นเลิศของคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กำรเปิดเวทีให้กับคณะผู้บริหำร
และครโูรงเรยีน 46 แห่ง แสดงควำมคิดเหน็ สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมในเชงินโยบำยของแต่ละ
เขตในกำรขับเคล่ือนโงเรียนในเขตของตนให้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีระบบภำยใต้กรอบเวลำ 
3 – 5 ปี ด้วยรูปแบบองค์ควำมรู้ กำรฝึกอบรม หลักสูตร CCE กำร Coaching and 
Mentoring ที่บูรณำกำรขึ้นมำของวิทยำกร 4 ทีม ครูแกนน�ำ ครูพี่เลี้ยง ศึกษำนิเทศน์
จนโรงเรียน 440 แห่งเปลี่ยนแปลง ด�ำเนินกำรค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนื่องยั่งยืนจนเป็น
อัตลักษณ์โรงเรียนกรุงเทพมหำนครได้ในที่สุด

 ผลส�ำเร็จของกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนกับภำค
รำชกำรจะเป็นตวัอย่ำงอันดใีห้แก่หน่วยงำนส�ำคญัทีเ่กีย่วข้อง ดังเช่น กระทรวงศกึษำธกิำร
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน สภำกำรศกึษำ รฐัมนตร ีข้ำรำชกำรระดบัสงู
ได้เห็นแนวนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ กำรเปลี่ยนแปลงกำรอบรม 
วฒันธรรมใหม่ของกำร Coaching and Mentoring ข้อดข้ีอทีค่วรแก้ไขของควำมร่วมมอื
ของรัฐและเอกชน อันจักเป็นผลช่วยให้กำรปฏิรูปกำร
ศกึษำมเีส้นทำงทีถ่กูต้อง ชัดเจนและต่อเน่ืองมำกยิง่ข้ึน
ยิ่งไปกว่ำนั้น  กรุงเทพมหำนครสำมำรถน�ำโครงกำร
โรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ  (กรุงเทพ
มหำนครโมเดล) ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
(กศจ.)  77  แห่ง  ที่มีแนวคิดจังหวัดจัดกำรตนเอง
กำรสร้ำงแผนยทุธศำสตร์จังหวัด กำรปฏิรปูขนำดกลำง
คล้ำยคลงึกับกรุงเทพมหำนครได้ศึกษำเรยีนรู ้“ท�ำอย่ำงไร
จึงจะปฏิรูปกำรเรียนรู้จังหวัดตนเองได้ผลส�ำเร็จอย่ำง
ยั่งยืนได้” มูลนิธิชิน โสภณพนิชควรยกระดับโครงกำร
โรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศให้เป็นสถำบันกำรศึกษำ (Academy) เพื่อติดต่อเช่ือมโยง 
ประสำนงำน บูรณำกำรกับหลักสูตรกำรผลิตครู 5 ปีของคณะครุศำสตร์ / ศึกษำศำสตร์
ในเชิงวิชำกำรงำนวิจัยหลักสูตรกำรฝึกอบรม CCE กำร Coaching and Mentoring ให้
มีกำรเตรียมกำรแต่แรกเริ่มกับครูรุ่นใหม่ในสถำบันเหล่ำนี้ นอกจำกนั้นยังเป็นกำรเปิด
โอกำสให้กับคณะครู ผู้บริหำรโรงเรียนทั้งในส่วนของรำชกำรและเอกชนสำมำรถส่งครู
และบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม CCE ได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจแตกต่ำงจำกกำรฝึก
อบรมทั่วไปที่ไม่เกิดประโยชน์มำกนักได้โดยตรงอีกด้วย

School
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 นับได้ว่ำกำรลงนำม 2 ฝ่ำย รัฐและเอกชนในโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนคร
สู่ควำมเป็นเลิศเป็นนวัตกรรมกำรศึกษำของประเทศที่ปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ห้องเรียนบังเกิด
ผลส�ำเร็จ กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย ดังค�ำยกย่องโครงกำรนี้ว่ำ “โรงเรียน
อินเตอร์ติดดิน ครูคือนำงฟ้ำผู้จุดระกำย หยิบยื่นควำมสุขให้กับนักเรียนทั่วถึงทุกคน” 
อำจกล่ำวได้ว่ำ ฤๅโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศน่ำจะเป็นทำงออก
ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยที่มำถูกทำงและเหมำะสมกับสังคมบริบทของประเทศไทย
ได้หรือไม่? เป็นเรื่องท้ำทำยของทุกคนที่ก�ำลังแสวงหำใช่หรือไม่?

   ข้อเสนอแนะ

 - กรุงเทพมหำนคร 
 นโยบำยและทิศทำงโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศต้องเป็น
แผนงำนหลักของกำรปฏิรูปกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครภำยใต้กรอบระยะเวลำ 10 ปี 
นับแต่ปี พ.ศ. 2558-2568 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ ต่อเนื่อง ยั่งยืน สนับสนุนงบประมำณ
อย่ำงเต็มที่ กำรด�ำเนินกำรขยำยไปสู่ 440 โรง ด้วยกำรจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบ 50 เขต 
สร้ำงเครือข่ำย ขยำยโรงเรียนภำยในเขตเชิงคุณภำพ มีแกนน�ำครูวิทยำกรแนะน�ำทำง
วิชำกำร ผู้บริหำรริเริ่มกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม คณะศึกษำนิเทศก์จัดระเบียบโครงกำร
ต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเชื่อมโยงบูรณำกำรกับโครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็น
เลิศอย่ำงเป็นระบบ ลดภำระงำนครูให้น้อยลง คืนครูสู่ห้องเรียน ทุ่มเทงำนปฏิรูปโรงเรียน
ให้เป็นหน่วยส�ำคัญที่สุด มีกำรลงนำม MOU กับมูลนิธิชิน โสภณพนิช กรอบเวลำ 10 ปี 
ในกำรพัฒนำปฏิรูปโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ 

 - รฐับำล กระทรวงศกึษำธิกำร ในเชิงนโยบำย ทศิทำงกำรปฏริปูกำรศกึษำ ปฏริปู
กำรเรยีนรู ้กระจำยอ�ำนำจกำรศกึษำ พ้ืนท่ีจัดกำรตนเอง คณะกรรมกำรศกึษำธกิำรจงัหวดั
(กศจ.) โครงกำรประชำรฐั เอกชน ท้องถิน่ รำชกำร และอืน่ ๆ โครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพ
มหำนครสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นตัวอย่ำงของควำมส�ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 
กำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั สิง่แวดล้อม หลกัสตูรกำรศกึษำ คร ูนกัเรยีน Coaching
and Mentoring กำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำกำรตำมวัย คุณลักษณะผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิท์ีส่งูขึน้ ครเูป็นมอือำชพี ออกแบบกำรเรยีนรู ้สือ่กำรสอนได้อย่ำงดยีิง่ เป็นกำร
ปฏริปูระดบักลำงและล่ำงสดุ โรงเรยีนขนำด 440 แห่งทีท่กุจงัหวดัจดักำรเรยีนรูด้�ำเนนิกำร
เองได้ เป็นนวัตกรรมกำรศึกษำที่แก้ปัญหำวิกฤตกำรศึกษำได้อย่ำงตรงจุดและควรศึกษำ
องค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดของตนเองได้
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 - มูลนิธิชิน โสภณพนิช
 มูลนิธิชิน โสภณพนิชด�ำเนินกำรในรูปกิจกำรเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
กำรเข้ำร่วมโครงกำรประชำรัฐของรัฐบำล มีส่วนช่วยเหลือระบบกำรศึกษำด้วยกำร
คืนก�ำไรให้แก่สังคม กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร ให้โอกำสเด็กยำกจน
ด้อยโอกำส กลุม่เส่ียงของประชำชนระดับล่ำงให้ได้รบักำรศกึษำท่ีดมีคีณุภำพ ลดปัญหำสงัคม
เมืองหลวงทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้ในระยะยำว ด้วยควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
มลูนธิใินเชงิวสิยัทศัน์นโยบำยเพือ่สงัคมมคีณุภำพ ผลงำนทีเ่ด่นชดั ทมีวทิยำกรทีเ่พยีบพร้อม
กำรยกระดับโครงกำรโรงเรยีนกรงุเทพมหำนครสูค่วำมเป็นเลศิให้เป็นสถำบนัทำงวชิำกำร
(Academy) ที่ด�ำเนินกำรรูปแบบเอกชนที่เสริมบูรณำกำรภำครำชกำรได้อย่ำงลงตัว
แม้นจะมีควำมแตกต่ำงกัน แต่เป็นทำงเลือกที่ท้ำทำยและน่ำสนับสนุนยิ่ง
 มูลนิธิชิน โสภณพนิช ควรมีกำรต่อยอดหลักสูตร CCE เพิ่มขึ้น ดังเช่น STEM 
ศกึษำ กำรสอนด้วยกระบวนกำรวิจัยโครงกำรต่ำง ๆ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ชมรมหุน่ยนต์
สิง่แวดล้อม ตำวเิศษ เป็นต้น และควรมี CCE ส�ำหรบัผูบ้รหิำรโรงเรยีน 2-3 วนั เพิม่เตมิด้วย

 - สมำคมวิชำชีพ กำรฝึกอบรม นิเทศก์กำรศึกษำ
 รปูแบบกำรฝึกอบรมทีแ่ตกต่ำงจำกวธิกีำรเดมิทีป่ฏบิติักนัมำ ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม
มคีวำมพงึพอใจในบรรยำกำศและหัวข้อสำระกำรเรยีนรู ้ทฤษฎคีวบคูป่ฏบิตัจิริง กำรประชมุ
เชิงปฏิบัติกำร กำรทดลองสำธิต กำรสร้ำงพันธสัญญำ กำรน�ำข้อเรียนรู้ไปด�ำเนินกำรใน
ชั้นเรียน กำรฝึกอบรมรูปแบบนี้แตกต่ำงจำกเดิมโดยสิ้นเชิง ไม่สูญเปล่ำและสร้ำงผลงำน
แต่ละคนได้
 กระบวนกำร Coaching and Mentoring กำรเข้ำช่วยเหลืออย่ำงกัลยำณมิตร 
กำรยอมรับ ให้เกียรติ ยกย่อง ไม่จับผิด กำรเสริมแรงอย่ำงจริงใจ สัมพันธภำพเชิงบวก 
ให้ข้อมูลสร้ำงสรรค์ เป็นประโยชน์แก่ครูด้ำนกำรสอน ครูเชื่อมั่น ไว้วำงใจ และพัฒนำ
ตนเองได้
 ทั้งรูปแบบกำรฝึกอบรมและกระบวนกำร Coaching and Mentoring เป็นทำง
เลอืกใหม่ทีแ่ตกต่ำงจำกอดตีอย่ำงสิน้เชงิ เป็นระบบทีช่ดัเจน ต่อเนือ่ง ควำมไว้วำงใจ มข้ีอมูล
ที่เฉพำะด้ำน สร้ำงทัศนคติด้ำนบวกซึ่งกันและกัน จนบรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ของ CCE ได้ทุกขั้นตอน ควรน�ำรูปแบบ 2 อย่ำงนี้ไปด�ำเนินกำรทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ 
จะเห็นควำมแตกต่ำงและผลที่เกิดอย่ำงชัดเจนและแน่นอน
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 - คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์
 หลกัสตูรกำรฝึกอบรม 4 ด้ำนตำมแนว CCE อันได้แก่ คร ูสภำพแวดล้อม หลกัสตูร
นักเรียนมีรูปแบบ เทคนิค ทักษะ กระบวนกำร ในรำยละเอียด ควำมคิดรวบยอด กำร
ฝึกฝนลงมือปฏิบัติ ชัดเจนทั้งในตัวทฤษฎีและหลักกำรที่น�ำมำใช้ แม้นในหลักสูตรกำร
ศกึษำผลติครบูคุลำกรทำงกำรศกึษำ 5 ปี มกีำรเรยีนกำรสอนด้ำนนีอ้ยูแ่ล้ว แต่มกักระจดั
กระจำย แฝงอยูต่ำมรำยวิชำมำกบ้ำงน้อยบ้ำง แต่หลกัสตูรของ CCE จะครบถ้วน มพีืน้ฐำน
ดีและครบองค์ประกอบของกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมำกกว่ำ กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กำรศึกษำดูงำนเพิ่มเติม กำรเป็นเครือข่ำย กำรจัดตั้งสมัชชำกำรสอน กำรเป็น
สมำคมวิชำชีพครูเพื่อผลิตหลักสูตรกำรฝึกอบรม ชุดนวัตกรรมกำรศึกษำ Coaching and
Mentoring กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ล้วนแล้วแต่ช่วยท�ำให้ CCE เข้ำไปสู่ครูรุ่นใหม่
ได้ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 - โรงเรียน ผู้บริหำรกำรศึกษำ และครูประจ�ำกำร
 โครงกำรโรงเรียนกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นเลิศมีประวัติศำสตร์ วิวัฒนำกำร 
น�ำร่องทดลองใช้มำแล้วกบัโรงเรยีนนำนำชำต ิเอกชน และโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหำนคร
มีกำรปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนในประเทศไทยสมบูรณ์แบบแล้ว ในขณะที่
ผู้บริหำรและคุณครูโรงเรียนอื่นๆ มีควำมประสงค์จะปฏิรูปกำรเรียนรู้ท่ำมกลำงปัญหำ
อนัมำกมำย แต่ยงัขำดแนวทำงกำรจัดกำรทีเ่หมำะสมถกูต้องได้ ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพ
มหำนคร 46 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบ 3 แห่งที่โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชร โรงเรียน
คลองทรงกระเทียม และโรงเรียนวัดสุทธิสะอำด ได้น�ำร่องแนวคิด CCE เข้ำสู่โรงเรียนได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ปัญหำภำยในและภำยนอกโรงเรยีนลดลงเป็นอนัมำก กำรศกึษำดงูำน
กำรประชุมศึกษำหำรือ กำรพูดคุยกับโรงเรียนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมม่ันใจในกำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้ในโรงเรียนแต่ละแห่งได้ผลส�ำเร็จดียิ่งขึ้น
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