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การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและขอเสนอเบื้องตน

ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน

โชษิตา สลักคำ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 1. บทนำ

 การปฏิรูปการศึกษาที่ไดผลตองพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในวงกวาง ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ

การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีที่สามารถเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักเรียนไดอยางโดดเดน การถอดบทเรียนและ

การเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนกลุมนี้นาจะชวยใหบทเรียนในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนอื่นได 

 การปฏิรูปดวยการขยายผลน้ีมุงปรับเปล่ียนการเรียนรูในโรงเรียนโดยตรง ซ่ึงแตกตางจากแนวทางท่ีผานมา

ที่พยายามยกเครื่องโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาและปรับเปลี่ยนแรงจูงใจของครู ซึ่งหลายครั้งลมเหลวเพราะ

ไมนำไปสูการเรียนรูที่ดีขึ้นในโรงเรียน เชน การประเมินผลงานครูดวยผลการสอบของนักเรียนในเมืองนิวยอรกไมชวย

เพิ่มผลการเรียนของนักเรียน (Fryer 2013)  หรือการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในไทยไมไดแนะนำวิธี

การสอนและการบริหารท่ีดีข้ึนแกครูและโรงเรียน แตกลับสรางภาระงานเอกสารใหแกครู (ทีดีอารไอ 2556 และ สสค. 2557)

 ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีจำนวนหนึ่ง แตยังมีการขยายผลโรงเรียนกลุมนี้คอนขางจำกัด

และมีงานศึกษาท่ีเก่ียวของคอนขางนอย เหตุผลหน่ึงเพราะโรงเรียนเหลาน้ีมักถูกมองเปนเพียงกรณียกเวน ไมใชสวนสำคัญ

ของการปฏิรูป นอกจากนี้ ยังไมมีงานศึกษาเกี่ยวกับการขยายผลโรงเรียนตางๆ ของไทยในปจจุบันอีกดวย เชน 

การขยายสาขาของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง การขยายเครือขายของโรงเรียนรัฐที่มีอัตราการแขงขันเขาสูง และ

โครงการขยายผลนวัตรรมการศึกษาตางๆ

 บทความน้ีมีจุดประสงคท่ีจะสำรวจโรงเรียนคุณภาพดีและการขยายผลโรงเรียนในไทย วิเคราะหปจจัยความสำเร็จ

และอุปสรรคในการขยายผล พรอมท้ังเสนอนโยบายสงเสริมการขยายผลเบ้ืองตน โดยแบงเปน 5 สวนดังน้ี สวนแรกคือบทนำ 

สวนท่ีสองเปนการสำรวจแนวคิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีและประสบการณตางประเทศ สวนท่ีสามนำเสนอขอมูล

โรงเรียนคุณภาพดีในไทยและกรณีศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี 2 แหงที่ไมไดทำการขยายผล สวนที่สี่ศึกษาการขยายผล

โรงเรียน 4 กรณีในประเทศไทย ไดแก โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การขยายเครือโรงเรียนสารสาสน โครงการการขยายผล

การศึกษาช้ันเรียน “Lesson Study” ซ่ึงเปนวงจรการพัฒนาคุณภาพการสอนและการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด 

“Open Approach” ซ่ึงเปนนวัตกรรมการศึกษาของญ่ีปุน และการขยายเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ

สวนสุดทายเปนขอสังเกตและขอเสนอเบ้ืองตนเพ่ือสนับสนุนการขยายผล



 2. แนวคิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีและประสบการณตางประเทศ

 โรงเรียนคุณภาพดีคือโรงเรียนที่สามารถเพิ่มพูนผลการเรียนของนักเรียนไดโดดเดนกวาโรงเรียนอื่นที่มี

ทรัพยากรใกลเคียงกันและสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน โดยผลการเรียนครอบคลุมทั้งทัศนคติการเรียนรู (Attitude) 

ทักษะสำคัญ (Skill) และความรู (Knowledge) หรืออยางใดอยางหน่ึง  กลาวอีกนัยหน่ึง โรงเรียนเหลาน้ีสามารถจัดการ

การเรียนรูและการบริหารที่ดีที่สามารถยกระดับผลการเรียนรูของนักเรียนได

 โรงเรียนคุณภาพดีเหลาน้ีสามารถสรางความเปล่ียนแปลงดานการเรียนรูไดกวางไกลกวาขอบร้ัวโรงเรียนตัวเอง 

หากมีการถอดบทเรียนของตนและเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีสูโรงเรียนอื่นในวงกวาง พรอมทั้งสนับสนุนการประยุกตใช

บทเรียนดังกลาวจนเกิดผลลัพธที่ดีตอการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง (Coburn 2003 และ Hattie 2015) 

 ตามแนวคิดนี้ โรงเรียนคุณภาพดีจึงมีบทบาทเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงระบบ (system leadership) โดย

ทำหนาท่ีขยายผลเองหรือเปนตนแบบการเปล่ียนแปลงท่ีใหหนวยงานและองคกรอ่ืนถอดบทเรียนเพ่ือขยายผล ซ่ึงแตกตาง

จากวิธีคิดเดิมท่ีมักมองวา โรงเรียนคุณภาพเหลาน้ีเปนเพียงขอยกเวนของระบบการศึกษาท่ัวไปท่ีมีคุณภาพระดับกลางๆหรือต่ำ

 การปฏิรูปดวยวิธีการขยายผลนี้มีขอดีที่มุ งปรับเปลี่ยนการเรียนรูในหองเรียนและโรงเรียนโดยตรง 

สวนโครงสรางการบริหารและนโยบายจะถูกปรับเทาที่จำเปนเพื่อเอื้ออำนวยใหเกิดการขยายผล ซึ่งอาจมีการปรับ

เพียงเล็กนอยในบางกรณี เชน การขยายผลวิธีการสอนท่ีเพ่ิมความรูพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนกลุมออนในระบบการศึกษา

ที่มีการกระจายอำนาจบางอยูแลว หรืออาจตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารคอนขางมากสำหรับการ

ขยายผลนวัตกรรมการเรียนรูท่ีรองรับการเรียนรูทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในระบบการศึกษาท่ีมีการบริหารแบบรวมศูนย 

 การปฏิรูปที่ผานมาพยายามยกเครื่องโครงสรางการบริหารและปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ โดยคาดหวังวาจะ

เกิดการเปล่ียนแปลงการสอนในหองเรียนตามมา แตผลกลับเปนวาการปฏิรูปเหลาน้ีมักลมเหลวเพราะสุดทายไมไดนำไปสู

การเรียนรูท่ีดีหรือมีผลกระทบเชิงลบที่ไมไดตั้งใจตอโรงเรียนและครู

 ตัวอยางเชน ในสหรัฐฯ โรงเรียนชารเตอร (charter school) หรือโรงเรียนรัฐท่ีบริหารโดยภาคเอกชนไมไดมี

ผลการเรียนโดยรวมดีกวาโรงเรียนรัฐท่ัวไป เพราะหลายแหงไมไดปรับปรุงการสอนใหดีข้ึนแมมีอิสระการบริหารเพ่ิมข้ึน

และตองรับผิดชอบผลการสอบของนักเรียน ในขณะท่ีโรงเรียนรัฐปกติบางแหงเพ่ิมผลการเรียนของนักเรียนไดดีข้ึนจาก

การเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีของโรงเรียนชารเตอรคุณภาพดี โดยไมตองเปล่ียนสถานะเปนโรงเรียนชารเตอร การขยายผลน้ี

ชวยหลีกเล่ียงการเผชิญหนากับสหภาพครูท่ีตอตานการเพ่ิมจำนวนโรงเรียนชารเตอรดวย (Fryer 2012a และ 2012b) 
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 ท้ังน้ี การขยายผลน้ีไมจำเปนตองเปนรูปแบบเดียวท้ังประเทศ เพราะโรงเรียนคุณภาพดีมีหลากหลายรูปแบบ 

เชน โรงเรียนบางแหงสามารถยกระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุมยากจนและเรียนออนไดดวยการทำการประเมิน

เพ่ือปรับปรุงการสอนอยางสม่ำเสมอ (formative assessment) และการสอนเสริม ในขณะท่ีโรงเรียนบางแหงลดเวลาเรียน

และใชวิธีการสอนแบบสืบคน (inquiry-based learning) สำหรับกลุมนักเรียนท่ีมีทัศนคติการรักการเรียนรูดวยตัวเอง 

ซึ่งโรงเรียนอื่นสามารถเลือกเรียนรูและประยุกตรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณของตนได ขณะที่การเนนบริบท

เฉพาะของตนอยางสุดโตงจะทำใหไมเกิดการเรียนรูภายในระบบการศึกษา

 จากท่ีกลาวมาขางตน ระบบการศึกษานาจะตองมีองคประกอบสำคัญอยางนอย 3 ประการท่ีจะเอ้ือใหเกิด

การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีที่สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได ประการแรกคือ กระบวนการระบุหาโรงเรียน

คุณภาพดีแบบตางๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีหลากหลาย   ประการที่สองคือ การสรางผูนำการขยายผลที่มุงหวังจะสราง

ความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ไดแก ครูสอนดีและโรงเรียนคุณภาพดีที่มองการพัฒนาคุณภาพการศึกษากวางกวาการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนเอง หรือองคกรอื่นอยางคณะศึกษาศาสตร 

 องคประกอบสองประการขางตนจะชวยใหเกิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพอยางกวางขวาง สวนผลลัพธ

ของการขยายผลนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบสุดทายซึ่งไดแกกลไกการขยายผล โดยกลไกการขยายผลตองแพรกระจาย

แนวปฏิบัติที่ดีไดทั่วถึงและสรางผลการเรียนรูที่ดีใหแกนักเรียนไดอยางยั่งยืน โดยมีปจจัยสำเร็จอยางนอย 4 ประการ

ตามภาพที่ 1 ไดแก

•   การถอดบทเรียนและการถายทอดบทเรียน โดยมีการประยุกตแนวปฏิบัติที่ดีใหเขากับ

    บริบทของโรงเรียนอื่น เชน มีแนวทางการประยุกตใชวิธีการจัดการเรียนแบบโครงงาน 

    (project-based learning) กับนักเรียนกลุมที่ยังไมไดมีทัศนคติเรียนรูดวยตัวเองหรือ

    กลุมเรียนชา

•   การพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมทั้งครูในโรงเรียนที่รับการถายทอดและบุคลากรที่ทำหนาที่

    ถายทอดบทเรียนและสนับสนุนการประยุกตใช 

•   การเงิน ท่ีสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอกับตนทุนการขยายผลและตอเน่ืองโดยข้ึนอยูกับผลลัพธ

    ของการขยายผล 

•   การบริหารจัดการ เพื่อใหการขยายผลมีทิศทางที่มีเสถียรภาพและมีการวางแผนที่คำนึง

    ถึงทั้งมิติดานปริมาณและคุณภาพ เชน ไมขยายจำนวนโรงเรียนที่รับบทเรียนมากเกินกวา

    ศักยภาพของบุคลากรและงบประมาณที่มี และมีการติดตามคุณภาพของโรงเรียนที่รับ

    บทเรียนและใหคำแนะนำเพื่อปรับปรุง

 ความสำเร็จของการขยายผลข้ึนอยูกับบริบทนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาท่ีเก่ียวของกับองคประกอบ

ท้ัง 4 ประการขางตนดวย เชน การขยายผลจะมีความย่ังยืนไดยากในระบบการศึกษาท่ีผูอำนวยการและครูยายโรงเรียน

บอยครั้ง เพราะผูอำนวยการใหมอาจเปลี่ยนทิศทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนและโรงเรียนตองเริ่มตนพัฒนาครูใหม

ตลอดเวลาเพื่อทดแทนการยายออกของครูที่ไดรับการพัฒนาแลว



การถอดบทเร�ยน การพัฒนาบุคลากร

การเง�น การบร�หารจัดการ

4

ภาพที่ 1 องคประกอบของการขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล และยั่งยืน

ที่มา: ผูเขียน

 นอกจากน้ี บริบททางนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาก็เอ้ือใหเกิดแนวทางการขยายผลและผูนำการขยายผลท่ี

แตกตางกันดวย จากการสำรวจประสบการณในตางประเทศ พบวามีอยางนอย 4 แนวทาง แนวทางแรกคือการ

ขยายผลจากบนลงลาง (top-down approach) ซึ่งภาครัฐสวนกลางเปนผูขับเคลื่อนการขยายผลโดยออกนโยบาย

ใหโรงเรียนทำตามแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตนแบบ

 ตัวอยางที่ประสบความสำเร็จเชนในชวงป 2003-2004 มลรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศแคนดานา

ไดตั้งสำนักงานเลขาธิการการอานออกเขียนไดและการคำนวณ (The Literacy and Numeracy Secretariat) ซึ่ง

ทำหนาที่สำรวจหาวิธีการสอนที่ชวยยกระดับทักษะการอานและการคำนวณของนักเรียนและขยายผลวิธีการดังกลาว 

โดยการสนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญเขาไปชวยใหคำแนะนำแกครู การขยายผลนี้ประสบความสำเร็จโดยจำนวน

นักเรียนประถมที่มีผลการสอบผานเกณฑระดับดี (เทียบเทากับเกรด 3) ในวิชาการอาน การเขียนและการคำนวณ

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 54 ในป 2003 เปนรอยละ 62 ในป 2006 (Gallagher et al. 2016) 
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 อยางไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการการอานฯ พบวาแนวทางนี้มีขอจำกัดที่ไมสงเสริมการเรียนรูของครู

อยางตอเน่ืองและละเลยบริบทของโรงเรียน โดยครูบางคนพยายามเลียนแบบวิธีการสอนท่ีดี ไมไดปรับประยุกตใหเขากับ

บริบทหรือพัฒนาตอยอดแมวาวิธีการสอนดังกลาวไมไดผลก็ตาม   นอกจากน้ี ผลลัพธของแนวทางน้ีข้ึนอยูกับความสามารถ

ของภาครัฐซึ่งสำนักงานเลขาธิการการอานฯ ทำงานอยางใกลชิดกับผูเชี่ยวชาญ มีการรับฟงความคิดเห็นของครู

และมีการประเมินติดตามผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง ในขณะที่ในบางประเทศ การใชแนวทางนี้มัก

ถูกวิจารณวาเปนการบริหารแบบรวมศูนยโดยภาครัฐ

 อีก 3 แนวทางเปนการขยายผลจากลางข้ึนบนหรือแบบเครือขาย (bottom-up or networking approach) 

ไดแก การขยายสาขาโรงเรียนอยางกรณีเครือขายโรงเรียน Knowledge Is Power Program (KIPP) ในสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเปนโรงเรียนชารเตอร หรือโรงเรียนรัฐที่ใหเอกชนเขามาบริหาร โรงเรียน KIPP สามารถยกระดับผลการศึกษาของ

นักเรียนฐานะยากจนไดและสามารถขยายสาขาออกไปท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 162 โรงเรียนและมีจำนวนนักเรียน

กวา 6 หมื่นคนในเครือขาย วิธีการนี้เกิดขึ้นไดในระบบการศึกษาที่สนับสนุนโรงเรียนเอกชนและการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (Furgeson et al. 2014 และ Tuttle et al. 2015)

 วิธีการตอมาคือการทำสัญญาหรือขอตกลงถายโอนความรู ตัวอยางเชนหนวยวิจัยที่ชื ่อ Edlabs ใน

มหาวิทยาลัยฮารวารดไดถอดบทเรียนของโรงเรียนชารเตอรคุณภาพดีและทำขอตกลงรวมกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฮูสตัน 

(Houston Independent School District) ในการจัดทำโครงการ Apollo 20 ซึ่งเปนโครงการถายทอดแนวปฏิบัติ

ที่ดีของโรงเรียนชารเตอรสูโรงเรียนรัฐคุณภาพแยที่สุด 20 แหงในเขต โดยเขตพื้นที่สามารถปรับนโยบายบางประการ

ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติดังกลาวได การประเมินผลลัพธของโครงการพบวานักเรียนในโรงเรียน 20 แหงมีผลการเรียน

ดีขึ้นตั้งแตปแรกของโครงการ (Fryer 2012a และ 2012b)

 วิธีการสุดทายคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองระหวางครูและโรงเรียน ตัวอยางหนึ่งก็คือวิธีการขยายผล

ในชวงหลังของมลรัฐออนทารีโอ สำนักงานเลขาธิการการอานฯ ไดสงเสริมใหครูและโรงเรียนรวมกันเรียนรูการประยุกต

ใชและการพัฒนาวิธีการสอนเอง เชน โครงการการศึกษาการเรียนรูของนักเรียน (The Student Work Study Teacher) 

ซึ่งสงครูประสบการณสูงไปเรียนรูและวิจัยหองเรียนรวมกับครูในโรงเรียนตางๆ โดยรวมกันสังเกตการณเรียนรูของ

นักเรียนที่มีผลการเรียนไมดีและหาวิธีการพัฒนาการเรียนของนักเรียน การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหจำนวนนักเรียน

ประถมท่ีมีผลการสอบผานเกณฑระดับดีเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 70 ในป 2014  (Gallagher et al. 2016; The Literacy 

and Numeracy Secretariat 2011)
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 อีกตัวอยางคือ Lesson Study หรือ “ไคเซนการศึกษา” ในประเทศญี่ปุน ซึ่งครูรวมกันพัฒนาหลักสูตร 

แผนการสอนและวิธีการสอนอยางตอเนื่องภายในโรงเรียนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนอื่น โดยการเขา

สังเกตการณชั้นเรียนของโรงเรียนอื่น ซึ่งโรงเรียนประถมเกือบทั้งหมดไดรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับกระบวนการ 

Lesson Study วิธีการนี้เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมการทำงานรวมกันของครูญี่ปุ น (Hiebert and Stigler 1999; 

Fernandez and Yoshida 2004)

 ในสวนท่ีสามและส่ี ผูเขียนจะกลาวถึงสถานการณการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในไทย และการขยายผล

โรงเรียนกลุมอื่น เชน กลุมโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยการสำรวจขอมูลผลการสอบและกรณีศึกษาตางๆ ซึ่งพบวา

ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดี แตขาดองคประกอบที่จะทำใหเกิดการขยายผลอยางกวางขวาง อีกทั้ง

การขยายผลโรงเรียนหลายกรณีในปจจุบันก็ยังขาดกลไกท่ีดีซ่ึงทำใหการขยายผลไมท่ัวถึงและไมไดสรางผลการเรียนท่ีดี

ใหนักเรียนอยางยั่งยืน 
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ภาพที่ 2 แนวโนมระหวางผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร PISA 2015

และดัชนีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจครอบครัวเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนไทย*
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 3. โรงเรียนคุณภาพดีในระบบการศึกษาไทย

 3.1 ภาพรวม

 ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางหนึ่งคือโรงเรียนที่สามารถยกระดับ

ผลคะแนนสอบของนักเรียนยากจนไดในโครงการประเมินผลการเรียนนานาชาติ ป ค.ศ. 2015 หรือ PISA 

(The Programme for International Student Assessment) 2015 ซ่ึงการประเมินผล PISA น้ีวัดความรูและทักษะ

การแกปญหาของผูเรียนอายุ 15 ป   ในภาพท่ี 2 จะเห็นไดวาคะแนนสอบเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นตามฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน แตมีโรงเรียนบางแหงที่สอนนักเรียนยากจนมีคะแนน

สอบโดดเดนเหนือแนวโนม โดยมีผลการสอบดีกวาคาเฉลี่ยทั้งประเทศและทัดเทียมกับคะแนนสอบของโรงเรียน

ที่สอนนักเรียนฐานะดีบางแหง

ที่มา: PISA 2015

*โครงการทดสอบ PISA สรางดัชนีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนจากผลสำรวจ 3 ชุดคำถาม ไดแก ระดับการศึกษา 

อาชีพและทรัพยสินของผูปกครอง โดยกำหนดคาเฉล่ียดัชนีฐานะฯ ของนักเรียนในกลุมประเทศในองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD) เทากับศูนย นักเรียนท่ีมีฐานะดีกวาฐานะเฉล่ียของนักเรียนในกลุมประเทศ OECD จะมีคาดัชนีฐานะฯ เปนบวก

ในทางกลับกันนักเรียนที่มีฐานะแยกวาฐานะเฉลี่ยของนักเรียนในกลุมประเทศ OECD จะมีคาดัชนีเปนลบ



โรงเร�ยนจนคุณภาพดี โรงเร�ยนจนทั�วไป

จำนวนโรงเร�ยน 22

442 คะแนน

31 คน

14 คน

แบบ รร. รัฐ

ขนาดกลาง 
(434 คน)

จนท่ีสุด 20% สุดท�าย

33

374 คะแนน

27 คน

14.8 คน

แบบ รร. รัฐ

ขนาดกลาง 
(400 คน)

จนท่ีสุด 20% สุดท�ายฐานะของนักเร�ยน

ผลการสอบเฉล่ีย

จำนวนครูเฉล่ีย

จำนวนนักเร�ยนต�อครู 1 คน

ลักษณะการบร�หาร

ขนาดโรงเร�ยนเฉล่ีย 
(จำนวนนักเร�ยน)

 ปจจัยความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพดีกลุมนี้นาจะเปนวิธีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ดี

เพราะมีทรัพยากรใกลเคียงกับโรงเรียนยากจนท่ัวไป โดยในตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาโรงเรียนท้ังสองกลุมน้ีมีจำนวนครู 1 คน

ดูแลนักเรียน 14-15 คน และไดรับงบอุดหนุนรายหัวไลเล่ียกันตามขนาดใกลเคียงกัน อีกท้ังโรงเรียนสวนใหญท้ังสองกลุม

เปนโรงเรียนรัฐที่อยูภายใตกฎระเบียบการบริหารชุดเดียวกัน

 อีกตัวอยางหนึ่งคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการสอบความรูระดับชาติ (O-NET) สูงอยางตอเนื่องทั้งที่มี

ทรัพยากรจำกัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและใหญ จากฐานขอมูลของสำนักทดสอบการศึกษาแหงชาติ พบวา

ในระหวางป 2551-2557 โรงเรียนประถมขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกวา 300 คน1 บางแหงมีผลการสอบ O-NET ป. 6 

เฉลี่ยติด 100 อันดับแรกของประเทศอยางนอย 3 ปติดตอกัน โดยในวิชาคณิตศาสตร มี 8 แหง ในวิชาภาษาอังกฤษ 

มี 9 แหง และในวิชาวิทยาศาสตร มี 1 แหง

ที่มา: PISA 2015

 ในตารางที่ 1 ผูเขียนแบงโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุมยากจนที่สุดรอยละ 20 สุดทายออกเปน 2 กลุมไดแก

โรงเรียนคุณภาพดีและโรงเรียนทั่วไป โดยกลุมคุณภาพดีมีผลการสอบเฉลี่ยของนักเรียนสูงกวาหรือเทียบเทาเกณฑ

พื้นฐานที่ 410 คะแนนซึ่งหมายความวานักเรียนสามารถประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรแกปญหาอยางงายในชีวิต

ประจำวันได โรงเรียนกลุมน้ีมีผลการสอบเฉล่ียอยูท่ี 442 คะแนน ซ่ึงสูงกวากลุมท่ัวไปท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 374 คะแนน 
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1 สวนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. นิยามโรงเรียนขนาดเล็กวาเปนโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน 

ตารางท่ี 1 ลักษณะของโรงเรียนท่ีมีนักเรียนยากจนท่ีสุดรอยละ 20 สุดทายของประเทศ โดยแบงเปน

กลุมโรงเรียนคุณภาพดี (มีผลสอบวิชาวิทยผานเกณฑข้ันตํ่าของ PISA ท่ี 410 คะแนน) และโรงเรียนท่ัวไป



 นอกจากน้ี ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีอีกประเภทคือ โรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมการสอนท่ีพัฒนา

การเรียนรูของนักเรียนไดรอบดานกวาโรงเรียนทั่วไป โดยครอบคลุมทั้งความรู ทักษะสำคัญและทัศนคติการเรียนรู

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เชน โรงเรียนทางเลือกหลายแหงจัดการเรียนรูโดยใชโจทยปญหาเปนฐาน 

(problem-based learning) และใชโครงงานเปนฐาน (project-based learning) ซึ่งนักเรียนจะไดฝกฝนทักษะ

การสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การแกไขปญหา และการทำงานเปนทีม อีกท้ังการจัดการเรียนลักษณะน้ี

เปนการปลูกฝงนิสัยความใครรูใหกับนักเรียนดวย (ปกปองและสุนทร 2555) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีขอมูล

ผลการทดสอบทักษะและทัศนคติที่สามารถเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนได

 3.2 กรณีศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี 

 โรงเรียนคุณภาพดีมีหลายรูปแบบตามที่กลาวมาขางตนซึ่งนาจะมีบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีแตกตางกัน 

ในสวนนี้ ผูเขียนไดศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพดี 2 แหงเปนกรณีศึกษา ไดแก โรงเรียนวัดธารพูดซึ่งเปน

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการสอบ O-NET ดีอยางตอเน่ือง และโรงเรียนทอสีซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนทางเลือกท่ีมีนวัตกรรม

การสอนและมีคะแนน O-NET สูง อนึ่ง ผูเขียนไมสามารถเลือกศึกษาโรงเรียนคุณภาพดีจากขอมูลการสอบ PISA ได

เพราะขอมูลของ PISA ไมเปดเผยชื่อโรงเรียน

 ทั้งนี้ ผูเขียนไดแปลงและรายงานคะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนเปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score) 

ซึ่งชวยใหการเปรียบเทียบระหวางปสะทอนพัฒนาการผลการเรียนรูของนักเรียนและคุณภาพของโรงเรียนไดดีกวา

การเปรียบเทียบผลคะแนนดิบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลองที่ 1)
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ที่มา: PISA 2015

OECD. 2010. PISA 2009 results: learning to learn: student engagement strategies and practices volume III, 

Paris: OECD Publishing.

OECD and UNESCO. 2016. Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for Education, 

Paris: OECD Publishing.

กลองที่ 1 การแปลงผลการสอบ O-NET เปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score)
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 ขอสอบ O-NET ถูกวิจารณวามีมาตรฐานความยากงายที่ไมเทากันในแตละป การเปรียบเทียบ

ผลการสอบเฉลี่ยของโรงเรียนระหวางปอาจไมไดสะทอนพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนและคุณภาพ

ของโรงเรียน โดยในบางปโรงเรียนอาจมีผลการสอบดีขึ้นจากขอสอบที่งายขึ้นหรือแยลงจากขอสอบที่ยากขึ้น 

(OECD and UNESCO 2016)

 ผูเขียนจึงแปลงและรายงานคะแนนดิบ O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนเปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score) 

ซ่ึงแกปญหาดังกลาวไดบางสวน โดยคะแนนมาตรฐานคิดคำนวณจากการเปรียบเทียบคะแนนระดับโรงเรียนกับ

คาเฉลี่ยระดับประเทศโดยคำนึงถึงคาการกระจายตัวของคะแนนทั้งหมด (Standard Deviation : SD) 

สูตรการคำนวณมีลักษณะดังนี้

 คะแนนมาตรฐานที่เปนบวกหมายถึงมีผลการสอบดีกวาคาเฉลี่ยของประเทศ คะแนนที่เปนศูนย

หมายถึงมีผลการสอบเทากับคาเฉล่ีย และคะแนนท่ีเปนลบหมายถึงมีผลการสอบต่ำกวาคาเฉล่ีย ท้ังน้ี งานวิชาการ

ตางประเทศมักตีความวาคะแนนมาตรฐานท่ีดีข้ึน 0.4 SD คือนักเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน 1 ปการศึกษา (OECD 2010)

 อยางไรก็ตาม การแปลงเปนคะแนนมาตรฐานนี้ไมสามารถขจัดปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพขอสอบ

ไดทั้งหมด เชน ถาขอสอบวัดความรูและทักษะที่ยากมากเกินไปสำหรับนักเรียนในชวงชั้น ป. 4-6 จนนักเรียน

จำนวนมากสอบตก ผลการสอบและคะแนนมาตรฐานจะไมสามารถระบุความสามารถของนักเรียนแตละกลุมได

คะแนนมาตรฐาน (Z-score) = คะแนนของโรงเรียนแตละแหง - คาเฉล่ียคะแนนท้ังประเทศ

คาการกระจายตัวของคะแนน
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ที่มา: สถาบันทดสอบแหงชาติ (สทศ.)

2 ขอมูลจากการสัมภาษณคุณพงษศักดิ์ โพธิ์งาม ผูอำนวยการโรงเรียนวัดธารพูดและคุณสุนันท จันทสี ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ตำแหนงชำนาญการพิเศษในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
3 การจัดอันดับนี้นับเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ป.6 เขาสอบ O-NET มากกวา 10 คนขึ้นไป

ภาพที่ 3 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ของโรงเรียนวัดธารพูด

 กรณีศึกษาที่ 1: โรงเรียนวัดธารพูด2

 -   ขอมูลพื้นฐานและความสำเร็จ

 โรงเรียนวัดธารพูดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปนโรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ีมีจำนวนนักเรียนประมาณ 230 คน โรงเรียนน้ีมีลักษณะคลายกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หรือ สพฐ.ท่ัวไป โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ไดรับเงินอุดหนุนรายหัวตามกฎเกณฑของ สพฐ. และมี

ขาราชการครูจำนวน 10 คนซ่ึงทำใหมีอัตราสวนนักเรียนตอครู 23:1 ใกลเคียงกับเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการท่ี 25:1 

นอกจากน้ี นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนมาจากครอบครัวท่ีประกอบอาชีพกสิกรและมีรายไดนอยประมาณ 5-6 พันบาทตอเดือน

 โรงเรียนวัดธารพูดมีผลการสอบ O-NET โดดเดนในวิชาคณิตศาสตร โดยในภาพที่ 3 (ก.) นักเรียนชั้น ป.6

ติด 100 อันดับแรกของประเทศในระหวางป 2555-25573  และมีผลการสอบสูงกวาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในบางป และในภาพที่ 3 (ข.) โรงเรียนวัดธารพูดมีผลการสอบวิชาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ประเทศดวย โดยมีคาคะแนนมาตรฐาน (Z-score) สูงกวา 0

 -   ปจจัยความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี

 ผลสำเร็จดังกลาวมาจากการจัดการเรียนท่ีเอาใจใสนักเรียนกลุมเรียนออนซ่ึงเปนนักเรียนสวนใหญของโรงเรียน 

โดยโรงเรียนเพ่ิมเวลาเรียนประมาณ 140 ช่ัวโมงตอปการศึกษาหรือรอยละ 14 จากเวลาเรียนปกติของหลักสูตรแกนกลาง 

ครูวัดความเขาใจของนักเรียนอยางสม่ำเสมอและสอนเสริมใหนักเรียนท่ีเรียนไมทันเพ่ือนในชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน

และต้ังแตระดับช้ันป. 3 ข้ึนไป โรงเรียนจะทดสอบวัดความรูของนักเรียนอยางจริงจัง ซ่ึงนักเรียนท่ีสอบไมผานตองเรียนปรับ

ความรูพื้นฐานกอนเรียนเนื้อหาในระดับชั้นตอไป เพราะครูพบวานักเรียนที่มีพื้นฐานความรูไมแนนจะเรียนไมรูเรื่องใน

เนื้อหาของชวงชั้นตอไป
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 ปจจัยสำคัญอีกประการคือครูสอนดีท่ีทุมเทพัฒนาโรงเรียน โดยครู 4 คนซ่ึงรวมถึงครูคณิตศาสตรดวยอยูกับ

โรงเรียนนานมากกวา 20 ป และปจจุบันก็มีครูเกษียณบางทานยังคงชวยสอนตอเพราะโรงเรียนไดรับจัดสรรครูใหมไมตรง

กับความตองการ
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ภาพที่ 4 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ของโรงเรียนทอสี

4 ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

 กรณีศึกษาที่ 2: โรงเรียนทอสี4

 -   ขอมูลพื้นฐานและความสำเร็จ

 โรงเรียนทอสีเปนโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบท่ีไดรับการยอมรับวาพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดอยางรอบดาน 

โดยการจัดการเรียนยึดหลักการท่ีเรียกวา “สองนอก สองใน สองระดับ” ซ่ึงแปลงมาจากหลักไตรสิกขา หลัก “สองนอก” 

คือการพัฒนากายและศีล ในดานกาย นักเรียนจะเรียนรูเร่ืองการกิน อยู ดู และฟง เชน การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน

ในปริมาณพอดี ในดานศีล นักเรียนจะเรียนรูวิธีการสื่อสารกับผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคม เชน การมีวินัยและ

การรับผิดชอบตอหนาที่ หลัก “สองใน” คือการพัฒนาจิตและปญญา ในดานจิต ครูจะจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา

ดานอารมณและความเขมแข็งทางจิตใจของนักเรียน เชน การฝกนั่งสมาธิ   ในดานปญญา นักเรียนจะพัฒนาความคิด

ผานการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน สวนหลัก“สองระดับ” หมายถึงการท่ีครูและผูปกครองซ่ึงใกลชิด

กับนักเรียนจะตองพัฒนาศีล สมาธิและปญญาไปดวยเพ่ือชวยกันสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน (โรงเรียนทอสี 2560ก 

และ 2560ข)

 โรงเรียนทอสีมีผลการสอบ O-NET โดดเดนดวยดังจะเห็นไดจากภาพท่ี 4 นักเรียน ป.6 มีคะแนนสอบ O-NET 

ท้ังวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรสูงกวาคาเฉล่ียประเทศถึง 1 SD ในชวงป 2551-2557 และมีคะแนน

วิชาภาษาอังกฤษเฉล่ียติดรอยอันดับแรกของประเทศในชวงป 2555-2557

ที่มา: สถาบันทดสอบแหงชาติ (สทศ.)
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 -   ปจจัยความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี

 ผลการเรียนท่ีดีดังกลาวสวนหน่ึงมาจากความพรอมทางครอบครัวของนักเรียนซ่ึงสวนใหญมีฐานะปานกลาง

ข้ึนไปท่ีสามารถจายคาเลาเรียนไดสูงถึงประมาณ 6 หม่ืนตอภาคเรียน อีกท้ังในการรับนักเรียนเขา โรงเรียนจะสัมภาษณ

และคัดเลือกพอแมผูปกครองที่พรอมจะปฏิบัติธรรมและดูแลบุตรตามแนวทางวิถีพุทธ

 ปจจัยความสำเร็จอีกสวนหน่ึงคือนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนทอสีจัดหลักสูตรบูรณาการ 

โดยหลอมรวมวิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพเขาดวยกันเปน “วิชาเด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว” 

ซ่ึงนักเรียนจะไดเรียนรูผานส่ิงตางๆ รอบตัว เชน นักเรียนเรียนรูเร่ืองระบบนิเวศและวิถีชีวิตของสังคมเกษตรผานบทเรียน

เรื่อง “ขาว” และไดลงมือทำผานกิจกรรมตางๆ (activity-based learning) อยางการลงดูพื้นที่นาและโรงสีขาว

 (โรงเรียนทอสี 2560ก และ 2560ข)

 สวนในวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนใชวิธีการสอนท่ีนักเรียนจะไดฝกทักษะการใชภาษาจริง เชน การสอนโฟนิคส 

(phonics) ซ่ึงนักเรียนจะไดฝกผสมเสียงตัวอักษรในการออกเสียงภาษาอังกฤษแทนการทองจำตัวสะกดและเสียงของคำ 

หรือการฝกทักษะการส่ือสารโดยนักเรียนฟงและพูดคุยกับครูตางชาติ นอกจากน้ี โรงเรียนไดเพ่ิมเวลาเรียนเปน 150 ช่ัวโมงตอป

จากเวลาขั้นต่ำ 80 ชั่วโมงตอปที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งการเพิ่มเวลานี้ไมไดทำใหนักเรียนเรียนหนักขึ้น

เพราะการบูรณาการหลักสูตรชวยลดความซ้ำซอนและเวลาเรียนในวิชาอื่น (โรงเรียนทอสี 2560ก และ 2560ข)

 เพ่ือท่ีจะจัดการเรียนรูลักษณะดังกลาว โรงเรียนทอสีไดคัดเลือกและพัฒนาขีดความสามารถของครูอยางเขมขน

โดยผูอำนวยการและครูผูนำรวมกันสังเกตทักษะการทำงานและการสอนของผูสมัครซึ่งจะทำกิจกรรมในโรงเรียนเปน

ระยะเวลา 10 วัน หลังจากนั้นจะมีการสัมภาษณเรื่องปรัชญาพุทธเบื้องตน ในชวงเริ่มตนของการทำงาน ครูรุนใหม

จะไดรับการดูแลเรื่องการสอนอยางใกลชิดจากครูรุนพี่และตองพัฒนาตัวเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูทั้ง

ภายในและระหวางสาขาวิชาเพื่อพัฒนาแผนการสอนและหลักสูตรบูรณาการ

 นอกจากการพัฒนาดานปญญาของผูเรียนแลว โรงเรียนทอสียังดูแลพัฒนาการดานกาย ศีลและจิตของผูเรียน

อยางใกลชิดดวย โดยในหองเรียนแตละหองจะมีครูประจำช้ัน 2 คนดูแลซ่ึงคนหน่ึงจะรับผิดชอบติดตามพัฒนาการโดยรวม

ของผูเรียนโดยเฉพาะ อีกทั้งโรงเรียนมีครูผูสอนประมาณ 90 คนชวยกันดูแลนักเรียนเพียง 400 คน

 แนวปฏิบัติที่ดีอีกประการของโรงเรียนทอสีคือการใหความสำคัญกับการดูแลการเรียนรูของนักเรียน

นอกโรงเรียนดวย โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรอบรมพอแม 12 ชั่วโมงตอป ซึ่งหลักสูตรนี้จะใหความรูความเขาใจ

ในการดูแลบุตรหลานแบบวิถีพุทธ
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 3.3 สาเหตุที่มีการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีจำกัด 

 กรณีศึกษาสองกรณีขางตนแสดงใหเห็นวามีโรงเรียนคุณภาพดีและแนวปฏิบัติที ่ดีหลากหลายแบบ 

ครูโรงเรียนวัดธารพูดมีวิธีการสอนที่ชวยเพิ่มผลการสอบของนักเรียนกลุมออน สวนโรงเรียนทอสีมีนวัตกรรมการสอน

ท่ีสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหากกระจายไปสูโรงเรียนท่ัวไป การศึกษาไทยนาจะมีคุณภาพดีข้ึน

 อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายวา โรงเรียนทั้งสองแหงเปนเพียงกรณียกเวนของการศึกษาไทยเพราะไมได

ถอดบทเรียนและขยายผลสูโรงเรียนอื่น ครูโรงเรียนวัดธารพูดไมไดถายทอดวิธีการสอนใหแกครูในโรงเรียนอื่น ทั้งที่

แนวปฏิบัตินี้นาจะประยุกตกับโรงเรียนสพฐ.ทั่วไปที่มีบริบทคลายกันได โรงเรียนทอสีไมไดมีแนวทางการประยุกตใช

นวัตกรรมการสอนสำหรับโรงเรียนทั่วไปที่มีบริบทแตกตาง เชน แนวทางการจัดทำหลักสูตรบูรณาการและการสอน

แบบลงมือทำสำหรับครูท่ีคุนชินกับการสอนบรรยายรายวิชา แนวทางการดึงการมีสวนรวมของผูปกครองสำหรับโรงเรียนรัฐ

ท่ีคัดเลือกผูปกครองไมได รวมท้ังวิธีการจัดการศึกษาแบบวิถีพุทธท่ีมีตนทุนต่ำสำหรับโรงเรียนรัฐท่ัวไปท่ีไดรับจำกัด และ

โรงเรียนทอสีก็ไมคอยไดมีสวนรวมในโครงการขยายผลท่ีมีโรงเรียนเปนตนแบบ เชน โครงการขยายผลโรงเรียนวิถีพุทธ

ของภาครัฐ

 สาเหตุหลักที่ไมมีการถอดบทเรียนเพื่อขยายผลคือโรงเรียนทั้งสองแหงเนนรักษาคุณภาพการจัดการเรียน

ของตนเปนอันดับแรกมากกวาการสรางความเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยครูในโรงเรียนวัดธารพูดปรับปรุงการสอน

ของตนมากกวาชวยเหลือเพ่ือนครู สวนผูบริหารโรงเรียนทอสีตองการดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึงมากกวาการสรางผูบริหารรุนใหม

ท่ีจะชวยขยายสาขาโรงเรียน โรงเรียนท้ังสองแหงมองวาการมุงขยายผลอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาของตน

ไดเพราะการขยายผลตองอาศัยงบประมาณและความทุมเทของบุคลากร

 เหตุผลขางตนน้ีนาจะเปนคำอธิบายท่ีโรงเรียนคุณภาพดีอ่ืนไมไดขยายผลดวยเชนกัน นอกจากน้ี ยังมีอุปสรรคสำคัญ

อยางนอยอีก 2 ประการที่จำกัดการขยายผล ประการแรก การขาดฐานขอมูลที่ดีทำใหการระบุหาโรงเรียนคุณภาพดี

เพ่ือถอดบทเรียนเปนไปไดยาก โดยปจจุบันไมมีการเก็บและเช่ือมโยงขอมูลสำคัญ เชน ภูมิหลังและผลการสอบของนักเรียน

และงบประมาณของโรงเรียนซ่ึงจำเปนสำหรับการประเมินคุณภาพโรงเรียน อีกท้ังขอสอบมาตรฐาน O-NET ถูกวิจารณ

วาไมมีมาตรฐานและขาดความนาเช่ือถือ และปจจุบันก็ยังไมมีการทดสอบวัดทักษะสำคัญเชน การแกโจทยปญหาและ

การทำงานเปนทีมท่ีเปนท่ียอมรับและใชอยางแพรหลายในประเทศ ซ่ึงทำใหผลการเรียนดังกลาวของนักเรียนในโรงเรียน

นวัตกรรมหลายแหงไมเปนที่ประจักษแกสาธารณะ

 ประการท่ีสอง นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เชน นโยบายการจัดสรรงบท่ีไมเทาเทียมทำใหโรงเรียนเอกชน

คุณภาพดีที่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากภาครัฐขยายผลไดยาก โดยในป 2557 โรงเรียนเอกชนไดรับเงินอุดหนุนนักเรียน

ประถมศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษารวมกันไมเกิน 1.5 หม่ืนบาทตอคนตอป ซ่ึงคิดเปนรอยละ 40 ของงบตอหัว

ของโรงเรียนสพฐ. (ศุภณัฏฐ 2560) โรงเรียนเอกชนจึงจายเงินเดือนครูไดต่ำกวาโรงเรียนสพฐ.และเผชิญกับความยากลำบาก

ในการดึงดูดและรักษาครูเกงเพื่อรักษาคุณภาพตัวเองและขยายโรงเรียนสาขา 
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 ในแตละกรณีศึกษา ผูเขียนจะพิจารณาความทั่วถึงของการขยายผลจากจำนวนโรงเรียนที่เขารับบทเรียน

และพิจารณาผลการเรียนที่ดีและยั่งยืนจากผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอเนื่องในชวงป 

2551-2557 หลังจากน้ันจะวิเคราะหองคประกอบท้ัง 4 ประการของกลไกการขยายผล รวมท้ังนโยบายและวัฒนธรรม

การศึกษาที่เกี่ยวของตามกรอบการวิเคราะหในภาพที่ 1 โดยผูเขียนไดสัมภาษณตัวแทนและรวบรวมขอมูลตางๆจาก

หนวยงานและโรงเรียนที่ทำการขยายผล (ดูรายชื่อไดในภาคผนวกที่ 1)

 ท้ังน้ี การวิเคราะหน้ีมีขอจำกัดท่ีไมสามารถประเมินผลลัพธโดยการควบคุมปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอคะแนนสอบ

แตไมเก่ียวกับคุณภาพการสอนของโรงเรียน เชน ภูมิหลังของนักเรียน เพราะขาดขอมูลดังกลาว และไมสามารถพิจารณา

ผลการเรียนในดานทักษะสำคัญอื่นอยางการทำงานเปนทีมไดเพราะยังไมมีการวัดผลตามที่ไดกลาวขางตน

•   กรณีที่ 1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเปนการขยายผลโรงเรียนนวัตกรรมโดยภาครัฐ

    สวนกลางเปนผูขับเคลื่อน 

•   กรณีที่ 2 การขยายเครือสารสาสนซึ่งเปนการขยายสาขาโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้

    เครือสารสาสนมีโรงเรียนสาขา 40 แหงมากที่สุดในกลุมโรงเรียนเอกชนในป 2560

•   กรณีที่ 3 โครงการการขยายผลวงจรการพัฒนาคุณภาพครู “Lesson Study” และการสอน

    คณิตศาสตรปลายเปด “Open Approach” ซ่ึงเปนการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน

    คุณภาพดีในญ่ีปุนโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนทำขอตกลงถายทอดความรู

    ดังกลาวใหกับโรงเรียนไทย

•   กรณีที่ 4 การขยายเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.) ซ่ึงเปนการขยายผล

    ดวยวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโรงเรียนในเครือ ท้ังน้ี โรงเรียน ต.อ.พ. เปนโรงเรียนสพฐ.

    ที่มีชื่อเสียงดานวิชาการและมีอัตราการแขงขันเพื่อเขาเรียนสูง และเครือโรงเรียน ต.อ.พ.

    มีโรงเรียนในเครือถึง 17 แหงในป 2560 ซึ่งมากที่สุดในสังกัด สพฐ.

 4. การขยายผลโรงเรียนในระบบการศึกษาไทย: 4 กรณีศึกษา

 ในหัวขอที่แลว  ผูเขียนไดอภิปรายถึงโรงเรียนคุณภาพดีในไทยและสาเหตุที่ทำใหไมคอยมีการขยายผล

โรงเรียนกลุมน้ี ในหัวขอน้ี ผูเขียนจะสำรวจการขยายผลและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังวิเคราะหปจจัยสำเร็จและขอจำกัดตางๆ 

ของกลไกการขยายผล รวมถึงบริบทนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาที่เกี่ยวของ

 ผูเขียนไดเลือกศึกษาการขยายผลโรงเรียน 4 กรณีศึกษาโดยการสืบคนฐานขอมูลรายช่ือโรงเรียนสังกัดสพฐ. 

และโรงเรียนเอกชนและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ในกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีมีการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในแงที่มี

นวัตกรรมการศึกษา 2 กรณี แตไมมีการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในแงท่ีมีผลการเรียนรูโดดเดนเพราะไมมีการประเมินผล

อยางเปนระบบตามที่กลาวมาขางตน  สวนอีก 2 กรณีเปนการขยายผลโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีอัตราการแขงขันกัน

เพ่ือเขาเรียนสูง ซ่ึงโรงเรียนเหลาน้ีอาจไมไดเปนโรงเรียนคุณภาพดีเสมอไป ถึงกระน้ันการวิเคราะหการขยายผลโรงเรียน

กลุมนี้นาจะชวยใหเห็นปจจัยเกื้อหนุนและขอจำกัดบางประการของกลไกการขยายผลโดยทั่วไป
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กรณีศึกษา 4 กรณีมีผูทำการขยายผลและวิธีการขยายผลแตกตางกันดังนี้



 4.1 กรณีศึกษาที่ 1: โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

 -   ขอมูลพื้นฐานและความสำเร็จ

 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเริ่มตนขึ้นในป 2546 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. 

เปนหนวยงานบริหารโครงการฯ และพระพรหมคุณาภรณและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษา

โครงการฯ โครงการฯมีจุดประสงคที่จะถอดบทเรียนจากโรงเรียนวิถีพุทธเอกชนตนแบบ 3 แหง ไดแก โรงเรียนทอสี 

โรงเรียนรุงอรุณ และโรงเรียนสยามสามไตร (เดิมช่ือโรงเรียนอนุบาลหนูนอย) และถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีสูโรงเรียนสพฐ. 

ที่สมัครใจเขารวม (สนก. 2560ก)

 โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรมผูอำนวยการและครูและ

การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโรงเรียนในโครงการ และมีการสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาและประเมินตัวเองเพ่ือปรับปรุง

อยางตอเน่ืองตามตัวช้ีวัด 29 ตัวใน 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพของโรงเรียน ดานกิจกรรมประจำวันพระ ดานการเรียน

การสอน ดานพฤติกรรมของครู ผูบริหารและนักเรียน และดานการสงเสริมวิถีพุทธ โรงเรียนที่มีผลประเมินตัวเองดี

สามารถขอเล่ือนเปนโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนำได ซ่ึงโครงการฯ จะทำการประเมินผลภายนอกเพ่ิมเติมและคัดเลือกโรงเรียน

ที่มีผลประเมินดีที่สุด 100 แหงในแตละปเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำก็สามารถขอเลื่อนเปน

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานไดดวยการพัฒนาและขอรับการประเมินอยางเขมขนจากโครงการฯ (สนก. 2560ก และ 2560ข)

 โครงการฯ ขยายผลไดอยางท่ัวถึง ในภาพท่ี 5 (ก.) จะเห็นไดวาโครงการฯ เพ่ิมจำนวนโรงเรียนวิถีพุทธไดอยาง

รวดเร็วจาก 89 แหงเปน 2 หม่ืนแหงในชวงป 2546-2548 หรือคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของโรงเรียนสพฐ. ท้ังหมด

และคงอยูในระดับดังกลาวจนถึงปจจุบัน ท้ังน้ี จำนวนโรงเรียนลดลงเหลือ 1.2 หม่ืนแหงในป 2555 เพราะโครงการไดจัด

ทำฐานขอมูลและใหโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการใหม

 อยางไรก็ตาม โครงการฯ กลับไมสามารถสรางการเปล่ียนแปลงการจัดการสอนของโรงเรียนและการเรียนรู

ของนักเรียนไดตามท่ีคาดหวัง จากการสัมภาษณรองผูอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ

โครงการฯ กลาววา “การเปล่ียนไปของครู นักเรียน ยังไมสามารถเปล่ียนไดมากขนาด ...ท่ีฝนไว” (บรรเจอดพร สูแสนสุข, 

การสัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2560)
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ก ข

2 หมื่นแห�ง

89 แห�ง

2.4 หมื่นแห�ง

1.2 หมื่นแห�ง

จัดฐานข�อมูลใหม�
ให� รร. สมัครใหม�

2.2 หมื่นแห�ง

รร. สฤษดิเดช

รร. 2 แห�งมีผลการเร�ยนดี
แต�ไม�ต�อเนื่อง

รร. 3 แห�งยังไม�มีพัฒนาการ

2552 2553 2554 2555 2556 2557

ผลการสอบว�ชาว�ทยาศาสตร� ป.6จำนวนโรงเร�ยนในโครงการว�ถีพุทธ

ที่มา: สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ., www.vitheebuddha.com และสทศ.

*พิจารณาเฉพาะรร.ที่มีนร.เขาสอบตั้งแต 10 คนขึ้นไป

 ผลการเรียนดานวิชาการของนักเรียนก็ไมไดดีขึ ้นดวยดังจะเห็นไดจากโรงเรียนสพฐ.ซึ ่งสวนใหญ

เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไมไดมีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น และแมแตโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานสวนใหญ

ซึ่งเปนโรงเรียนชั้นนำของโครงการฯ ก็ไมไดมีผลการสอบดีขึ้นเชนกัน เชน ในภาพที่ 6 (ข.) ผลการสอบวิชา O-NET 

วิทยาศาสตร ป.6 ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่เขารวมโครงการฯ กอนป 2550 เกือบทุกแหงไมไดเพิ่มขึ้น

ในชวงป 2551-2557 ยกเวนโรงเรียนสฤษดิเดช สวนผลลัพธในวิชาอื่นก็มีพัฒนาการคลายกับวิชาวิทยาศาสตร

ภาพที่ 5 จำนวนโรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ (ก.) และผลการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ป. 6 

ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่เขาโครงการกอนป 2550* (ข.)
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 -   ปจจัยความสำเร็จและอุปสรรค

 โครงการฯ สามารถขยายจำนวนโรงเรียนที่เขารวมไดทั่วถึง แตการขยายผลนี้ไมเกิดผลลัพธที่ยั ่งยืน

ดวยเหตุผลดังนี้

 1) การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน   

 โครงการฯ ไมไดถายทอดแนวปฏิบัติสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบสูโรงเรียนที่เขารวม โดยจากการ

สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ พบวาในดานการจัดการสอน โครงการฯ ไมมีกระบวนการสนับสนุนใหครูที่คุนชินกับ

การสอนบรรยายรายวิชาปรับเปล่ียนวิธีการสอนเปนแบบบูรณาการและแบบท่ีใหนักเรียนลงมือทำ โครงการฯ สงเสริม

การปรับเปล่ียนวิธีการสอนในในวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาเดียวเทาน้ัน โดยใหครูชวนนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม

ซึ่งนักเรียนจะฝกตั้งโจทยและแกไขปญหาสังคม (บรรเจอดพร สูแสนสุข, การสัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2560)

 อีกท้ัง โครงการฯก็ไมไดมีแนวทางการประยุกตใชบทเรียนอ่ืนๆ ในโรงเรียนรัฐท่ัวไปซ่ึงมีบริบทแตกตางจาก

โรงเรียนวิถีพุทธตนแบบ เชน  โครงการฯ ไมไดมีแนวทางการดึงการมีสวนรวมของพอแมและผูปกครองสำหรับโรงเรียนสพฐ.

ที่ไมสามารถคัดเลือกผูปกครองไดเหมือนกับโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบที่เปนโรงเรียนเอกชน หรือในดานการคัดเลือกครู 

โรงเรียนในโครงการฯ ก็ยังตองใชวิธีการคัดเลือกครูตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาซึ่งไมสอดคลองกับวิธีการของ

โรงเรียนตนแบบอยางโรงเรียนทอสี และผูบริหารโครงการฯ ก็ไมไดคิดหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีอื่นๆ ขึ้นมาทดแทน

 2)  การพัฒนาบุคลากร

 โครงการฯ มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบสำหรับทั้งผูอำนวยการ ครูและศึกษานิเทศก 

แตโครงการฯ ไมสามารถดำเนินการพัฒนารูปแบบที่เขมขนอยางตอเนื่อง เชน มีการฝกอบรมครูและผูบริหารรวมกับ

โรงเรียนรุงอรุณท่ีเปนโรงเรียนตนแบบในปพ.ศ. 2550 และในชวงปพ.ศ. 2553-2555 เทาน้ัน และมีการฝกอบรมบุคลากร

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขยายผลตอในปพ.ศ. 2550 และ 2551เทาน้ัน ความไมตอเน่ืองน้ีเปนผลมาจากงบประมาณ

ที่ไมตอเนื่องและทิศทางการบริหารที่ไมชัดเจน (สนก. 2560ก)

 3)  การเงิน 

 โครงการฯไดรับงบประมาณไมตอเนื่อง จากภาพที่ 6 จะเห็นไดวางบประมาณของโครงการฯเพิ่มจาก 

2-17 ลานบาทในชวงเริ่มตนเปน 150 ลานบาทและ 550 ลานบาทในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 แตหลังจากนั้น 

กลับลดลงเหลือประมาณ 8-20 ลานบาท ซ่ึงการลดลงน้ีไมไดสอดคลองกับจำนวนโรงเรียนในโครงการฯท่ีเพ่ิมข้ึน (สนก. 2560ก)
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งบประมาณ (หน�วย: ล�านบาท)

 4)  การบริหารจัดการ

 โครงการฯ มีทิศทางการบริหารที่ไมชัดเจนและไมตอเนื่องซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนผูบริหารกระทรวง

บอยคร้ัง โดยในชวงป 2542-2560 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการถึง 19 คน ซ่ึงบางทานไมสนับสนุนโครงการน้ี 

บางทานทำโครงการซ้ำซอน เชน โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีลหา ความไมชัดเจนน้ีก็ทำใหการดำเนินโครงการฯ

ของเขตพื้นที่และโรงเรียนหลายแหงหยุดชะงักลง

 ผูบริหารโครงการฯ ก็ไมไดวางแผนการขยายผลท่ีชัดเจน เชน ในป พ.ศ. 2553 โครงการฯ ไดรับงบประมาณ

จำนวนมาก แตกลับใชงบบางสวนจัดกิจกรรมที่ไมไดเนนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางเชน 

การจัดตั้งศูนย Give & Take (สนก. 2560ก) และโครงการฯ ยังเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่เขารวมมากเกินไปไมสอดคลอง

งบประมาณที่ไดรับจนทำใหไมสามารถติดตามและสนับสนุนโรงเรียนไดอยางเต็มที่ 

ที่มา: สนก. สพฐ. 

ภาพที่ 6 งบประมาณของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในชวงป 2547-2560
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มี นร. 8.9 หม่ืนคน ในรร. 40 แห�ง 14 จังหวัด

เร�ม่เป�ดรร.สองภาษา

มีนร.420 คน ใน รร. 1 แห�ง

17 แห�ง สาขาเก�า
17 แห�ง

สาขาใหม�
17 แห�ง

จำนวน นร. (หม่ืนคน) จำนวน รร. (แห�ง)

ที่มา: เครือสารสาสน

จำนวน รร. สาขาเก�า 
(ก�อตั�งในช�วงป� 2507-2550)จำนวนนักเร�ยน

จำนวน รร. สาขาใหม� 
(ก�อตั�งหลังป� 2550)

จำนวน รร. อื่นที่เคร�อ
เข�าบร�หาร

เข�าบร�หาร รร.อ่ืน 6 แห�ง

4.2 หม่ืนคน

มีนร.6.3 พันคน ใน รร. 6 แห�ง

5  ขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณสวนใหญมาจากการอนุเคราะหของผูกอต้ังและกลุมผูบริหารเครือสารสาสน (ดูรายช่ือในภาคผนวกท่ี 1)

ภาพที่ 7 จำนวนนักเรียนและโรงเรียนในการขยายเครือสารสาสนในชวงป พ.ศ. 2507-2559

 4.2 กรณีศึกษาที่ 2: การขยายเครือโรงเรียนสารสาสน5

 -   ขอมูลพื้นฐานและคุณภาพ

 โรงเรียนสารสาสนพิทยาเริ่มเปดการสอนในป พ.ศ. 2507 ตอมาไดจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา

ในหองเรียนพิเศษ และในปพ.ศ. 2538 ผูบริหารตัดสินใจกอตั้งโรงเรียนสารสาสนเอกตราซึ่งเปนโรงเรียนสองภาษา

แหงแรกในประเทศไทยและเริ ่มขยายสาขาโรงเรียนสองภาษาตามความนิยมของผู ปกครองที ่มากขึ ้นเรื ่อยๆ 

(สุรพร 2555ก และ2555ข) จนปจจุบันเปนเครือโรงเรียนเอกชนที่มีสาขามากที่สุด

 ในภาพท่ี 7 เครือสารสาสนมีโรงเรียนเพียง 6 แหงในชวง 30 ปแรกกอนเปดโรงเรียนสองภาษา หลังจากน้ัน

ไดขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเปน 17 แหงในป พ.ศ. 2550 และเปน 40 แหงในป พ.ศ. 2560 โดยเครือกอต้ังโรงเรียนเอง 34 แหง

และเขาบริหารโรงเรียนเอกชนอื่นอีก 6 แหง โรงเรียนในเครือนี้ประกอบไปดวยโรงเรียนสองภาษา 28 แหง โรงเรียน

สายสามัญ 10 แหงและสถาบันอาชีวศึกษาอีก 2 แหง ทั้งนี้โรงเรียนสองภาษาของเครือมีหลักสูตรการสอนเปน

ภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 50 ของเวลาการเรียนทั้งหมดและบางแหงก็มีหลักสูตรอินเตอรดวย

 นอกจากนี้ โครงการฯ มีกลไกการติดตามและการสนับสนุนที่ออนแอ โดยศึกษานิเทศกบางคนที่มีหนาที่

กำกับดูแลโครงการฯ ไมไดมีความเขาใจการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนวิถีพุทธและไมไดติดตามโครงการฯ อยางใกลชิด

เพราะตองดูแลโครงการอื่นของสวนกลางดวย สวนการประเมินตัวเองของโรงเรียนก็ไมไดนำไปสูการวิเคราะหปญหา

และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพราะตัวช้ีวัดเกือบท้ังหมดมีลักษณะเปนรายการตรวจสอบการดำเนินงาน 

(checklist) เชน ในดานการเรียนการสอน การประเมินจะพิจารณาสัดสวนของครูในโรงเรียนท่ีพานักเรียนทำโครงงาน

คุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ 1 ครั้ง โรงเรียนจะไดคะแนนการประเมินมากนอยตามสัดสวนครูดังกลาว 

โดยไมจำเปนตองคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (สนก. 2560ข)
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ที่มา: เครือสารสาสน

ภาพที่ 8 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ของโรงเรียนทุกแหงและโรงเรียนสายสามัญในเครือสารสาสน

 ทั้งนี้ การขยายผลของเครือมีผลลัพธแตกตางกันระหวางกลุมโรงเรียนรุนใหมที่เครือกอตั้งขึ้นเองและ

กลุมโรงเรียนที่เครือเขาบริหาร   ในภาพที่ 9 จะเห็นไดวาโรงเรียนรุนใหมหลายแหงที่เครือกอตั้งเองในชวงป 

พ.ศ. 2550-2556 มีคะแนนสูงใกลเคียงกับโรงเรียนรุนเกาที่กอตั้งกอนป พ.ศ. 2550 ในขณะที่โรงเรียนกลุมที่เครือ

เขาบริหารมีผลการสอบต่ำกวาโรงเรียนอีกสองกลุม

6  พิจารณาเฉพาะโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนเขาสอบเกิน 10 คนข้ึนไป

 จำนวนนักเรียนในเครือสารสาสนเพิ่มขึ้นจาก 6 พันคนในปพ.ศ. 2538 เปน 8.9 หมื่นคนในปพ.ศ. 2559 

ซึ่งคิดเปนเกือบรอยละ 1 ของนักเรียนทั้งประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมอาชีวศึกษาดวย) และในปจจุบัน 

เครือสารสาสนจางงานครูประมาณ 1,750 คนซ่ึงรอยละ 70 เปนครูไทยและอีกรอยละ 30 เปนครูตางชาติ ในจำนวนครู

ตางชาติท้ังหมดน้ี ประมาณรอยละ 37 มีสัญชาติท่ีเปนเจาของภาษาอังกฤษ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

 เครือสารสาสนเปดรับนักเรียนทุกกลุมความสามารถโดยไมมีการสอบคัดเลือก แตนักเรียนสวนใหญ

ในโรงเรียนสองภาษานาจะมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลางข้ึนไปท่ีสามารถจายคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร

สองภาษา 20,000-40,000 บาทตอภาคเรียนและหลักสูตรอินเตอร 50,000-60,000 บาทตอภาคเรียนได สวนนักเรียน

ฐานะไมดีจะเขาเรียนในโรงเรียนสายสามัญของเครือที่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐและเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ 

รวมกันประมาณ 4,000-8,000 บาทตอภาคเรียน

 ในดานผลการเรียน เครือสารสาสนคอนขางประสบความสำเร็จในวิชาภาษาอังกฤษ โดยในชวงป 

พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนตนแบบอยางสารสาสนเอกตรามีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษระดับ ป.6 

ติด 20 อันดับแรกของประเทศ6 และในภาพที่ 8 (ก.) จะเห็นวาในชวงป พ.ศ. 2551-2557 โรงเรียนทั้งเครือมีคะแนน

วิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศเกิน 1 SD และในภาพที่ 8 (ข.) โรงเรียนสายสามัญก็มีผลการสอบเฉลี่ย

สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศประมาณ 0.4-1 SD
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คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาภาษาอังกฤษ ป.6 ป� 2557 (หน�วย: SD)

รร. สารสาสน�เอกตรา

โรงเร�ยนรุ�นเก�าก�อตั�งในช�วงป� 2507-2550

โรงเร�ยนรุ�นใหม�ที่ก�อตั�งหลังป� 2550

โรงเร�ยนอื่นที่เคร�อข�ายเข�าบร�หาร

 จากภาพท่ี 10 จะเห็นไดวาโรงเรียนรุนใหมท่ีเครือกอต้ังเองมีพัฒนาการผลการเรียนดีกวาโรงเรียนท่ียายรวมเครือ 

โดยโรงเรียนรุนใหมจำนวน 4 แหงมีผลการเรียนดีตั้งแตกอตั้งและอีก 2 แหงมีพัฒนาการชัดเจนหลังจากกอตั้ง 2-3 ป 

ในขณะท่ีโรงเรียนท่ียายรวมเครือ 2 แหงในป พ.ศ. 2552-2553 มีผลการเรียนคอยๆ ดีข้ึนและอีก 4 แหงท่ีรวมเครือในป

พ.ศ. 2555-2556 ยังไมมีพัฒนาการ สาเหตุหลักนาจะเปนเพราะผูอำนวยการและครูในโรงเรียนท่ียายรวมเครือตองใช

เวลาปรับตัวเขากับวิธีการสอนและการบริหารของเครือ สวนในโรงเรียนที่กอตั้งใหม เครือสารสาสนสามารถคัดเลือก

บุคลากรและวางแนวทางการบริหารตามที่ตองการไดเองทั้งหมดตั้งแตเริ่มกอตั้ง

ที่มา: เครือโรงเรียนสารสาสน และ สทศ.

ภาพที่ 9 ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 ป 2557 ของโรงเรียนแตละกลุมในเครือสารสาสน
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ระยะเวลาท่ีก�อตั�ง (จำนวนป�)

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาอังกฤษ ป.6 ป� 2557 (หน�วย: SD)

4 แห�งมีผลการเร�ยนดีตั�งแต�แรก (เป�ดป� 51)*

2 แห�งมีพัฒนาการดีข�้น (เป�ดป� 52 และ 53)*

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาอังกฤษ ป.6 ป� 2557 (หน�วย: SD)

โรงเร�ยนสาขาใหม�ที่ก�อตั�งในช�วงป� 2551-2553ก โรงเร�ยนที่เคร�อเข�าบร�หารข
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ระยะเวลาท่ีเคร�อเข�าบร�หาร (จำนวนป�)

4 แห�งที่ไม�มีพัฒนาการ

2 แห�งที่ดีข�้น
โดยปรับค�าเทอมเพ��ม
เพ�ยง 1-2 พันบาท

มีการปรับว�ธีการบร�หาร
อย�างค�อยเป�นค�อยไป 

 อยางไรก็ตาม โรงเรียนสารสาสนท้ังเครือมีผลการสอบวิชาอ่ืนอยางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาไทย

ไมโดดเดนเทากับวิชาภาษาอังกฤษดังท่ีแสดงในภาพท่ี 8 (ก.) และโรงเรียนสายสามัญมีผลการสอบวิชาเหลาน้ีใกลเคียง

หรือต่ำกวาคาเฉลี่ยประเทศเล็กนอยดังแสดงในภาพที่ 8 (ข.)

ภาพที่ 10 ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 ของโรงเรียนสาขาใหม

ที่กอตั้งในชวงป พ.ศ. 2551-2553 และโรงเรียนที่เครือเขาบริหาร

ที่มา: เครือโรงเรียนสารสาสน และ สทศ.
*โรงเรียนที่เปดในป พ.ศ. 2551 มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษในระดับ ป. 6 หลังกอตั้งแลว 2 ป เพราะการสอบ O-NET เริ่มทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 
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 -   ปจจัยความสำเร็จ

 เครือสารสาสนสามารถขยายโรงเรียนสาขาไดอยางตอเนื ่องและสรางผลลัพธที ่ด ีไดอยางยั ่งยืน

ในวิชาภาษาอังกฤษโดยมีปจจัยเกื ้อหนุนทั ้ง 4 ประการดังนี ้

 1) การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน

 เครือสารสาสนไดพัฒนาแนวทางการสอนสองภาษาของเครือโดยการสงบุคลากรไปเรียนรูวิธีการของ

โรงเรียนสองภาษาตนแบบสองแหงในเมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส (สุรพร 2555ก) หลังจากน้ันไดนำวิธีการตางๆ 

มาประยุกตใชใหเขากับนักเรียนไทย จนไดแนวทางหลักสูตร วิธีการสอนและการบริหารที่ถายทอดสูโรงเรียนสาขาซึ่ง

ผูบริหารเครือเชื่อวาเปนวิธีสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ไดผลและเปนธรรมชาติ

 หลักสูตรสองภาษาของเครือสารสาสนมีสัดสวนการเรียนเปนภาษาอังกฤษรอยละ 80 ในระดับชั้นอนุบาล

และลดลงเหลือรอยละ 60 ในระดับชั้นประถมศึกษาและรอยละ 50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะเรียน

แบบสองภาษาอยางนอยใน 3 วิชาหลัก ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสุขศึกษา ในวิชาเหลาน้ี นักเรียนจะเรียน

หัวขอเดียวกันเปนภาษาไทย 1 คาบเรียนสลับกับภาษาอังกฤษอีก 1 คาบเรียนซ่ึงท้ังสองคาบจะมีการถายทอดและแบบฝกหัด

ที่แตกตางกัน  นอกจากนี้ เครือสารสาสนยังไดทำหนังสือเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรสองภาษาและวิธีการสอน

ของตนดวยที่มีชื่อวา Global Bridge (สุรพร 2555ก)

 ในการจัดการเรียนการสอน หองเรียนแตละหองจะมีครูประจำช้ัน 2 คนแบงเปนครูไทย 1 คนและครูตางชาติ

อีก 1 คน ชวยกันดูแลพัฒนาการดานภาษาและผลการเรียนอ่ืนโดยรวม ครูตางชาติสวนใหญท่ีรับหนาท่ีน้ีไมไดมีสัญชาติ

ท่ีเปนเจาของภาษาอังกฤษ สวนครูตางชาติเจาของภาษามักไดรับหนาท่ีสอนในวิชาสำคัญ เชน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จากการสอนท่ีตองมีท้ังครูไทยและตางชาติ โรงเรียนสองภาษาของเครือจึงมีสัดสวนครูตอนักเรียนคอนขางต่ำประมาณ 

1 ตอ 10 ในขณะท่ีโรงเรียนสายสามัญบางแหงก็มีการสอนแบบสองภาษาในหน่ึงหรือสองวิชาและมีสัดสวนครูตอนักเรียน

เฉลี่ยคอนขางต่ำประมาณ 1 ตอ 17 ซึ่งทำใหครูดูแลนักเรียนไดอยางใกลชิดเชนกัน

 ในดานการบริหาร เครือสารสาสนคาดหวังใหผูอำนวยการโรงเรียนสาขาเปนผูนำดานการสอนที่ติดตาม

การสอนของครูอยางใกลชิดและสามารถใหคำแนะนำแกครูได โดยผูบริหารเครือติดตามการทำงานในดานนี้ของ

ผูอำนวยการอยางสม่ำเสมอและมักเลือกผูที่เคยเปนครูเปนผูอำนวยการ
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 2)  การพัฒนาบุคลากร

 เครือสารสาสนมีการคัดเลือกและพัฒนาขีดความสามารถของครูไทยและตางชาติสำหรับการขยายสาขา

อยางตอเน่ือง ในการคัดเลือกครูไทย ผูสมัครจะตองสอบการเขียนเรียงความเร่ืองเปาหมายการเปนครูในโรงเรียนสารสาสน 

หลังจากนั้นจะเขารับการทดสอบทักษะการสอนและการสื่อสารโดยมีผูบริหารและครูของเครือเปนผูประเมิน

 สำหรับการเฟนหาและคัดเลือกครูตางชาติ เครือสารสาสนใชวิธีการหลากหลายในการรับสมัคร เชน 

ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยเดอลาซาน ประเทศฟลิปปนสท่ีจะชวยหาครูสอนดีรุนใหมใหกับเครือ ประกาศรับสมัคร

ทางอินเทอรเน็ต และใหครูตางชาติของโรงเรียนชวยแนะนำ ซึ่งผูสมัครตางชาติตองสอบผานการทดสอบการสอน

และการสื่อสารเชนเดียวกับครูไทย

 ครูรุนใหมท้ังไทยและตางชาติสวนใหญจะเร่ิมตนการทำงานดวยการฝกสอนในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ซ่ึง

ครูรุนพี่เฝาดูและใหคำแนะนำอยางใกลชิด ในชวงเปดภาคเรียน ครูรุนใหมจะไดรับคำแนะนำเพิ่มเติมหลังจบการสอน

ในแตละวัน และโรงเรียนยังมีการจัดฝกอบรมเพิ่มเติมในวันเสารสำหรับครูที่จัดการสอนไดไมดีพอดวย

 การพัฒนาขีดความสามารถอีกลักษณะหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูกับโรงเรียนในตางประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ซ่ึงครูสารสาสนท่ีไปแลกเปล่ียนจะไดเรียนรูวิธีการสอนและการบริหารของโรงเรียน

ชั้นนำเหลานั้น สวนครูสารสาสนในไทยก็จะไดเรียนรูวิธีการตางๆ จากครูตางชาติที่มาแลกเปลี่ยน

 นอกจากนี้ เครือสารสาสนมีการวางแผนการสืบทอดตำแหนงและสรางเสนทางความกาวหนาทางอาชีพ

ที่หลากหลายสำหรับครูดวย เชน ผูบริหารของเครือจะเฟนหาครูที่มีผลงานดีและมีแววความสามารถดานการบริหาร

และวางแผนพัฒนาครูกลุมน้ีเปนผูอำนวยการโรงเรียนในอนาคต โดยใหครูกลุมน้ีฝกทักษะการบริหารในตำแหนงหัวหนา

กลุมสาระและรองผูอำนวยการกอนการเล่ือนตำแหนงเปนผูอำนวยการ  อีกวิธีของเครือคือการใหทุนการศึกษาปริญญาเอก

แกผูท่ีจบดานการบริหารการศึกษาและมีประสบการณการสอนในเครือสารสาสนอยางนอย 1 ป ซ่ึงเม่ือจบการศึกษาแลว 

จะไดเลื่อนตำแหนง

 สวนครูและผูบริหารโรงเรียนบางคนจะไดรับตำแหนงในคณะทำงานและเปนผูบริหารของเครือ ซ่ึงมีหนาท่ี

วางแผนโยบายของเครือ ติดตามคุณภาพการสอนของโรงเรียนสาขา และใหคำแนะนำแกผูอำนวยการและครู
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 3)  การเงิน

 เครือสารสาสนมีงบประมาณสำหรับการขยายสาขาอยางตอเนื่องตามคุณภาพและความนิยมของโรงเรียน

ในเครือ โดยรายไดหลักของเครือมาจากคาธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนสองภาษาในเครือสามารถเรียกเก็บไดตาม

ความเหมาะสมไมถูกจำกัดไวต่ำเกินไปเหมือนกับโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนดังที่กลาวไวขางตน สวนแหลงทุนสำหรับ

การกอสรางโรงเรียนสาขาใหมมาจากการกูยืมธนาคาร ซึ่งธนาคารที่ปลอยกูเชื่อมั่นวาสาขาใหมจะมีจำนวนนักเรียน

ตามเปาหมาย ในอีกดานหน่ึง การเงินลักษณะน้ีก็ทำใหเครือตองวางแผนการขยายสาขาอยางรอบคอบ โดยไมตองเพ่ิม

จำนวนสาขามากเกินไปจนดูแลคุณภาพของโรงเรียนสาขาไมได

 ในขณะที่โรงเรียนสามัญบางแหงของเครือไดรับเงินอุดหนุนรายหัวและเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดไมพอกับ

ตนทุนการจัดการสอนของโรงเรียนเนื่องจากกฎระเบียบการเก็บคาธรรมเนียมที่ไดกลาวขางตนและครอบครัวของ

นักเรียนสวนใหญที่มีฐานะไมดี เครือสารสาสนสวนกลางจึงตองชวยเหลือดานงบประมาณแกโรงเรียนเหลานี้ในบางป

การศึกษา

 4)  การบริหารจัดการ

 เครือสารสาสนมีเสถียรภาพดานการบริหารโดยเจาของกิจการและครอบครัวดำรงตำแหนงเปนประธาน

อำนวยการและคณะกรรมการบริหารเครือซึ่งมีหนาที่วางนโยบายภาพรวมของเครือสารสาสน เชน การวางแผนขยาย

สาขาและการกำกับติดตามคุณภาพของโรงเรียนสาขา

 ในการกำกับติดตามคุณภาพของโรงเรียนสาขา เครือสารสาสนไดจัดต้ังกองอำนวยการ ซ่ึงปจจุบันมี 6 กอง

แตละกองประกอบดวยบุคลากร 5-7 คน ดูแลโรงเรียน 4-7 แหง กองอำนวยการจะออกตรวจโรงเรียนทุกสัปดาห

และประเมินโรงเรียนในดานตางๆ เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน การสอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน 

หนาที่สำคัญอีกประการของกองอำนวยการคือการออกขอสอบกลางที่ใชวัดความรูของนักเรียนทุกคนในเครือซึ่งเปน

การสรางมาตรฐานคุณภาพของเครือ

 จากผลการประเมินและการสอบดังกลาว โรงเรียนจะถูกแบงออกเปนกลุม A B และ C ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

เครือและกองอำนวยการจะแจงใหผูบริหารโรงเรียนรับทราบ พรอมท้ังใหคำแนะนำและการสนับสนุนแกโรงเรียนกลุม C 

ในกรณีที่โรงเรียนกลุม C ไมไดพยายามปรับปรุง คณะกรรมการบริหารเครือขายจะตักเตือนและอาจปรับเปลี่ยน

ผูบริหารโรงเรียนได

 นอกจากนี้ เครือสารสาสนใหความสำคัญกับการบริหารที่ยืดหยุนดวยโดยโรงเรียนสาขาสามารถปรับแนว

ปฏิบัติบางประการไดตามบริบท เชน บางสาขาลดสัดสวนการเรียนเปนภาษาอังกฤษลงเพราะนักเรียนมีความพรอมนอย

กวาโรงเรียนอ่ืนในเครือ บางสาขาจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม ในขณะท่ีบางสาขาจัดการเรียนรู

ศิลปะและดนตรีเพิ่มเติมขึ้นกับความสนใจของนักเรียน
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7  ขอมูลท่ีเก่ียวกับโครงการการขยายผลมาจากการสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร. ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 

และเอกสารโครงการตางๆ จากศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

 4.3 กรณีศึกษาท่ี 3: โครงการขยายผลการศึกษาช้ันเรียน “Lesson Study” และการสอนคณิตศาสตร

 ดวยโจทยปลายเปด “Open Approach” โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน7

 -  ขอมูลพื้นฐานและคุณภาพ

 ตั้งแตชวงกลางทศวรรษ 2540 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนำนวัตกรรมการศึกษา

ที่ใชในประเทศญี่ปุนมาขยายผลในระบบการศึกษาไทย นวัตกรรมหนึ่งคือการศึกษาชั้นเรียน “Lesson Study”  

ซึ่งเปนวงจรการพัฒนาคุณภาพการสอนโดยการพัฒนาและวิจัยแผนการสอนอยางตอเนื่องโดยกลุมครูแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันภายในและระหวางโรงเรียน

 วงจรนี้เริ่มตนดวยการที่ครูรวมกลุมกันสำรวจปญหาการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาแผนการสอน

ที่จะแกปญหาดังกลาวโดยการสืบคนงานวิจัยและหนังสือคูมือครูและการปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายนอก หลังจากนั้นครู

จะจัดการสอนตามแผนโดยมีเพ่ือนครูและผูเช่ียวชาญภายนอกสังเกตการสอนและการเรียนรูของนักเรียน ข้ันตอนสุดทาย

คือการทบทวนแผนการสอนเพื่อปรับปรุง นอกจากนี้ ยังมีการจัดชั้นเรียนสาธารณะโดยครูสอนดีจัดการสอนที่เปดให

บุคคลภายนอกสังเกตการสอนได ซ่ึงเปนการเผยแพรแผนการสอนท่ีดีสูสาธารณะ (Fernandez and Yoshida 2004)

 อีกนวัตกรรมหน่ึงคือการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด (Open Approach) ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนฝกฝน

ทักษะการคิดและการถกเถียงแบบคณิตศาสตร โดยครูจะตั้งโจทยเปดปลายที่ทาทายใหนักเรียนคิดและนำเสนอ

วิธีแกปญหาแบบตางๆ หลังจากน้ันจะชวนนักเรียนท้ังหองรวมกันถกเถียงจุดเดนและจุดดอยของวิธีแกปญหาแบบตางๆ 

(Whole class discussion) และครูจะสรุปแนวคิดจากการถกเถียงดังกลาว (ดูรายละเอียดเพิ่มในกลองที่ 2) ทั้งนี้

นวัตกรรมการศึกษาท้ังสองประการน้ีไดรับการยอมรับวาเปนปจจัยสำคัญหน่ึงท่ีทำใหนักเรียนญ่ีปุนมีอันดับคะแนนสอบ

วิชาคณิตศาสตรดีในการทดสอบนานาชาติ (Hiebert and Stigler 1999)

 ในการขยายผลสูระบบการศึกษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดทำขอตกลงถายทอดความรู

แกโรงเรียนกับหนวยงานภาครัฐ โดยคณะทำหนาที่ถายทอดนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของคร ู

รวมท้ังพัฒนาส่ือการสอนตางๆ เชน คูมือครูและหนังสือเรียนคณิตศาสตร สวนหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบดานงบประมาณ

และการบริหารจัดการสวนใหญ เชน การวางแผนจำนวนโรงเรียนในโครงการ การคัดเลือกโรงเรียน และการติดตาม

การดำเนินงานของโรงเรียน
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 การสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดเปนวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาและครูญี่ปุน

เพื ่อใหนักเรียนไดเรียนรู และเขาใจการคิดทางคณิตศาสตร โดยนักเรียนจะฝกการคิดแบบคณิตศาสตร

ผานการแกโจทยปญหาที่ยังไมรูวิธีแกและสูตรสำเร็จ วิธีการสอนนี้เริ่มตนโดยครูตั้งโจทยปญหา ชวนนักเรียน

คิดแกไขโจทยปญหาดวยตนเอง ซึ่งในระหวางนั้น ครูสังเกตและรวบรวมวิธีการคิดของนักเรียน และสุดทาย

ครูชวนนักเรียนถกเถียงเปรียบเทียบวิธีการ

 คูมือครูญ่ีปุนมีตัวอยางวิธีการสอนน้ี เชน ในการสอนเร่ืองความหนาแนนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

ครูจะไมบอกนิยามและสูตรความหนาแนนกับนักเรียน แตจะเร่ิมตนช้ันเรียนดวยการต้ังโจทย โดยยกภาพกระตาย

ในกรง 4 กรง (ภาพ ก.) และชวนนักเรียนสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดกรง จำนวนกระตาย

และความแออัด หลังจากนั ้นครูแสดงภาพกรงกระตายอีกลักษณะหนึ ่ง (ภาพ ข.) พรอมตั ้งคำถามวา

“เราจะสามารถวัดและเปรียบเทียบความหนาแนนของกรงไดอยางไร” และใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น

โดยครูจะบันทึกความคิดของนักเรียนบนกระดาน เชน นักเรียนบางคนเสนอวากรง A มีความหนาแนนกวา

กรง B เพราะทั ้งสองกรงมีขนาดเทากัน แตกรง A มีกระตาย 9 ตัวมากกวากรง B ที ่มี 8 ตัว ครูก็จะ

บันทึกวาเมื่อกรงทั้งสองมีพื้นที่เทากัน กรงที่มีจำนวนกระตายมากกวา จะมีความหนาแนนมากกวา

 ตอจากนั้น ครูใหขอมูลตัวเลขขนาดกรงและจำนวนกระตาย (คาราง ก.) และใหนักเรียนไดทดลอง

คิดหาวิธีวัดความหนาแนนของกรง ในระหวางนั้น ครูเดินไปรอบหองเรียนเพื่อสำรวจวิธีการตางๆ ของ

นักเรียน และเมื่อเขาสูชวงการถกเถียง ครูเรียกนักเรียนใหแสดงวิธีการและบันทึกขึ้นกระดาน ดังนี้

หลังจากนั้น ครูจะชวนใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน-ความตางและขอดี-ขอเสียของวิธีการตางๆ เชน

วิธีแรกทำไดเฉพาะกรณีที่มีกรงขนาดเทากัน วิธีการคูณสามารถเปรียบเทียบความหนาแนนไดทุกกรง แตมี

กระบวนการยุงยากกวาวิธีการหาร

 - วิธีการเปรียบเทียบขนาดกรงระหวางกรงที่มีกระตายเทากัน

 - วิธีการคูณซึ่งทำใหพื้นที่ของกรงมีขนาดเทากันและเทียบจำนวนกระตาย เชน เพิ่มขนาดกรง A 

   และจำนวนกระตาย 5 เทาและเพ่ิมขนาดกรง C และจำนวนกระตาย 6 เทา ผลลัพธคือท้ังสองกรง

   จะมีขนาดกรงเทากันแตกรง C จะมีกระตาย 48 ตัว มากกวากรง A ที่มีกระตาย 45 ตัว

 - วิธีการหารโดยหารจำนวนกระตายดวยขนาดพ้ืนท่ีกรง ซ่ึงจะทำใหไดจำนวนกระตายตอพ้ืนท่ี 1 หนวย

กลองที่ 2 การสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด (Open Approach)
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ที่มา: McDougal and Takahashi (2014)

 ทั ้งนี ้ ครูจะบันทึกโจทยปญหาและคำตอบของนักเรียนตลอดการเรียนดังที ่แสดงในภาพ ค.

ซึ่งจะทำใหนักเรียนไดเห็นลำดับขั้นความคิดการเรียนในชั้นเรียนดังกลาว

 ในการทำโจทยเรื่องกรงกระตาย นักเรียนไดเรียนรูเรื่องความหนาแนน โดยจะคอยๆสังเกตเห็นวา

ตองพิจารณาความสัมพันธระหวางจำนวนและพ้ืนท่ีไปพรอมกันและการหารเปนวิธีการวัดความหนานแนนท่ีงายท่ีสุด

 ในการจัดการเรียนการสอนลักษณะน้ี ครูตองเตรียมการสอนอยางเขมขน เชน คัดเลือกคำถามเปดช้ันเรียน

และตัวอยางท่ีจะใช และตองคาดเดาคำตอบท่ีเปนไปไดของนักเรียน เพ่ือวางแผนการถกเถียงท่ีจะชวยใหนักเรียน

คอยๆพัฒนาความเขาใจในเน้ือหา ซ่ึงกระบวนการการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) จะชวยเหลือการเตรียมการสอน

ของครูญ่ีปุน

กลองที่ 2 (ตอ)
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ที่มา: เอกสารโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการสัมภาษณ

รองศาสตราจารย ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

จำนวนโรงเร�ยน (แห�ง)
ในโครงการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาญี่ปุ�นของคณะศึกษาศาสตร� ม.ขอนแก�น

ระยะที่ 1 ทดลองทำและปรับประยุกต�นวัตกรรม

ระยะที่ 2 ทดลองการขยายผล

ระยะที่ 3 ขยายผลต�อเนื่อง

120 แห�งใน 30 จังหวัด

60 แห�ง

รร. ต�นแบบ 29 แห�งใน 12 จังหวัด
(รวม รร. นำร�องเดิม 3 แห�ง)

โครงการการขยายผลของ สกอ.

ในโครงการ รร. ในฝ�นของสพฐ.

ทดลองให�ครูบางคนใช�ว�ธีการสอนด�วยโจทย�ปลายเป�ด
ปรับหลักศึกษาศาสตร�ว�ชาเอกคณิตฯของ ม.ขอนแก�น

จุดเร�ม่ต�น รร. นำร�อง 2 แห�ง
4 แห�ง

2545 2549 2552 2555 2557 2559

ในโครงการพัฒนาการคิดขั�นสูง
ทางคณิตศาสตร�ของนักเร�ยนในเขตพ�น้ท่ี
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ม. ขอนแก�น

ภาพที่ 11 จำนวนโรงเรียนในโครงการฯ แตละระยะของการขยายผล

 การขยายผลนี้แบงเปน 3 ระยะตามที่แสดงในภาพที่ 11 ในระยะแรก (2545-2551) คณะศึกษาศาสตรฯ 

เริ่มทดลองและประยุกตแนวทางการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดและการศึกษาชั้นเรียนใหเขากับบริบทของ

โรงเรียนไทย โดยในชวงป พ.ศ. 2545-2548 ใหครูประมาณ 800 คนลองสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด

ในบางคาบเรียน (Inprasitha 2015) ตอมาในป พ.ศ. 2549 ดำเนินการกับโรงเรียนนำรอง 2 แหงในจังหวัดขอนแกน

ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนในฝนของ สพฐ. และในป พ.ศ. 2550 เพ่ิมโรงเรียนนำรองอีก 2 แหงซ่ึงครูทุกคนในโรงเรียน

รวมใชแนวปฏิบัตินี้ (whole school approach) โดยเริ่มดำเนินในชั้นเรียน ป.1 และ ป.4 ในปการศึกษาแรก 

ขยายเพิ่มใน ป. 2 และ ป. 5 ในปที่สอง และหลังจากนั้นจะทำกับทุกระดับชั้น

 ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 คณะศึกษาศาสตรฯ ไดปรับเปลี่ยนหลักสูตรศึกษาศาสตรวิชาเอกคณิตศาสตร

ทั้งปริญญาตรี โทและเอกดวย ซึ่งถือวาเปนการสรางอาจารยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาชั้นเรียน

และการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดเพื่อขยายผลในระยะยาว (Inprasitha 2015)
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 ในระยะที่สองชวงป พ.ศ. 2552-2555 คณะศึกษาศาสตรฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับการทำโครงการการขยายผลซึ่งมีโรงเรียนนำรอง 3 แหงเขารวมและ

มีโรงเรียนตนแบบเพิ่มอีก 26 แหงใน 12 จังหวัดภาคคะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเขตพื้นที่การศึกษา

เปนผู ค ัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพฐ.และดูแลการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการนี ้ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเขารวมดูแลโรงเรียนดวยซึ่งถือวาเปนการสรางเครือขาย

มหาวิทยาลัยในการขยายผลทั่วประเทศ

 ในระยะที่สามชวงป พ.ศ. 2557-2561 จำนวนโรงเรียนที่รับนวัตกรรมทั้งสองลักษณะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

เปน 60 แหงในป พ.ศ. 2557 และ 120 แหงใน 30 จังหวัดในปพ.ศ. 2559 การขยายตัวนี ้ เป นผลจาก 

“โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งไดรับงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกปจจัยหนึ่งคือจำนวนอาจารยที่เชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด

และการศึกษาชั้นเรียนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปจจุบันมีอาจารย 36 คนใน 19 มหาวิทยาลัย

ที่จบปริญญาเอกจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดเขามาชวยขยายผลในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ

 จากที่กลาวมาขางตน คณะศึกษาศาสตรฯ ประสบความสำเร็จพอสมควรในการเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่ใช

นวัตกรรมการศึกษาแบบญี่ปุน  งานวิจัยบางชิ้นพบวาการขยายผลชวยปรับทัศนคติและพัฒนาวิธีการสอนของครู 

(Changsri et al. 2012) อยางไรก็ตาม โรงเรียนนำรอง 4 แหงท่ีรับนวัตกรรมการศึกษาน้ีกลับมีพัฒนาการผลการสอบ 

O-NET ไมตอเน่ือง โดยจากภาพท่ี 12 จะเห็นไดวานักเรียน ป.6 รุนแรกท่ีเรียนในโรงเรียนนำรองตลอด 6 ปการศึกษา

มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตรในป พ.ศ. 2554 ดีขึ้นมาก แตผลการสอบของนักเรียนรุนถัดมาก็ลดลงอยางตอเนื่อง

 

 โรงเรียนตนแบบบางแหงที่รับนวัตกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2552 ก็ไมไดมีผลการสอบดีขึ้น ในภาพที่ 13 

ซึ่งเปรียบเทียบผลการสอบของนักเรียน ป.6 ระหวางรุนที่จบการศึกษาป 2557 ซึ่งอยูในโครงการการขยายผล

ตลอด 6 ปการศึกษาและรุนที่จบปศึกษา 2551-2553 ซึ่งไมไดเรียนอยูในโครงการ พบวามีโรงเรียน 7 แหงที่

ผลการเรียนคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไมมาก มี 5 แหงที่ผลการเรียนแยลง สวนอีก 14 แหงที่ผลการเรียนดีขึ้น
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0.7

0.5

0.3

0.1

-0.1

-0.3

-0.5

-0.7

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาคณิต ป.6 (หน�วย: SD)

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

นร. รุ�นแรกท่ีอยู�ในโครงการ 6 ป� 
(เร�ยน ป.1 ในป� 49)

รุ�น 2

รุ�น 3

รุ�น 4

ที่มา: สทศ.

ภาพที่ 12 ผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ป. 6 

แตละรุนที่เรียนครบ 6 ปในโรงเรียนนำรอง 4 แหงที่เขาโครงการป พ.ศ. 2549

 ทั้งนี้ ผู เขียนมีขอสังเกตดวยวาโรงเรียนตนแบบที่มีคะแนนต่ำกอนเขาโครงการจะมีพัฒนาการดีขึ ้น

หลังเขาโครงการ แตโรงเรียนที่มีคะแนนสูงกอนเขาโครงการจะมีผลสอบแยลง ในภาพที่ 14 โรงเรียนตนแบบกลุม

ผลคะแนนแยท่ีสุดรอยละ 20 สุดทายมีผลการสอบดีข้ึนถึง 0.33 SD แตโรงเรียนตนแบบท่ีสังกัด สพฐ. กลุมผลคะแนน

ดีท่ีสุดรอยละ 20 แรกมีผลการสอบแยลง 0.22 SD ขอสังเกตน้ีสามารถสะทอนวาการขยายผลนวัตกรรมน้ีอาจเหมาะสม

กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนต่ำซึ่งเปนประเด็นที่ควรตองมีการวิจัยเพิ่มเติม
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ภาพที่ 13 จำนวนโรงเรียนตนแบบที่เขาโครงการใน

ป พ.ศ. 2552 แบงตามระดับพัฒนาการผลการสอบ

ภาพที่ 14 พัฒนาการของโรงเรียนตันแบบสังกัด

สพฐ.* กลุมผลคะแนนแยสุดและดีสุดรอยละ 20
จำนวนโรงเร�ยน (แห�ง)

คะแนนป� 2557

คะแนนเฉลี่ยป� 2551-2553

2
3

7
8

6

<-0.4 <-0.3 ถึง -0.1 <-0.1 ถึง -0.1 0.1-0.3 >0.4

0.6

กลุ�มดีสุด 20% แรก
มีผลคะแนนแย�ลง 0.22 SD

กลุ�มแย�ที่สุด 20% สุดท�าย
มีผลคะแนนดีข�้น 0.33 SD

0.4

0.2

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

0

แย�ลง ดีข�้น

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาคณิต ป.6 (หน�วย: SD)

ระดับพัฒนาการผลการสอบ O-NET ว�ชาคณิต ป.6
ส�วนต�างของคะแนนมาตรฐาน ป� 57 และป� 51-53 (หน�วย: SD)

ที่มา:  สทศ. ที่มา:  สทศ.

*ในกลุมโรงเรียนตนแบบ 26 แหง มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แหง อีก 2 แหง

เปนโรงเรียนสาธิตซึ่งมีผลการสอบดีกอนเขาโครงการ และมีพัฒนาการดี

หลังเขาโครงการดวย

 - ปจจัยความสำเร็จและขอจำกัด

 โครงการการขยายผลนี้มีทั ้งโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ ้นแตไมยั ่งยืน

และโรงเรียนที่มีผลการเรียนแยลงตามที่ไดกลาวมาขางตน ผลลัพธที่คละกันนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการที่โครงการ

ขยายผลมีป จจัยความสำเร ็จ 2 ประการและมีข อจำกัด 2 ประการเชนกัน กลาวคือ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียนโดยปรับแนวปฏิบัติใหเขากับบริบทของโรงเรียนไทย 

อีกทั้งไดสรางผูเชี่ยวชาญนวัตกรรมการศึกษาแบบญี่ปุนอยางตอเนื่องซึ่งเขามาชวยสนับสนุนการขยายผล แตโครงการ

ก็มีขอจำกัดที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและมีการบริหารที่ไมแนนอน ปจจัยความสำเร็จและขอจำกัดดังกลาว

มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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วงจรหนึ่งรอบใช�เวลา
4-6 เดือน

วงจรการพัฒนาการสอนด�วยโจทย�ปลายเป�ด
ของคณะศึกษาศาสตร� ม.ขอนแก�น

วงจรการพัฒนาและว�จัยบทเร�ยน
ในประเทศญี่ปุ�น

3. สอนจร�งตามแผนการสอนท่ีพัฒนาข�น้
โดยมีเพ�อ่นครูสังเกต

2. ว�จัย-พัฒนา
ว�ธีการและ

แผนการสอน

1. สำรวจป�ญหา
และเลือกบทเร�ยน

ท่ีจะพัฒนา

4. ครูร�วมกันอภิปราย
และไตร�ตรอง

วงจรหนึ่งรอบใช�เวลา
1 สัปดาห�

1. ครูร�วมวางแผนการสอนโดย
เลือกโจทย�จากหนังสือเร�ยนญ่ีปุ�น

3. ครูร�วมแลกเปล่ียน
โดยมี ผอ. เป�นผู�นำ

2. ทำการสอนด�วยโจทย�ปลายเป�ด
โดยมีเพ�อ่นครูร�วมสังเกต

ภาพที่ 15 รูปแบบการศึกษาชั้นเรียน “Lesson study” ที่แตกตางกันระหวางในโครงการฯ 

ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและในประเทศญี่ปุน

 1)  การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดประยุกตการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) ใหเขากับบริบท

ของครูไทยท่ีคุนเคยกับการสอนแบบบรรยายและตางคนตางทำงาน โดยเนนการพัฒนาวิธีการสอนดวยโจทยปลายเปด

และการสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องมากกวาทำวิจัยและพัฒนาแผนการสอน หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งคือคณะศึกษาศาสตรฯ ปรับการศึกษาชั้นเรียนจาก “วงจรการพัฒนาและวิจัยบทเรียน” เปน

“วงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปด”

 จากภาพที่ 15 จะเห็นวาในวงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปด ครูจะรวมกันวางแผนการสอน

และเลือกโจทยปญหาปลายเปดจากหนังสือเรียนญี่ปุ น ทำการสอนแบบปลายเปดในหองเรียนโดยมีเพื ่อนครู

รวมสังเกตการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีผูอำนวยการเปนผูนำ วงจรนี้มีระยะเวลา 1 สัปดาหตอรอบ 

ขณะท่ีครูญ่ีปุนจะเนนพัฒนาและวิจัยแผนการสอน โดยคนควาจากคูมือครูและงานวิจัยตางๆ และแลกเปล่ียนเรียนรูกันเอง 

ซึ่งวงจรนี้ใชเวลาประมาณ 4-6 เดือนตอรอบ (Takahashi and McDougal 2016)

ที่มา: ผูเขียนสังเคราะหและรวบรวม; การสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน; 

ดัดแปลงจาก Inprasitha (2015) Fernandez and Yoshida (2004); Takahashi and McDougal (2016)
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 การปรับประยุกตดังกลาวน้ีนาจะชวยใหครูไทยคอยๆ ปรับความคิดและวิธีการสอนใหสอดคลองกับการสอน

ดวยโจทยปลายเปดและเขารวมวงจรการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนกอใหเกิดวัฒนธรรมใหมข้ึนในโรงเรียน ในทางตรงกันขาม 

การใหครูทำวงจรการพัฒนาและวิจัยแบบญี่ปุนทันทีจะสรางภาระงานหนักใหกับครูที่ตองกังวลกับการสอนเนื้อหา

จำนวนมากใหครบตามหลักสูตร ซึ่งครูอาจตัดสินใจไมรับนวัตกรรมทั้งสองประการ

 นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรฯ ไดวางหลักการปฏิบัติ 4 ประการท่ีจะสนับสนุนใหครูสอนดวยโจทยปลายเปด

และดำเนินวงจรการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประการแรก ครูทุกคนในโรงเรียนตองรวมกันทำวงจรการพัฒนาการสอน

ดวยโจทยปลายเปดน้ี โดยแบงกลุมเปนระดับช้ัน ป.1-3 และ ป.4-6 และทำงานดวยกันเปนทีมอยางตอเน่ืองโดยไมยายกลุม 

ประการที่สอง โครงการขยายผลจะดำเนินการอยางคอยเปนคอยไปโดยเริ่มตนในชั้น ป.1 และ ป.4 กอนขยายไป

ระดับชั้นอื่นในปตอไป

 ประการที่สาม คณะศึกษาศาสตรฯ ใหคำแนะนำเรื่องการศึกษาชั้นเรียนและการสอนดวยโจทยปลายเปด

แกครูและผู บริหารอยางใกลช ิดและตอเนื ่องโดยไดส งนักศึกษาปริญญาโทและเอกไปเปนผู ประสานงาน 

(School Coordinator) ประจำโรงเรียนซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการทำงานของครูทั้งในการวางแผนการสอน การสังเกต

การเรียนของนักเรียนในหองเรียนและการสะทอนผลในการแลกเปล่ียนเรียนรู ในการขยายผลระยะแรก ผูประสานงาน

ทำงานที่โรงเรียนนำรองทั้ง 4 แหงถึง 4 วันตอสัปดาหเปนเวลา 1 ป และประการที่สี่ คณะศึกษาศาสตรฯ หามไมให

ผูบริหารและผูประสานงานวิจารณครูผูสอนเพราะจะทำใหครูผูสอนหมดกำลังใจ

 2)  การพัฒนาบุคลากร

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดการฝกอบรมตางๆ ใหแกครูและผูบริหารโรงเรียน รวมทั้ง

ศึกษานิเทศกทั้งในชวงเริ่มตนและระหวางการดำเนินโครงการ เชน โครงการการขยายผลระยะที่สองที่สนับสนุนโดย 

สกอ. มีการอบรมเบื้องตนในปเริ่มตน (induction training) เปนเวลา 25 วัน โดยครูไดเรียนรูวิธีการสอนคณิตศาสตร

ปลายเปด การอานหนังสือเรียนญ่ีปุนและการเลือกโจทยจากหนังสือเรียน ผูอำนวยการและครูไดเรียนรูแนวทางการจัด

ตารางสอนที่สอดคลองกับกระบวนการของวงจรของการศึกษาชั้นเรียน ในระหวางปการศึกษา อาจารยผูเชี่ยวชาญ

ในโครงการเขาสังเกตการสอนจริงในหองเรียนและใหคำแนะนำหลังจบชั้นเรียน3 ครั้งตอเทอม

 ในแตละป คณะศึกษาศาสตรฯ มีการจัดอบรมความรู (technical training) เพิ่มเติมอีก 3-5 วันซึ่งชวย

แกไขปญหาท่ีครูเผชิญจริงในการสอนดวยโจทยปลายเปดและมีการสนับสนุนโรงเรียนจัดการสอนแบบเปดหองเรียน (open class) 

โดยเพื่อนครูตางโรงเรียนและอาจารยรวมสังเกตและใหคำแนะนำ นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรฯ ยังไดกอตั้งสถาบัน

วิจัยและพัฒนาครูอาเซียนซี่งจะทำหนาที่เปนศูนยฝกอบรมครูประจำการในพื้นที่ดวย

35



8  ท้ังน้ี ในป พ.ศ. 2557 สพฐ. ไดจัดสรรงบเพ่ิมเติมสำหรับการจัดหาส่ือการเรียนและการดำเนินกิจกรรมตางๆใหแกโรงเรียนในสังกัดอีก 4 แสนบาทตอแหงดวย สวนในป พ.ศ. 2558 โครงการ

มีงบสำหรับการฝกอบรมและดำเนินงานเพียง 3 ลานบาทเพราะมีการลงทุนในการกอสรางสถาบันวิจัยและพัฒนาครูอาเซียน (สมควร สีชมภู, การสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2560)  

 คณะศึกษาศาสตรฯ ไดพัฒนาบุคลากรผูเช่ียวชาญท่ีจะดูแลการขยายผลการศึกษาช้ันเรียนและการสอนดวย

โจทยปลายเปดอยางตอเน่ืองโดยการปรับเปล่ียนหลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตรของคณะใหสอดคลองกับนวัตกรรมการศึกษา

ท้ังสอง ซ่ึงท่ีผานมานักศึกษาปริญญาโทและเอกบางคนไดรับหนาท่ีเปนผูประสานงานท่ีใหคำแนะนำแกโรงเรียนในโครงการ 

และในปจจุบันก็มีผูจบการศึกษาเปนอาจารย 36 คนในมหาวิทยาลัย 19 แหงท่ัวประเทศท่ีชวยกันสรางบุคลากรผูเช่ียวชาญ

รุนใหมและขยายผลแนวปฏิบัติสูโรงเรียนโดยการเขาสังเกตการสอนจริงในหองเรียนและใหคำแนะนำแกครู สวนนักศึกษา

ปริญญาตรีท้ังในมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเครือขายจะไดฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ

ซ่ึงนักศึกษาจะไดเรียนรูสภาพการทำงานจริง ในขณะเดียวกันก็จะชวยเติมเต็มความรูใหกับครูในโรงเรียนดังกลาวดวย

 อยางไรก็ตาม ผูจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตรฯ อาจไมไดสอนในโรงเรียนที่ใชนวัตกรรม

ท้ังสองน้ีเพราะตองสอบบรรจุและเขากระบวนการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการท่ีไมเปดโอกาสใหโรงเรียนคัดเลือกครู

ที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ ซึ่งอาจทำใหการดำเนินงานของโรงเรียนไมตอเนื่องเนื่องจากขาดแคลนครูรุนใหม

ที่เขาใจแนวปฏิบัตินี้

 3)  การเงิน

 โครงการการขยายผลไดรับจัดสรรงบประมาณไมแนนอนจากหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงการจัดสรรงบน้ีข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายประการท่ีไมใชผลงานของโครงการ ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตรฯ ขยายผลในโครงการโรงเรียนในฝนของ 

สพฐ. ซ่ึงถูกยกเลิกไปหลังดำเนินการไดเพียงปเดียวเน่ืองจากนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการรัฐประหารป พ.ศ. 2549 

คณะศึกษาศาสตรฯ และโรงเรียนในโครงการตองใชงบประมาณตนเองในการขยายผล

 ในระยะท่ีสอง โครงการไดรับงบประมาณจาก สกอ. ไมเพียงพอกับตนทุนการขยายผล ซ่ึงสงผลใหผูประสานงาน

ท่ีใหคำแนะนำอยูประจำโรงเรียนไดเพียง 1 เดือนจากเดิม 1 ป สวนในระยะท่ีสาม มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูสนับสนุน

งบประมาณแกการขยายผล โดยของบจากสำนักงบประมาณโดยตรง ซ่ึงปรากฏวามีงบแตกตางกันมากในแตละป โดยมี

งบประมาณ 67 ลานบาทในป พ.ศ. 2557 สำหรับการเพ่ิมจำนวนโรงเรียนในโครงการเปน 60 แหง แตในป พ.ศ. 2559 

กลับมีงบเพียง 30 ลานบาทสำหรับการขยายผลในโรงเรียนท้ังหมด 120 แหง8  คณะศึกษาศาสตรฯ จึงตองลดระยะเวลา

การฝกอบรมเบ้ืองตนลงเหลือ 3 วันและตองพ่ึงพาศึกษานิเทศกในการดูแลโรงเรียนมากข้ึน ซ่ึงบางคนแนะนำครูผิดเพ้ียน

ไปจากการแนวปฏิบัติที่คณะศึกษาศาสตรฯ วางไว เชน เนนใหทำเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียน
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 4)  การบริหารจัดการ

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดวางแผนการขยายผลระยะยาวโดยการปรับเปลี่ยนหลักสูตร

ศึกษาศาสตรและสรางเครือขายผูเช่ียวชาญในมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงทำใหมีบุคลากรผูเช่ียวชาญดานนวัตกรรม

การสอนแบบญ่ีปุนมากข้ึนเร่ือยๆ สำหรับการขยายผล

 อยางไรก็ตาม การบริหารโครงการฯ มีความไมแนนอนสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและผูบริหาร

ของหนวยงานรัฐสวนกลางที่เปนผูทำขอตกลงถายทอดความรูดังจะเห็นไดจากการยกเลิกโครงการกลางคันและ

การจัดสรรงบประมาณท่ีลดลงตามท่ีกลาวไดขางตน

 ความไมมีเสถียรภาพดังกลาวยังสงผลเสียตอการวางแผนการขยายผลและการสนับสนุนโรงเรียนดวย โดย

หนวยงานภาครัฐตองการเพ่ิมจำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงไมสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณ

ที่ลดลงในบางป ดวยเหตุผลนี้ คณะศึกษาศาสตรฯ จึงตองลดการสนับสนุนแกโรงเรียนในชวงหลังดังที่ไดกลาวขางตน 

ซึ่งปรากฏวาทำใหโรงเรียนบางแหงไมไดปฏิบัติตามแนวทางของคณะศึกษาศาสตรฯ เชน ครูไมไดรวมกลุมกันทำงาน

เปนทีมอยางตอเน่ือง

 ความไมแนนอนดานการบริหารเกิดขึ้นในระดับสถานศึกษาดวย โดยผูอำนวยการใหมในโรงเรียนบางแหง

มีแนวคิดและนโยบายที่ไมสอดคลองกับวงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปดหรือในบางแหงครูผูนำยายออก 

การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีก็มีผลใหการรวมวงจรการพัฒนาของครูท้ังโรงเรียนหยุดชะงักลง

 ปญหาอีกประการคือการประเมินผลงานของโครงการท่ีเนนพิจารณาจำนวนโรงเรียนและครูท่ีสอนแบบปลายเปด

และทำวงจรพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเปนหลัก โดยคณะศึกษาศาสตรฯ เชื่อวาตัวชี้วัดนี้นาจะชวยสะทอนถึง

ความเปล่ียนแปลงทางความคิดและวัฒนธรรมการทำงานของครู แตโครงการไมไดเนนพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน

ซึ่งเปนผลลัพธสำคัญและไมมีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการขยายผล เชน ไมมีการวิเคราะหถึงสาเหตุที่โรงเรียนกลุม

ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ดีกอนเขาโครงการกลับมีคะแนนแยลง ทั้งนี้ เหตุผลประการหนึ่งที่โครงการฯ ไมพิจารณา

ผลคะแนนดังกลาวเปนสำคัญคือไมตองการกดดันโรงเรียนและครูมากเกินไปในระยะส้ัน โดยโครงการคาดหวังใหครูทำงาน

อยางตอเน่ืองจนเกิดผลลัพธในระยะยาว
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เพ��ม 3-4 แห�งในทุก 10 ป�

แห�งแรก

5

รร. รุ�นพ� ่4 แห�ง

รร. รุ�นน�อง 3 แห�ง

รร. รุ�นน�อง 
12 แห�ง

8

12

17

เพ��ม 5 แห�งใน 4 ป�

 จากชื่อเสียงดังกลาว โรงเรียน ต.อ.พ. จึงมีการขยายเครือขายถึง 17 แหง มากที่สุดในกลุมโรงเรียน สพฐ. 

จากภาพที่ 16 จะเห็นไดวากอนป พ.ศ. 2555 เครือ ต.อ.พ. คอยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-4 แหงในทุก 10 ป ซึ่งการ

ขยายตัวนี้มาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการจัดตั้งโรงเรียนมีชื่อเสียงในตางจังหวัดเพื่อลดการยายเขา

กรุงเทพฯ แตการขยายเครือขายในชวงนี้ยังไมใชการขยายผลที่แทจริง เพราะไมมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนรวมกัน 

(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2560)

ที่มา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (2560)

ภาพที่ 16 จำนวนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมพัฒนาการในแตละชวงของการขยายเครือขาย

 4.4 กรณีศึกษาท่ี 4: การขยายเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 -  ขอมูลพื้นฐานและคุณภาพ

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.) ถูกกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2521 เพ่ือเตรียมความรูดานวิชาการ

ใหกับนักเรียนเกงท่ีจะสอบเขามหาวิทยาลัย และในปจจุบัน โรงเรียน ต.อ.พ.ยังคงรักษาช่ือเสียงดานวิชาการและดึงดูด

นักเรียนเกงได โดยในชวงป พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนมีผลการสอบ O-NET วิชาวิทยและอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 

ติด 200 อันดับแรกของประเทศและเปนหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการสอบแขงขันเขาสูง
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9 โรงเรียนรุนนอง 9 แหง ไดแก โรงเรียน ต.อ.พ. ฉะเชิงเทรา โรงเรียน ต.อ.พ. ปราณบุรี โรงเรียน ต.อ.พ.ราชบุรี โรงเรียน ต.อ.พ. สุวรรณภูมิโรงเรียน ต.อ.พ.สระบุรี โรงเรียน ต.อ.พ. เชียงราย 

โรงเรียน ต.อ.พ.ขอนแกน โรงเรียน ต.อ.พ. สุราษฎรธานี และโรงเรียน ต.อ.พ.เขลางคนคร

 เครือ ต.อ.พ. เร่ิมตนการขยายผลต้ังแตป พ.ศ. 2555 โดยเครือขายไดต้ังคณะกรรมการบริหารข้ึนทำหนาท่ี

วางแผนการขยายเครือขาย ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2555-2559 เครือขายไดชักชวนโรงเรียน 5 แหงเขารวมไดสำเร็จและ

ต้ังเปาหมายท่ีจะขยายเครือขายใหไดถึง 21 แหง คณะกรรมการบริหารยังมีหนาท่ีจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในเครือดวยซึ่งปจจุบันมี 4 ดาน 11 โครงการดังนี้

 1. ดานการพัฒนาผูเรียน ไดแก การสงเสริมศักยภาพผูนำนักเรียนการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน 

     การแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางโรงเรียน การสอนเสริมพิเศษใหกับโรงเรียนในเครือ

 2. ดานการพัฒนาครู ไดแก การพัฒนาครูรุนใหมในเครือ การแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการสอนระหวางครู 

 3. ดานการพัฒนาผูบริหาร ไดแก การประชุมฝายบริหารไมต่ำกวา 4 ครั้งตอป 

 4. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการ ไดแก การจัดคลังขอสอบรวมกัน การศึกษาดูงาน 

     การจัดการศึกษาทางไกล การจัดสัมมนาฝายบริหารและองคกรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนในเครือ 

     (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2560)

 คณะกรรมการบริหารเครือประกอบดวยผูอำนวยการโรงเรียน ต.อ.พ. ใหญเปนประธานและผูอำนวยการ

ของโรงเรียนรุนพ่ีอีก 4 แหงเปนรองประธานบริหารซ่ึงรับผิดชอบการบริหารดานวิชาการ การเงิน บุคลากร และท่ัวไป

ของเครือ ไดแก โรงเรียน ต.อ.พ. รัชดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ต.อ.พ. โรงเรียน ต.อ.พ. ปทุมธานีและโรงเรียน ต.อ.พ. 

นนทบุรีตามลำดับ

 การขยายผลในเครือ ต.อ.พ. มีลักษณะแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมใชการขยายสาขาอยางโรงเรียน

เครือสารสาสน โดยการบริหารโรงเรียนทุกแหงในเครือ ต.อ.พ. ข้ึนตรงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

ซ่ึงเปนตนสังกัด เชน โรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณและบุคลากรจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรัฐบาล  ไมไดผานโรงเรียน 

ต.อ.พ. ใหญหรือคณะกรรมการบริหารเครือ

 การขยายผลของเครือ ต.อ.พ. ไมประสบความสำเร็จในดานผลการสอบ จากภาพท่ี 17 โรงเรียน ต.อ.พ. ใหญ

มีคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ม.3 ประมาณ 1.4-1.7 S.D. สูงกวาโรงเรียนอ่ืน

ในเครือ โรงเรียนรุนพ่ี 4 แหงมีคะแนนประมาณ 0.1-0.3 SD แตโรงเรียนรุนนอง 9 แหง9 มีคะแนนติดลบซ่ึงหมายความวา

ต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยประเทศ
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ผลการสอบว�ชาคณิตศาสตร� ม.3 จำนวนนักเร�ยนของโรงเร�ยน 3 แห�ง

จำนวนนักเร�ยน (คน)

ก ข

ต.อ.พ.สระบุร�

10 ในชวงป พ.ศ. 2557-2560 มีโรงเรียนท่ีเขารวมเครือ ต.อ.พ อีก 5 แหงซ่ึง 2 แหงมีจำนวนนักเรียนลดลงหลังเขารวมเครือ อีก 3 แหงมีจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8, 14 และ 40 

 โรงเรียนรุนนองท่ียายเขารวมเครือขายในป พ.ศ. 2555 จำนวน 3 แหงมีพัฒนาการดานวิชาการไมตอเน่ือง 

เชน ในภาพที่ 18 โรงเรียน 3 แหงนี้มีคะแนนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้นในปแรกที่เขารวมเครือขาย หลังจากนั้นกลับลดลง 

นอกจากน้ี การเขารวมเครือขายของโรงเรียนท้ัง 3 แหงก็ไมสามารถดึงดูดนักเรียนเพ่ิมได โดยโรงเรียน ต.อ.พ. เชียงราย

และขอนแกนมีจำนวนนักเรียนลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีโรงเรียน ต.อ.พ. สระบุรีมีจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย10

ที่มา: สทศ.

ที่มา: สทศ.

ภาพที่ 17 ผลการสอบ O-NET ม. 3 ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมพัฒนาการ (ต.อ.พ.)

ภาพที่ 18 ผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ม. 3 (ก.) และจำนวนนักเรียน (ข.) 

ของโรงเรียน 3 แหงกอนและหลังเขาเครือ ต.อ.พ.
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 -  ขอจำกัดในการขยายผล

 การขยายผลของเครือ ต.อ.พ. ไมประสบผลสำเร็จสาเหตุหน่ึงเพราะไมไดวางแนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู

ที่มีการถอดบทเรียนและถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีไดตรงกับโจทยปญหาของโรงเรียนในเครือ อีกสาเหตุหนึ่งคือนโยบาย

และกฎระเบียบภาครัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากร การใชงบประมาณและการบริหารจัดการในการขยายผล

 1)  การถอดและถายทอดบทเรียน

 เครือ ต.อ.พ.ไมไดมีแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีขั้นตอนชัดเจน ซึ่งนาจะจำเปนสำหรับโรงเรียน

และครูไทยท่ีไมคุนเคยกับการแลกเปล่ียนเรียนรู การแลกเปล่ียนภายในเครือจึงขาดการระบุปญหาท่ีโรงเรียนหลายแหง

ในเครือเผชิญรวมกัน การถอดบทเรียนของโรงเรียนที่แกปญหาดังกลาวได และการถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีดังกลาว

สูโรงเรียนอื่น

 ตัวอยางหน่ึงท่ีสะทอนขอจำกัดน้ีคือการท่ีโรงเรียนอ่ืนไมไดเรียนรูวิธีการสรางเสถียรภาพการบริหารจากโรงเรียน 

ต.อ.พ. ใหญ โรงเรียน ต.อ.พ. ใหญสามารถวางแผนและดำเนินนโยบายไดคอนขางตอเน่ืองแมมีการเปล่ียนผูอำนวยการ

ถึง 5 คนในชวงป พ.ศ. 2551-2559 เพราะมีการจัดต้ัง “กลุมบริหารนโยบายและแผน” ซ่ึงทำหนาท่ีสนับสนุนการทำงาน

ของผู อำนวยการหรือเสมือนผู อำนวยการในชวงที ่โรงเรียนไมมีผู บริหาร โดยกลุ มนี ้จะวางนโยบายภาพรวม 

ประสานการทำงานของกลุมตางๆ ภายในโรงเรียน และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง ในขณะที่โรงเรียนอื่น

ก็เผชิญปญหาการเปล่ียนผูอำนวยการบอยเชนกัน โดยในชวงปพ.ศ. 2551-2559 มีโรงเรียน 7 แหงในเครือท่ีมีผูอำนวยการ

อยางนอย 4 คน11 แตโรงเรียนเหลาน้ีไมไดมีการจัดต้ังกลุมงานน้ีและไมมีการปรึกษาหารือภายในเครือเพ่ือแกปญหาดังกลาว

 อีกตัวอยางคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของครูในเครือ ซึ่งครูที่มีผลงานโดดเดนนำเสนอเนื้อหาและ

วิธีการสอนแกเพื่อนครู แตจากการสัมภาษณครูของโรงเรียน ต.อ.พ. เชียงใหม พบวาเนื้อหาและวิธีการที่นำเสนอ

ไมไดตอบโจทยปญหาท่ีเผชิญจริงของครูในโรงเรียนอ่ืน ซ่ึงเหตุผลหน่ึงนาจะเปนเพราะโรงเรียนในเครือมีบริบทแตกตางกัน 

เชน บางแหงคัดเลือกนักเรียนเกงได บางแหงตองรับนักเรียนกลุมเรียนออนเขาเรียนดวย

 2)  การพัฒนาบุคลากร

 เครือ ต.อ.พ. ไมไดมีระบบการบริหารบุคลากรและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเครือเอง

โรงเรียนทุกแหงคัดเลือก พัฒนาและประเมินผลงานของผูบริหารและครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะท่ี

การฝกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูภายในเครือมีเพียงปละ 1 ครั้งเปนเวลา 3 วันในชวงปดภาคเรียน ซึ่ง

บางครั้งไมตรงกับความตองการตามที่ไดกลาวขางตน  

  

11 ผูเขียนคำนวณจากฐานขอมูลผูอำนวยการจากกลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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 3)  การเงิน 

 เครือ ต.อ.พ. ไมมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการขยายผลและโครงการพัฒนาของเครือโดยเฉพาะ 

โรงเรียนแตละแหงไดรับงบประมาณจากภาครัฐตามปกติและตองบริหารจัดการงบสำหรับการทำโครงการของเครือเอง 

ซึ่งโรงเรียนรุนนองบางแหงตองระดมทรัพยากรเพิ่มจากชุมชนและขอความชวยเหลือจากโรงเรียนรุนพี่เนื่องจากมีงบ

ไมเพียงพอ การขาดแคลนงบนี้ก็สงผลใหโรงเรียนบางแหงดำเนินโครงการของเครือไดไมเต็มที่

 4)  การบริหารจัดการ

 เครือ ต.อ.พ. ไมไดมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือรวมกันชัดเจน โดยจากการสัมภาษณ

ผูอำนวยการโรงเรียน พบวาโรงเรียน ต.อ.พ. ใหญมีโครงการของโรงเรียนมากกวาของเครือถึง 15 เทา (วรรณดี นาคสุขปาน, 

การสัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2559) และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ต.อ.พ. มีโครงการของโรงเรียนมากกวา 5 เทา 

(สุภาพร รัตนนอย, การสัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2559) อีกท้ังโรงเรียนบางแหงเองก็ปรับเปล่ียนนโยบายบอยคร้ังตามการ

ปรับเปลี่ยนผูอำนวยการตามที่ไดกลาวขางตน

 นอกจากนี้ เครือ ต.อ.พ. ก็ไมไดมีกลไกการสนับสนุนและติดตามที่เขมแข็งเหมือนกับกรณีเครือโรงเรียน

สารสาสน เชน แมเครือ ต.อ.พ. มีการจัดทำคลังขอสอบรวมกัน แตการใชขอสอบข้ึนอยูกับความสมัครใจของผูอำนวยการ

ของโรงเรียนแตละแหง และไมไดมีการวิเคราะหปญหาและการสนับสนุนอยางเปนระบบสำหรับโรงเรียนที่มี

ผลการดำเนินงานไมดี
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 5. สรุป: ขอสังเกตและขอเสนอเบื้องตน

 5.1 ขอสังเกต

 ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ เชน โรงเรียนกลุมนักเรียนยากจนที่มีคะแนน 

PISA สูง โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการสอบ O-NET สูงตอเน่ือง และโรงเรียนทางเลือกท่ีมีนวัตกรรมการสอนท่ีมุงพัฒนา

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21

 แตโรงเรียนกลุมนี้มักไมไดถอดบทเรียนเพื่อการขยายผล จากกรณีศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี 2 แหง พบวา

หน่ึงในสาเหตุหลักคือโรงเรียนตองการรักษาคุณภาพของตนเองเปนหลักและเกรงวาการถอดบทเรียนและการขยายผล

จะมีตนทุนสูงเกินจนทำใหดูแลนักเรียนของตนไดไมท่ัวถึง โรงเรียนท้ังสองแหงจึงไมไดรับบทบาทผูนำการเปล่ียนแปลง

ระบบ (system leadership)

 อีกทั้งโรงเรียนเหลานี้ก็มักถูกมองขามวาเปนกรณียกเวนของระบบการศึกษา ไมใชสวนหนึ่งของการปฏิรูป

การศึกษา จึงไมมีการระบุหาโรงเรียนกลุมนี้เพื่อถอดบทเรียน โดยไมมีการเก็บและเชื่อมโยงขอมูลภูมิหลังของนักเรียน 

ผลการเรียนและขอมูลอื่นที่จำเปนสำหรับการประเมินคุณภาพและระบุหาโรงเรียนคุณภาพดี

 นโยบายบางประการของภาครัฐก็ไมเอื้อใหเกิดการขยายผลดวย เชน โรงเรียนเอกชนคุณภาพดีบางแหง

ไมสามารถดึงดูดและรักษาครูสอนดีที่จะชวยถอดบทเรียนและขยายสาขาได เพราะมีรายไดไมเพียงพอในการจาย

ผลตอบแทนที่เหมาะสม ขอจำกัดนี้เกิดจากการที่ภาครัฐใหเงินอุดหนุนตอหัวนักเรียนกับโรงเรียนเอกชนคอนขางต่ำ

และมีกฎระเบียบที่จำกัดการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งรวมกันแลวไมเกินรอยละ 40 ของงบตอหัวของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.

 สวนการขยายผลในปจจุบันมีทั้งการขยายผลโรงเรียนนวัตกรรมการสอน โรงเรียนมีชื่อเสียงและโรงเรียน

ที่มีอัตราการแขงขันเพื่อเขาเรียนสูง ซึ่งโรงเรียนเหลานี้อาจไมใชโรงเรียนคุณภาพดีที่เพิ่มพูนผลการเรียนไดโดดเดนกวา

โรงเรียนอื่นที่คลายกัน และการขยายผลเหลานี้ก็มีผูนำการขยายผลและวิธีการที่แตกตางกันดวย เชน โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ การขยายสาขาของเครือโรงเรียนสารสาสน โครงการการขยายผลการศึกษา

ชั้นเรียน “Lesson Study” และการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด “Open Approach” ซึ่งเปนขอตกลงที่ให

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนถายทอดความรูสูโรงเรียน สพฐ. และการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือ

โรงเรียน ต.อ.พ.
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ดี กลาง ค�อนข�างอ�อน

โครงการโรงเร�ยนว�ถีพุทธ

ความทั�วถึง ผลการเร�ยน ความยั�งยืน

การขยายเคร�อโรงเร�ยนสารสาสน�

โครงการการขยายผลการศึกษาชั�นเร�ยน
และการสอนด�วยโจทย�ปลายเป�ด

การขยายเคร�อโรงเร�ยน ต.อ.พ.

อ�อนแอ

ระดับของผลลัพธ�

ผลลัพธ�ของการขยายผล

ที่มา: ผูเขียน

ภาพที่ 19 ผลลัพธการขยายผลของกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี

 จากกรณีศึกษา 4 กรณีขางตน จะเห็นวา ไมมีกลไกการขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล และยั่งยืนดังที่แสดงใน

ภาพท่ี 19  การแลกเปล่ียนเรียนรูในเครือโรงเรียน ต.อ.พ. ไมประสบความสำเร็จในหลายมิติ   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐแพรกระจายแนวปฏิบัติไดทั่วถึงที่สุดแตผลการเรียนของนักเรียนไมดีขึ้น โครงการการขยายผล

การศึกษาช้ันเรียนและการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด มีโรงเรียนเขารวมมากข้ึนเร่ือยๆ และหลายแหงมีคะแนน

สอบวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น แตบางแหงดีขึ้นไมตอเนื่องและหลายแหงกลับแยลง

 สวนการขยายสาขาของเครือสารสาสนประสบผลสำเร็จกวากรณีอ่ืนในวิชาภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนในเครือ

ท้ังหมดมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษดีกวาคาเฉล่ียประเทศมาก แตมีผลการสอบวิชาอ่ืนไมโดดเดนเทากับวิชาภาษาอังกฤษ

และโรงเรียนสายสามัญมีคะแนนวิชาอื่นใกลเคียงคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศและแยกวาในบางป อีกทั้งการขยายผลของ

เครือสารสาสนก็คอนขางจำกัดเฉพาะกลุมนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวชนช้ันกลางข้ึนไปท่ีสามารถจายคาเลาเรียนท่ีสูงได 

แมเครือมีการขยายสาขาอยางตอเนื่องในหลายจังหวัดก็ตาม 
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การถอดบทเร�ยน การพัฒนาบุคลากร การเง�นิ การบร�หารจัดการ

โครงการโรงเร�ยนว�ถีพุทธ

การขยายเคร�อโรงเร�ยนสารสาสน�
(เฉพาะว�ชาภาษาอังกฤษ)

โครงการการขยายผลการศึกษาชั�นเร�ยน
และการสอนด�วยโจทย�ปลายเป�ด

การขยายเคร�อโรงเร�ยน ต.อ.พ.

ระดับความเข�มแข�งของกลไกการขยายผล

องค�ประกอบของกลไกการขยายผล

เข�มแข�ง กลาง ค�อนข�างอ�อน อ�อนแอ

 เครือสารสาสนมีปจจัยการขยายผลดีกวากรณีอื ่นเพราะมีประสบการณการขยายผลมากกวา โดย

เครือสารสาสนเปดโรงเรียนสองภาษาและขยายสาขาตั้งแตป พ.ศ. 2538 กอนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโครงการ

การขยายผลการศึกษาช้ันเรียนฯ ท่ีเร่ิมในชวงป 2545 สวนเครือโรงเรียน ต.อ.พ. เพ่ิงเร่ิมทำโครงการพัฒนาคุณภาพรวมกัน

ของเครือในป 2555 แมมีการขยายเครือมากอนหนานั้น

 นอกจากนี้ ผูนำการขยายผลของเครือสารสาสนคือกลุมผูบริหารเครือเองซึ่งเขาใจแนวปฏิบัติของโรงเรียน

สองภาษาเปนอยางดีเพราะเคยเปนครูและผูอำนวยการโรงเรียนในเครือ รวมทั้งมีความสามารถดานการบริหารดวย 

เชน ผูบริหารใชประโยชนจากขนาดที่ใหญขึ้นของเครือในการวางระบบความกาวหนาและการสืบทอดตำแหนง 

(succession planning) ที่ครูผูนำจะเลื่อนตำแหนงเปนฝายบริหารโรงเรียนและเครือ และผูบริหารวางแผนการ

ขยายเครือที่รักษาสมดุลระหวางการเปดโรงเรียนสาขาเพิ่มและการรักษาคุณภาพ

ที่มา: ผูเขียน

ภาพที่ 20 ความเขมแข็งของกลไกการขยายผลในกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี

 จากที่กลาวมาขางตน การขยายผลโรงเรียนดีในประเทศไทยมักไมสรางผลการเรียนที่ดีและยั่งยืน

ซ่ึงเปนไปตามปจจัยและขอจำกัดของกลไกการขยายผลดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี 20 การขยายเครือสารสาสนและโครงการ

การขยายผลการศึกษาชั้นเรียนและการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดประสบความสำเร็จมากกวากรณีอื่น

เพราะมีการถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียนสูโรงเรียนสาขาและโรงเรียนในโครงการโดยมีการประยุกตใหเขากับ

บริบทของโรงเรียน ท้ังสองกรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสำหรับการขยายผล แตโครงการการขยายผล

การศึกษาชั้นเรียนฯ มีจุดดอยกวาที่มีงบประมาณไมแนนอนและรับโรงเรียนเขารวมมากเกินจนตองลดการดูแล

และการสนับสนุนโรงเรียนลง สวนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและเครือโรงเรียน ต.อ.พ. มีปจจัยทั้ง 4 ประการ

ดอยกวาสองกรณีที่กลาวมา
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12 ในชวงกอนป พ.ศ. 2559  กระทรวงศึกษาธิการยังไมมีโครงการคูปองการพัฒนาครูท่ีครูเลือกหลักสูตรและวิธีการฝกอบรมไดเอง 

 ในขณะที่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ผูนำการขยายผลเปนสำนักงานนวัตกรรมการศึกษาที่ไมเคยบริหาร

โรงเรียนวิถีพุทธ ไมใชโรงเรียนตนแบบอยางโรงเรียนทอสี รุงอรุณและสยามสามไตรท่ีมีสวนรวมคอนขางนอย โครงการ

การขยายผลการศึกษาชั้นเรียนฯ มีหนวยงานภาครัฐเปนผูใหงบประมาณและวางแผนการขยายผลซึ่งมักเนนการเพิ่ม

จำนวนโรงเรียนมากกวาผลลัพธที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีสวนรวมในการวางแผนดังกลาว

แตมีหนาท่ีหลักในการถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีตามแผนดังกลาว สวนในเครือ ต.อ.พ. โรงเรียนรุนพ่ีก็ไมไดมีความเช่ียวชาญ

ในการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน

 

 •   การถอดบทเรียนและการถายทอดบทเรียน: ครูมีความกังวลที่ตองสอนเนื้อหาใหครบตัวชี้วัด

     จำนวนมากท่ีกำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางและมีความคุนชินกับการสอนบรรยายรายวิชามากกวา

     ที่จะบูรณาการตัวชี้วัดและออกแบบกิจกรรมที่ใหนักเรียนลงมือทำ นอกจากนี้ โรงเรียนและครู

     ยังไมคุนชินกับการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวย

 •   การพัฒนาบุคลากร: โรงเรียน สพฐ. ไมไดมีอิสระในการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ

     เพราะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนกลาง และในชวงที่ผานมา12 โรงเรียนและครูก็ไมสามารถ

     เลือกการฝกอบรมตามแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนไดเอง

 •   การเงิน: การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐมีความไมแนนอนสูง ซึ ่งขึ ้นอยู กับนโยบายของ

     ผูบริหารกระทรวงฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนบอยและการเจรจาตอรองภายในสวนกลาง ไมไดขึ้นอยูกับ

     ความตองการของโรงเรียนในพื้นที่และผลลัพธของการขยายผล

 •   การบริหารจัดการ: การปรับเปลี่ยนผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการและผูอำนวยการโรงเรียนบอย

     ทำใหทิศทางและแผนการขยายผลไมชัดเจนและไมสมเหตุสมผล เชน มีการจัดสรรทรัพยากร

     จำนวนมากเพื่อเพิ่มโรงเรียนที่เขารวมในชวงตนโครงการแตในชวงตอมากลับลดบุคลากรและ

     งบประมาณ มีการทำโครงการซ้ำซอน มีการยกเลิกโครงการกลางคัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน

     แผนพัฒนาของโรงเรียนโดยผูอำนวยการโรงเรียนใหม นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐมักพิจารณา

     ความสำเร็จของโครงการจากจำนวนโรงเรียนที่เขารวมมากกวาผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งทำให

     ไมมีการวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อปรับปรุง
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    ท้ังน้ี การยายโรงเรียนของผูอำนวยการบอยคร้ังและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปนประเด็นท่ีตองมีการศึกษา

    เพ่ิมเติม จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางเบ้ืองตน ปรากฏวาผูอำนวยการโรงเรียน สพฐ. อาจไมได

    ยายโรงเรียนบอยจนเกินไป จากภาพที่ 21(ก) และ (ข) จะเห็นไดวาในระหวางป พ.ศ. 2551-2559 

    รอยละ 76 ของผูอำนวยการยายโรงเรียนไมเกิน 1 คร้ัง และรอยละ 88 ของผูอำนวยการดำรงตำแหนง

    ในโรงเรียนเดิมเปนเวลา 5 ปหรือมากกวา ซึ่งงานวิจัยในสหรัฐฯ พบวาเปนระยะเวลาที่เพียงพอ

     สำหรับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (Seashore-Louis et al. 2010) อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณและการ

    ประชุมระดมสมอง ผูทรงคุณวุฒิบางคนมองวาผูอำนวยการจำนวนมากยื่นขอยายและรอเวลายาย

    ไปทำงานในโรงเรียนอื่นซึ่งทำใหไมทุมเทพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ตนดำรงตำแหนงอยู 

 เหตุผลสำคัญอีกประการหน่ึงคือบริบททางนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาไทยท่ีเอ้ือตอกลไกการขยายผล

ของกรณีการขยายเครือสารสาสนมากกวากรณีอื่น โดยบริบทสวนใหญเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบบรรยายรายวิชาที่ครู

คุนชินและการบริหารโรงเรียนรัฐที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังนี้



1 2 5 6 8 7 9ตั�งแต� 3 ครั�งข�้นไป 
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35

41
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จำนวนการย�าย รร. (ครั�ง) ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน�งใน รร. แห�งหนึ่ง (ป�)

ก ขสัดส�วนผอ.ตามจำนวนการย�ายโรงเร�ยน
ที่ ผอ.บร�หาร ในช�วงป� 2551-2559 (ร�อยละ)

สัดส�วนผอ.ตามระยะเวลาเฉลี่ยที่ดำรงตำแหน�ง
ใน รร. แห�งหนึ่ง ในช�วงป� 2551-2559 (ร�อยละ)

เท�ากับหร�อ
น�อยกว�า 4 ป�

5 ป� เป�นระยะเวลาขั�นต่ำที่ ผอ. จะสามารถ
สร�างความเปลี่ยนแปลงสำคัญใน รร. ได� **

ที่มา: การประมวลผลของผูเขียน, ขอมูลรายชื่อผูอำนวยการจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

* การประมวลผลนี้พิจารณาเฉพาะผูอำนวยการที่ชื่อในฐานขอมูลครบทุกปในชวงปพ.ศ. 2551-2559 ซึ่งมีประมาณ 1.5 หมื่นคนจากรายชื่อทั้งหมด 4 หมื่นคน 

ทั้งนี้ ผูอำนวยการบางทานมีชื่อขาดหายไปในบางปสวนหนึ่งเพราะเกษียณอายุราชการ การตัดขอมูลผูอำนวยการกลุมนี้ออกจากการวิเคราะหชวยใหเห็น

การเปลี่ยนแปลงผูอำนวยการที่เกิดจากการยายโรงเรียน สวนอีกสาเหตุหนี่งคือปญหาการเก็บขอมูล

** จากงานของ Seashore-Louis et al. (2010)

ภาพที่ 21 การยายโรงเรียนของผูอำนวยการโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในชวงป พ.ศ. 2551-2559*
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ไม�มีการย�าย



 จากท่ีกลาวมาขางตน เครือสารสาสนเผชิญความทาทายและอุปสรรคนอยกวากรณีอ่ืน ในหลักสูตรสองภาษา

ครูไมตองปรับตัวมากโดยยังสอนแบบบรรยายรายวิชาได เครือสามารถขยายสาขาและถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีได

โดยไมตองยุงเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารของภาครัฐเพราะสาขาสวนใหญไมไดรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ อีกทั้ง

การขยายเครือสวนใหญเปนการกอต้ังโรงเรียนข้ึนใหมโดยเครือสามารถวางแนวทางการสอนและการบริหารไดเองต้ังแตแรก

ซึ่งงายกวาการปรับเปลี่ยนแนวทางเดิมของโรงเรียนที่ตั้งมานานแลว

 ในทางตรงขาม โรงเรียนวิถีพุทธตนแบบและโครงการการขยายผลของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

มีบทเรียนและนวัตกรรมการศึกษาที่โรงเรียนและครูไทยไมคุนเคยทั้งการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ การออกแบบ

แผนการสอนรวมกัน การสังเกตการณชั้นเรียน และการจัดการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด สวนเครือ ต.อ.พ. 

ใชวิธีการขยายผลแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันซึ่งไมใชวิถีปฏิบัติของโรงเรียนไทยเชนกัน

 การตระหนักถึงความไมคุนเคยดังกลาวและการหาแนวทางประยุกตบทเรียนชวยใหโครงการการขยายผล

การศึกษาชั้นเรียนฯ มีผลลัพธดีกวาอีกสองกรณี โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับแนวปฏิบัติของ

วงจรการศึกษาของชั้นเรียนใหงายขึ้นและริเริ่มสรางวัฒนธรรมการทำงานและเรียนรูรวมกันภายในโรงเรียน ในขณะที่

ภาครัฐสวนกลางและโรงเรียน ต.อ.พ. ไมมีแนวทางการปรับประยุกตลักษณะดังกลาว

 วิธีการขยายผลเหลานี้ตองเผชิญกับการบริหารแบบรวมศูนยและความไมมีประสิทธิภาพของภาครัฐดวย

ซึ่งเปนอุปสรรคในการขยายผล เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่ขับเคลื่อนโดยสำนักนวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ไดรับ

การสนับสนุนไมตอเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบอยครั้ง

 อยางไรก็ตาม วิธีการขยายสาขาของเครือสารสาสนมีขอจำกัดกวากรณีอื่นในดานความทั่วถึง โดยการ

ขยายสาขามีแนวโนมจะเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีภายในเครือของตัวเอง ไมกระจายสูโรงเรียนอื่นที่ไมใชสาขาของตน 

อีกท้ังโรงเรียนเอกชนท่ีขยายสาขาไดอยางเครือสารสาสนมักไมรับเงินอุดหนุนจากรัฐและเก็บคาธรรรมเนียมการศึกษาสูง

ซึ่งมีเพียงครอบครัวชนชั้นกลางและสูงที่จายได  
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 5.2 ขอเสนอเบื้องตน

 เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีอยางเปนระบบและสรางการขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล 

และยั่งยืน ภาครัฐควรพิจารณาดำเนินการดังตอไปนี้

 

 1. ระบุหาโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ: สำรวจและประเมินผลงานของโรงเรียนคุณภาพดี

รูปแบบตางๆ และโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ซ่ึงแตละรูปแบบมีบทเรียนและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะสมกับบริบท

ที่แตกตางกัน เชน บทเรียนของโรงเรียนวัดธารพูดนาจะชวยเพิ่มผลการเรียนสำหรับนักเรียนกลุมยากจนและเรียนชา 

สวนแนวปฏิบัติของโรงเรียนทอสีนาจะชวยพัฒนาการเรียนรูแบบทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สำหรับกลุมนักเรียน

ที่ครอบครัวมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี

 

 ท้ังน้ี การประเมินผลงานจะพิจารณาความกาวหนาผลการเรียนของนักเรียนเทียบกับโรงเรียนอ่ืนท่ีคลายกัน 

จึงควรมีการปรับปรุงการสอบมาตรฐานของประเทศใหมีความนาเชื่อถือและวัดการประยุกตใชความรูเชนเดียวกับ

การสอบ PISA และจัดการทดสอบทักษะสำคัญอยางการทำงานเปนทีมและการแกปญหาของนักเรียน พรอมทั้งมี

การเก็บขอมูลอ่ืนท่ีจำเปนสำหรับการประเมินผลดวย เชน ฐานะครอบครัวนักเรียน งบประมาณและขนาดของโรงเรียน

 2. สงเสริมผูนำการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาและการขยายผล: ควรพิจารณาสนับสนุนใหผูอำนวยการ

และครูโรงเรียนคุณภาพดีรับบทบาทผูนำการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา  (system leadership) ซึ่งมองการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของทั้งโรงเรียนตนเองและโรงเรียนอื่นในพื้นที่ดวย โดยรวมมือกับองคกรสาธารณะอื่น เชน 

สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรใหแกโรงเรียนทอสีและโรงเรียนวัดธารพูดในการถอดบทเรียนตนเองรวมกับ

หนวยงานวิชาการอยางคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัย พรอมทั้งหาแนวทางการประยุกตใชบทเรียนดังกลาว

ในโรงเรียนท่ัวไปท่ีมีบริบทแตกตางจากโรงเรียนทอสี ท้ังน้ี คณะศึกษาศาสตรมีขอดีกวาหนวยงานอ่ืนเน่ืองจากมีบทบาท

ในการสรางผูอำนวยการและครูรุนใหมเขาสูระบบ ซึ่งจะทำใหการขยายผลมีความตอเนื่องได

 นอกจากนี้ ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและนโยบายบางประการใหเอื้อตอการขยายผลมากขึ้น 

เชน การปรับงบประมาณอุดหนุนตอหัวนักเรียนเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐ

 3. สรางกลไกขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล และยั่งยืน

 3.1 ใชวิธีการทำขอตกลงถายทอดความรูเปนกลไกการขยายผลหลักในชวงเริ่มตน 

 วิธีการขยายผลที่นาจะเหมาะสมกับบริบทการศึกษาไทยคือการทำขอตกลงใหโรงเรียนคุณภาพดีและภาคี

ท่ีมีความเช่ียวชาญถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี เพราะวิธีน้ีสามารถขยายผลสูโรงเรียนไดท่ัวถึงกวาการขยายสาขาท่ีมีแนวโนม

จะจำกัดการขยายผลเฉพาะภายในเครือของตน ดังจะเห็นจากการเปรียบเทียบโครงการการขยายผลการศึกษาช้ันเรียน

และการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดและการขยายสาขาเครือสารสาสน 
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 การทำขอตกลงเปดโอกาสใหโรงเรียนคุณภาพดีและผูเช่ียวชาญมีสวนรวมในการขยายผลมากกวาวิธีการขับเคล่ือน

โดยภาครัฐสวนกลางอยางกรณีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และชวยริเร่ิมแนวทางการพัฒนาท่ีดีสำหรับครูและโรงเรียนสวนใหญ

ท่ีไมคุนเคยกับวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน

 นอกจากน้ี ควรสนับสนุนการขยายผลอ่ืนเพ่ือเปนกลไกเสริมและรักษาการขยายผลใหตอเน่ืองดวย เชน เม่ือโรงเรียน

และครูสามารถทำงานรวมกันตามวงจรการศึกษาช้ันเรียนไดดีตามแนวปฏิบัติของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว

โรงเรียนและครูเหลานี้ก็สามารถรับบทบาทเปนผูนำชักชวนโรงเรียนอื่นเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเองได

 3.2 ปรับนโยบายใหเอื้อตอการขยายผล

 ในการขยายผลดวยวิธีการทำขอตกลง ควรตองปรับนโยบายและกฎระเบียบท่ีจะทำใหการขยายผลถายทอด

บทเรียนท่ีตรงกับปญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ี มีงบประมาณตอเน่ืองโดยข้ึนอยูกับผลลัพธ และมีเสถียรภาพดานการบริหาร

มากกวาท่ีผานมาในโครงการการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาแบบญ่ีปุนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 รูปแบบหนึ่งที่ชวยแกปญหาดังกลาวคือการกระจายอำนาจการบริหารสูเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีหนาที่ดูแล

สนับสนุนโรงเรียน โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนตัวกลางชวยหาและทำขอตกลงกับโรงเรียนคุณภาพดีและองคกร

ท่ีจะถายทอดบทเรียนท่ีตรงกับปญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกัน ควรสรางกลไกความรับผิดชอบในการขยายผล

ของเขตพื้นที่ เชน การใหงบประมาณโดยอิงกับผลลัพธการขยายผล และการเพิ่มการมีสวนรวมของสังคมและชุมชน

ซึ่งเปนเจาของการศึกษาในการบริหารของเขตพื้นที่

 นอกจากนี้ ควรตองพิจารณาปรับนโยบายและกฎระเบียบดานตางๆไปพรอมกันดวยสำหรับการขยายผล

นวัตกรรมการศึกษาท่ีโรงเรียนและครูไทยไมคุนเคย เชน การจัดหลักสูตรบูรณาการและการสอนคณิตศาสตรดวยโจทย

ปลายเปด  เชน

 •   การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน: ปรับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางใหอิงกับสมรรถนะ

     แทนท่ีเน้ือหาจำนวนมาก และปรับวิธีการใชหลักสูตรแกนกลางใหเอ้ือตอการบูรณาการระหวางวิชา

     และการจัดการเรียนแบบลงมือทำ (active learning) รวมท้ังอนุมัติใหโรงเรียนสามารถซ้ือหนังสือ

     และสื่อการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรดังกลาว

 •   การพัฒนาบุคลากร: ใหอิสระแกผูบริหารและครูในการเลือกแนวทางการพัฒนาของแตละคน

     และแตละกลุมไดเอง รวมทั้งใหโรงเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกครูมากขึ้น 

 •   การเงิน: จัดสรรงบตรงไปท่ีโรงเรียนและใหโรงเรียนเลือกใชงบตามแผนการพัฒนาของตนแทนท่ี

     โครงการจะถูกกำหนดจากสวนกลาง ซึ่งจะชวยลดความไมแนนอนของงบประมาณอันเกิด

     จากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการ

 •   การบริหารจัดการ: มีการติดตามและการประเมินผลลัพธของการขยายผลอยางตอเนื่อง 

     เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงทั้งจำนวนโรงเรียนที่เขารวมและผลการเรียนที่ดีขึ้น

     ของนักเรียน 
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 ในขณะเดียวกัน ควรมีนโยบายสงเสริมแนวทางการขยายผลอื่นเพิ่มเติมดวย เชน ในการสงเสริมการขยาย

สาขาโรงเรียนเอกชน ตองจัดสรรงบอุดหนุนที่เทาเทียมกันมากขึ้นระหวางโรงเรียนรัฐและเอกชน

 3.3 เริ่มตนการขยายผลโดยการจัดตั้งเขตพื้นที่พิเศษเปนพื้นที่การขยายผลนำรอง

 ควรพิจารณาจัดตั้งเขตพื้นที่บางแหงเปนเขตพื้นที่พิเศษนำรองการขยายผล ซึ่งเขตพื้นที่พิเศษนี้สามารถ

ทำขอตกลงการขยายผลและปรับเปลี่ยนนโยบายตางๆ เพื่อขยายผลภายในพื้นที่ไดเองตามขอเสนอ 3.1 และ 3.2  

โดยหนวยงานภาครัฐสวนกลางตองกำกับติดตามผลงานการขยายผลของเขตพื้นที่นำรองนี้จนกระทั่งเกิดผลลัพธ

การเรียนรูที่ดีตอนักเรียน แลวจึงคอยกระจายอำนาจสูเขตพื้นที่การศึกษาอื่นทั่วประเทศ  ทั้งนี้การกระจายอำนาจ

ลักษณะดังกลาวสูเขตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศทันทีอาจกอใหเกิดผลลบท่ีไมคาดคิดได เพราะในปจจุบันเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน 

และภาคีการศึกษายังมีประสบการณการขยายผลนอย

 ท้ังน้ี เพ่ือใหแนวทางการขยายผลใชไดกับท่ัวประเทศ การบริหารเขตพ้ืนท่ีพิเศษควรตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ

อยางนอย 2 ประการ ประการแรก ไมควรมีการเพ่ิมงบประมาณจำนวนมากแกเขตพ้ืนท่ีพิเศษ มิเชนน้ันการใชแนวทางน้ี

ท่ัวประเทศจะเผชิญกับขอจำกัดดานงบประมาณ ประการท่ีสอง การปรับเปล่ียนกฎและนโยบายในพ้ืนท่ีพิเศษน้ีควรตอง

พิจารณาความเปนไปไดทางการเมืองและการเปนที่ยอมรับของครู ผูปกครองและสังคมในพื้นที่อื่นดวย

 3.4 ประเมินผลลัพธของการขยายผลและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกลไกการขยายผล

 ควรมีการสำรวจ รวบรวมขอมูลและประเมินผลลัพธการขยายผลโรงเรียนกลุมตางๆ ท่ีผานมาและการขยายผล

ของเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือสรุปประสบการณการขยายผลและหาขอเสนอแนะปรับปรุงกลไกการขยายผล เชน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะปรับปรุงการขยายผลใหดีขึ้นไดจากการวิเคราะหสาเหตุที่โรงเรียนบางแหงมีผลการสอบ

แยลงหลังเขาโครงการ หรือคณะศึกษาศาสตรฯ อาจเรียนรูวิธีการบริหารการขยายผลของเครือโรงเรียนสารสาสน

ที ่แบงกลุมโรงเรียนตามระดับพัฒนาการและเนนชวยเหลือโรงเรียนที่มีพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนชา

หรือแยลงอยางเขมขน 
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กรณีศึกษา ช�่อผู�ให�สัมภาษณ� ตำแหน�งและหน�วยงาน วันที่สัมภาษณ�

โรงเร�ยนวัดธารพูด

โรงเร�ยนทอสี

โครงการโรงเร�ยนว�ถีพุทธ 

เคร�อโรงเร�ยนสารสาสน�

โครงการการขยายผล
การศึกษาชั�นเร�ยน 
“Lesson Study” 

และการสอนคณิตศาสตร�
ด�วยโจทย�ปลายเป�ด 
“Open Approach”

เคร�อโรงเร�ยน
เตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คุณพงษ�ศักดิ์ โพธิ์งาม

คุณสุนันท� จันทสี

คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท�

คุณบรรเจอดพร สู�แสนสุข

คุณพ�บูลย� ยงค�กมล

คุณพ�สุทธิ์ ยงค�กมล

คุณสุทธิพงศ� ยงค�กมล

คุณนันทิภา ยงค�กมล

รศ.ดร. ไมตร� อินทร�ประสิทธิ์

ดร. สมควร สีชมภู

คุณวรรณดี นาคสุขปาน

คุณทัศนาพร กันพรหม

คุณอลิสา สิงห�เจร�ญ

คุณสายสิร� ศร�ว�ชัย

คุณสุภาพร รัตน�น�อย

ผู�อํานวยการโรงเร�ยนวัดธารพูด

ครูชํานาญการพ�เศษ โรงเร�ยนวัดธารพูด

ผู�อํานวยการโรงเร�ยนทอสี

รองผู�อํานวยการสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ประธานอํานวยการ
กลุ�มโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน�

ผู�อํานวยการโรงเร�ยนสารสาสน�เอกตรา

กรรมการที่ปร�กษาบร�หารงาน 
กลุ�มโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน�

กรรมการที่ปร�กษาบร�หารงาน 
กลุ�มโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน�

คณบดีคณะศึกษาศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

อาจารย�ประจําคณะศึกษาศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

ผู�อํานวยการ
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รองผู�อํานวยการกลุ�มบร�หารนโยบาย
และแผน โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

หัวหน�ากลุ�มสาระการเร�ยนรู�คณิตศาสตร� 
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ครูชํานาญการพ�เศษ 
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เช�ยงราย

ผู�อํานวยการโรงเร�ยนนวมินทราช�นูทิศ 
เตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

25 พฤษภาคม 2560

25 พฤษภาคม 2560

6 พฤศจ�กายน 2559

6 มิถนุายน 2560

4 เมษายน 2560

12 มิถนุายน 2560

12 มิถนุายน 2560

12 มิถนุายน 2560

8 มิถนุายน 2560

16 กรกฎาคม 2560

1 ธันวาคม 2559

7 มิถนุายน 2560

30 มิถนุายน 2560

23 มิถนุายน 2560

6 ธันวาคม 2559

ภาคผนวก 1 

รายชื่อผูใหสัมภาษณและขอมูล
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ช�่อ หน�วยงาน

ศ.นพ. ว�จารณ� พานิช1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

คุณป�ยาภรณ� มัณฑะจ�ตร

คุณธันว�ธิดา วงศ�ประสงค�

คุณสมหญิง สายธนู

คุณชลลดา สิทธิฑูรย�

ดร. เบญจลักษณ� นํ้าฟ�า

ดร. รังสรรค� มณีเล็ก

รศ.ประภาภัทร นิยม

คุณนนทลี พุ�มปร�ดา

คุณชาติชาย สารบรรณ

คุณทัศนาพร กันพรหม

ดร. บรรเจอดพร สู�แสนสุข

คุณว�ร�ยะ ผลโภค

ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ�

ดร. อุดม หงส�ชาติกุล

ทพ. กฤษดา เร�องอาร�ย�รัชต�

คุณตะวัน เทวอักษร

มูลนิธิสยามกัมมาจล

มูลนิธิสยามกัมมาจล

สาํนักงานส�งเสร�มสงัคมแห�งการเร�ยนรู�และพัฒนาคณุภาพเยาวชน

มูลนิธิสดศร�-สฤษดิ์วงศ�

มูลนิธิสดศร�-สฤษดิ์วงศ�

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.)

โรงเร�ยนรุ�งอรุณ

เคร�อโรงเร�ยนสารสาสน�

เคร�อโรงเร�ยนสารสาสน�

โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

บร�ษัทป�โก (ไทยแลนด�) จํากัด มหาชน

บร�ษัทป�โก (ไทยแลนด�) จํากัด มหาชน

-

-

บร�ษัท อักษร เอ็ดดูเคชั�น จํากัด (มหาชน)

คณะผูวิจัยไดจัดการประชุม Steering Committee โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู ครั้งที่ 2/2560 

เรื ่อง “การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและขอเสนอแนะเบื้องตน” เพื่อแลกเปลี่ยน

และรวมเสนอความคิดเห็น ในวันจันทรที่ 17 กรกฏาคม 2560 ระหวางเวลา 9.00 -12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 17 ทานดังนี้

ภาคผนวก 2

รายช่ือผูเขารวมการประชุม Steering Committee โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู 

ครั้งที่ 2/2560
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เครือโรงเรียนสารสาสน. 2559. วันนี้ที่สารสาสน วารสารโรงเรียนในเครือสารสาสน. ปที่ 14 ฉบับที่ 23 

 ประจำปการศึกษา 2559.

ปกปอง จันวิทย และ สุนทร ตันมันทอง. 2555. “โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน.” 

 สัมมนาวิชาการประจ าป 2554 “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สูการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง” 

 (Revamping Thai Education System: Quality for All). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 

 ประเทศไทย (ทีดีอารไอ).

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุมบริหารนโยบายและแผน. 2560. เอกสารโครงการประจำปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2560 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ. เอกสารอัดสำเนา.

โรงเรียนทอสี. 2560ก. เอกสารการศึกษาพุทธปญญา (หลักสูตรระดับประถมศึกษา). สืบคนจาก
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