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การ า ร รี
ค า ี ร ท ท  
บท าร บ

1  บท า

	 การปฏิรูปการศึกษาท่ีได้ผลต้องพัฒนาการ
จดัการการเรยีนรูข้องโรงเรยีนในวงกว้าง	ซึง่แนวทางหนึง่
คอืการขยายผลโรงเรียนคณุภาพดีทีส่ามารถเพิม่สัมฤทธิ
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างโดดเด่น	 การถอดบท
เรียนและการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนกลุ่มนี้
น่าจะเป็นบทเรียนในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
อื่นได้	 การปฏิรูปด้วยการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีนี้
มุ่งปรับเปล่ียนการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยตรง	ซึง่แตกต่าง
จากแนวทางที่ผ่านมาที่พยายามยกเครื่องโครงสร้างการ
บรหิารกระทรวงศกึษาธกิารและปรับเปล่ียนแรงจงูใจของ
คร	ูซึง่หลายคร้ังล้มเหลวเพราะไม่น�าไปสูก่ารเรียนรูท่ี้ดีขึน้
ในโรงเรียน	 เช่น	 การประเมินผลงานครูด้วยผลการสอบ
ของนกัเรียนในเมืองนวิยอร์กไม่ช่วยเพิม่ผลการเรยีนของ
นักเรยีน1	หรอืการประกนัคณุภาพภายนอกของโรงเรยีน
ในไทยไม่ได้แนะน�าวิธีการสอนและการบริหารที่ดีขึ้นแก่

 Fryer, R. G. 2013. “Teacher incentives and student achievement: 

Evidence from New York City public schools.” Journal of Labor 
Economics 31(2): 273–407.

ครูและโรงเรียน	แต่กลับสร้างภาระงานเอกสารให้แก่ครู2 
	 ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคณุภาพดีจ�านวน
หนึ่ง	 แต่การขยายผลโรงเรียนกลุ่มนี้ยังค่อนข้างจ�ากัด
ประกอบกับยังมีงานศึกษาที่เก่ียวข้องค่อนข้างน้อย
เนื่องจากถูกมองเป็นเพียงกรณียกเว้น	 ไม่ใช่ส่วนส�าคัญ
ของการปฏิรูป	 นอกจากนั้นก็ยังไม่มีงานศึกษาเก่ียวกับ
การขยายผลโรงเรียนต่างๆ	 ของไทยในปัจจุบันอีกด้วย	
เช่น	การขยายสาขาของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง	การ
ขยายเครือข่ายของโรงเรียนรฐัทีมี่อตัราการแข่งขนัเข้าสูง	
และโครงการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาต่างๆ	เป็นต้น	

บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะส�ารวจโรงเรียน
คุณภาพดีและการขยายผลการศึกษาของโรงเรียนใน
ไทย	วเิคราะห์ปัจจยัความส�าเร็จและอปุสรรคในการขยาย
ผล	พร้อมทั้งเสนอนโยบายส่งเสริมการขยายผลเบื้องต้น	

2  ค การ า ร รี ค า ี
ร บการ า ร ท

	 โรงเรียนคุณภาพดีคอืโรงเรียนท่ีสามารถเพิม่พนู
ผลการเรียนของนักเรียนได้โดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่นที่
สอนนักเรียนกลุ่มเดียวกันและมีทรัพยากรใกล้เคียงกัน	
โดยผลการเรียนครอบคลุมท้ังทัศนคติการเรียนรู้	 (At-
titude)	 ทักษะส�าคัญ	 (Skill)	 และความรู้	 (Knowledge)	
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	โรงเรียนเหล่านี้
สามารถจัดการการเรียนรู้และมีการบริหารที่ดีที่สามารถ
ยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้	
	 โรงเรียนคุณภาพดีเหล่านี้สามารถสร้างความ
เปล่ียนแปลงด้านการเรียนรู้ได้กว้างไกลกว่าขอบร้ัว
โรงเรียนตัวเองหากมีการถอดบทเรียนของตนและเผย
แพร่แนวปฏิบัติที่ดีสู ่โรงเรียนอื่นในวงกว้าง	 พร้อมทั้ง

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). 2556. การจัดท�า
ยทุธศาสตร์การปฏิรปูการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เกิดความรบัผดิชอบ. รายงาน

วจัิยเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. และ ส�านกังานส่ง

เสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพชวีติเยาวชน (สสค.) 2557. รายงานผล
วิจัยเชิงส�ารวจเรื่องกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนท่ีกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู. เอกสารน�าเสนอในงานแถลงข่าวคลี่ตารางชีวิตครูไทยใน 1 

ปี เสียงสะท้อนจากครูที่นักปฏิรูปต้องฟังวันที่ 9 ธันวาคม 2557.
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สนบัสนนุการประยกุต์ใช้บทเรียนดังกล่าวจนเกิดผลลพัธ์
ทีดี่ต่อการเรยีนของนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง3	ตามแนวคดินี้
โรงเรียนคุณภาพดีจงึมีบทบาทเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ระบบ	 (system	 leadership)	 โดยท�าหน้าท่ีขยายผลเอง
หรือเป็นต้นแบบการเปล่ียนแปลงที่ให้หน่วยงานและ
องค์กรอื่นถอดบทเรียนเพื่อขยายผล	 ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคดิเดิมท่ีมักมองว่าโรงเรยีนคุณภาพเหล่านีเ้ป็นเพยีง
ข้อยกเว้นของระบบการศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพระดับ
กลางๆ	หรือต�า่
	 การปฏิรูปด้วยวิธีการขยายผลนี้มีจุดเด่นท่ีมุ่ง
ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียนและโรงเรียนโดยตรง	
โดยจะปรับส่วนโครงสร้างการบริหารและนโยบายเท่าที่
จ�าเป็นเพื่อเอื้ออ�านวยให้เกิดการขยายผล	เช่น	อาจปรับ
เพียงเล็กน้อยในบางกรณี	 เช่น	 ขยายผลวิธีการสอนท่ี
เพิม่ความรูพ้ืน้ฐานส�าหรับนกัเรียนกลุ่มอ่อนในระบบการ
ศึกษาท่ีมีการกระจายอ�านาจบ้างอยู่แล้ว	 หรืออาจต้อง
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารค่อนข้างมากส�าหรบัการ
ขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่รองรับการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที	่21	ในระบบการศกึษาท่ีมีการบรหิารแบบ
รวมศูนย์
	 ทั้งนี้	 การขยายผลนี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นรูปแบบ
เดียวทั้งประเทศ	เพราะโรงเรียนคุณภาพดีมีหลากหลาย
รูปแบบ	 เช่น	 โรงเรียนบางแห่งสามารถยกระดับผลการ
เรียนของนักเรียนกลุ่มยากจนและเรียนอ่อนได้ด้วยการ
ท�าการประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนอย่างสม�่าเสมอ	
(formative	 assessment)	 และการสอนเสริม	 ในขณะท่ี
โรงเรียนบางแห่งลดเวลาเรียน	 และใช้วิธีการสอนแบบ
สืบค้น	(inquiry-based	learning)	ส�าหรับกลุ่มนักเรียนที่
มีทศันคตริกัการเรยีนรู้ด้วยตวัเอง	ซึง่โรงเรยีนอืน่สามารถ
เลอืกประยกุต์รปูแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตน
ได้	 ขณะที่การเน้นบริบทเฉพาะของตนอย่างสุดโต่งจะ
ท�าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ภายในระบบการศึกษา

3 Coburn, C. E. 2003. “Rethinking scale: Moving beyond numbers 

to deep and lasting change.” Educational Researcher 32(6): 

3-12. และ Hattie, John. 2015. What Works Best in Education: The 
Politics of Collaborative Expertise. London: Pearson.

	 จากท่ีกล่าวข้างต้น	 พบว่าการขยายผลโรงเรียน
คุณภาพดีท่ีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงระบบการ
ศึกษาได้ท้ังระบบควรต้องมีองค์ประกอบส�าคัญอย่าง
น้อย	 3	 ประการ	 ประการแรกคือ	 กระบวนการระบุหา
โรงเรียนคุณภาพดีแบบต่างๆ	ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีหลาก
หลาย	ประการที่สองคือ	การสร้างผู้น�าการขยายผลที่มุ่ง
หวังจะสร้างความเปล่ียนแปลงทั้งระบบ	 ได้แก่	 ครูสอน
ดีและโรงเรียนคุณภาพดีที่มองการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษากว้างกว่าการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนเอง	หรือ
องค์กรอื่นอย่างคณะศึกษาศาสตร์	 โดยองค์ประกอบทั้ง
สองประการนีจ้ะช่วยให้เกิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพ
อย่างกว้างขวาง	 ส่วนผลลัพธ์ของการขยายผลนั้นขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบสดุท้ายคอืกลไกการขยายผล	ซึง่ต้องแพร่
กระจายแนวปฏิบัตท่ีิดีได้ท่ัวถงึและสร้างผลการเรียนรู้ทีดี่
ให้แก่นกัเรยีนได้อย่างยัง่ยนื	โดยมีปัจจยัแห่งความส�าเร็จ
อย่างน้อย	4	ประการ	ได้แก่
 • การถอดบทเรยีนและการถ่ายทอดบทเรยีน โดย
มีการประยุกต์แนวปฏิบัตทิีดี่ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน
อื่น	
 • การพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมทั้งครูในโรงเรียนที่
รับการถ่ายทอดและบุคลากรทีท่�าหน้าท่ีถ่ายทอดบทเรียน
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้
 • การเงิน ที่สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอกับ
ต้นทนุการขยายผลและต่อเนือ่งโดยขึน้อยูกั่บผลลัพธ์ของ
การขยายผล
 • การบรหิารจดัการ เพือ่ให้การขยายผลมีทิศทาง
ที่มีเสถียรภาพและมีการวางแผนที่ค�านึงถึงท้ังมิติด้าน
ปริมาณและคุณภาพ	

	 บริบททางนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยข้างต้นมีผลต่อความส�าเร็จของการ
ขยายผลด้วย	 เช่น	 การขยายผลจะมีความย่ังยืนได้ยาก
หากมีการย้ายผู้อ�านวยการและครูบ่อยคร้ัง	 เพราะอาจ
เปลีย่นทศิทางนโยบายการพฒันาโรงเรียนและต้องพฒันา
ครูใหม่เพือ่ทดแทนการย้ายออกของครูทีไ่ด้รับการพฒันา
แล้ว	 อนึ่ง	 บริบททางนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษา
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ยังเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดแนวทางการขยายผลและผู้น�า
การขยายผลที่แตกต่างกันด้วย	 ดังผลจากการส�ารวจ
ประสบการณ์ในต่างประเทศซึ่งพบว่ามีแนวทางในการ
ขยายผลอย่างน้อย	4	แนวทาง	ดังนี้	 แนวทางแรก	การ
ขยายผลจากบนลงล่าง	(top-down	approach)	ซึง่ภาครฐั
ส่วนกลางเป็นผู้ขับเคลื่อนการขยายผลโดยออกนโยบาย
ให้โรงเรียนท�าตามแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนต้นแบบ	
แนวทางที่สอง	 การขยายผลจากล่างขึ้นบนหรือแบบ
เครือข่าย	(bottom-up	or	networking	approach)	ได้แก่	
การขยายสาขาโรงเรียนเครือข่าย	 แนวทางที่สาม	 การ
ท�าสัญญาหรือข้อตกลงถ่ายโอนความรู้	เช่น	การถอดบท
เรียนโรงเรยีนคุณภาพดีและถ่ายทอดให้โรงเรียนคุณภาพ
แย่	และแนวทางสุดท้าย	การแลกเปลีย่นกันเองระหว่างครู
และโรงเรยีน	เช่น	Lesson	Study	หรอื	“ไคเซนการศกึษา”	
ในประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแผนการ
สอนและวิธีการสอนอย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียนและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น	

3  ร รี ค า ี ร บบการ ก า ท

3 1 า ร ม
	 ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีหลาก
หลายรูปแบบ	ตวัอย่างแรกคอืโรงเรียนทีส่ามารถยกระดับ
ผลคะแนนสอบของนกัเรยีนยากจนได้ในโครงการประเมนิ
ผลการเรียนนานาชาต	ิปี	ค.ศ.	2015	หรอื	PISA	(The	Pro-
gramme	for	International	Student	Assessment)	2015	
ซึ่งวัดความรู้และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนอายุ	 15	
ปี	 โดยมีโรงเรียนบางแห่งที่สอนนักเรียนยากจนแต่มีผล
คะแนนการสอบวิชาวิทยาศาสตร์โดดเด่นเหนือแนวโน้ม	
ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ	 และทัดเทียมกับคะแนนสอบ
ของโรงเรียนที่สอนนักเรียนฐานะดีบางแห่ง	
	 ตัวอย่างท่ีสองคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการ
สอบความรู้ระดับชาติ	 (O-NET)	 สูงอย่างต่อเนื่องทั้งที่
มีทรัพยากรจ�ากัดเม่ือเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและ
ใหญ่	จากฐานข้อมลูของส�านกัทดสอบการศึกษาแห่งชาต	ิ
พบว่าในระหว่างปี	 2551-2557	 โรงเรียนประถมขนาด

เล็กท่ีมีนักเรียนต�่ากว่า	 300	 คนบางแห่งมีผลการสอบ	 
O-NET	ป.	6	เฉลี่ยติด	100	อันดับแรกของประเทศอย่าง
น้อย	3	ปีติดต่อกัน	โดยวิชาคณิตศาสตร์	มี	8	แห่ง	วิชา
ภาษาอังกฤษมี	9	แห่ง	และวิชาวิทยาศาสตร์มี	1	แห่ง
	 อีกตัวอย่างคือโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมการสอนที่
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้รอบด้านกว่าโรงเรียน
ทัว่ไป	โดยครอบคลุมท้ังความรู	้ทกัษะส�าคญั	และทศันคติ
การเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่	
21	เช่น	โรงเรียนทางเลือกหลายแห่งจัดการเรียนรู้โดยใช้
โจทย์ปัญหาเป็นฐาน	(problem-based	learning)	และใช้
โครงงานเป็นฐาน	(project-based	learning)	ซึ่งนักเรียน
จะได้ฝึกฝนทักษะการสบืค้น	การวเิคราะห์และสงัเคราะห์
ข้อมูล	 การแก้ไขปัญหา	 และการท�างานเป็นทีม	 อีกทั้ง
ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยความใคร่รู้ให้กับนักเรียนด้วย4 
อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลผลการทดสอบ
ทกัษะและทศันคตท่ีิสามารถเปรียบเทยีบระหว่างโรงเรียน
ได้

3 2 กร ี ก า ร ร ค า ี
	 จากตัวอย่างโรงเรียนคุณภาพดีดังกล่าวข้างต้น	
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพดี	 2	
แห่งเพือ่เป็นกรณศึีกษา	ได้แก่	โรงเรียนวดัธารพดูซึง่เป็น
โรงเรียนขนาดเลก็ทีมี่ผลการสอบ	O-NET	ดีอย่างต่อเนือ่ง	
และโรงเรียนทอสซีึง่เป็นโรงเรียนเอกชนทางเลือกทีมี่นวตั
กรรมการสอนและมีคะแนน	O-NET	สูง	ทั้งนี้	 เนื่องจาก
ข้อมูลของ	 PISA	 ไม่เปิดเผยชื่อโรงเรียนจึงไม่สามารถ
เลือกศกึษาโรงเรียนคณุภาพดีจากข้อมูลการสอบ	PISA	ได้

กรณีศึกษาที่ 1: โรงเรียนวัดธารพูด 

- ข้อมูลพื้นฐานและความส�าเร็จ
	 โรงเรียนวดัธารพดูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

4 ปกป้อง จันวิทย์ และ สุนทร ตันมันทอง. 2555. “โรงเรียนทางเลือกกับทาง

เลือกในการศึกษาของประชาชน.” สัมมนาวิชาการประจ�าปี 2554 “ยกเครื่อง

การศึกษาไทย: สู่การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง” (Revamping Thai 

Education System: Quality for All). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ).
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ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต	2	เป็นโรงเรยีนขนาด
เลก็ทีมี่จ�านวนนกัเรียนประมาณ	230	คน	มีลักษณะคล้าย
กับโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือ	สพฐ.ทั่วไป	 โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสตูรแกนกลาง	ได้รับเงนิอดุหนนุรายหวัตามกฎ
เกณฑ์ของ	สพฐ.	และมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อคร	ู23:1	ใกล้
เคยีงกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธกิารที	่25:1	นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนมาจากครอบครัวท่ีประกอบอาชีพ
กสิกรรมและมีรายได้น้อยท่ีประมาณ	 5-6	 พันบาทต่อ
เดือน
	 โรงเรียนวดัธารพดูมีผลการสอบ	O-NET	โดดเด่น

ในวิชาคณิตศาสตร์	โดยนักเรียนชั้น	ป.6	ติด	100	อันดับ
แรกของประเทศในระหว่างปี	 2555-2557	 และมีผลการ
สอบสูงกว่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
บางปี	นอกจากนั้นยังมีผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศด้วย

- ปัจจัยความส�าเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี
	 ผลส�าเรจ็ดังกล่าวมาจากการจดัการเรียนทีเ่อาใจ
ใส่นักเรียนกลุ่มเรียนอ่อนซึ่งเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ของ
โรงเรยีนโดยโรงเรยีนเพิม่เวลาเรียนประมาณ	140	ชัว่โมง
ต่อปีการศึกษาหรือร้อยละ	 14	 จากเวลาเรียนปกติของ

ภาพที่ 1 มร า ค า ท า า ร  2015 ั ี า ทา ั คม ร ก คร บครั ฉ ี่ ัก ร
ร ร ท

* โครงการทดสอบ PISA สร้างดัชนีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนจากผลส�ารวจ 3 ชุดค�าถาม ได้แก่ ระดับการศึกษาอาชีพและทรัพย์สิน

ของผู้ปกครอง โดยก�าหนดค่าเฉลี่ยดัชนีฐานะฯ ของนักเรียนในกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เท่ากับศูนย์ 

นกัเรียนทีม่ฐีานะดกีว่าฐานะเฉลีย่ของนกัเรยีนในกลุม่ประเทศ OECD จะมค่ีาดชันฐีานะฯ เป็นบวกในทางกลบักนันกัเรยีนทีม่ฐีานะแย่กว่าฐานะเฉลีย่ของนกัเรยีน

ในกลุ่มประเทศ OECD จะมีค่าดัชนีเป็นลบ

ที่มา: PISA 2015



8 รายงานที ี าร

หลักสูตรแกนกลาง	 ครูวัดความเข้าใจของนักเรียนอย่าง
สม�่าเสมอและสอนเสริมให้นักเรียนท่ีเรียนไม่ทันเพื่อนใน
ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน	 โรงเรียนจะทดสอบ
วัดความรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น	 ป.	 3	 ขึ้นไปอย่าง
จริงจัง	 นักเรียนที่สอบไม่ผ่านต้องเรียนปรับความรู้พื้น
ฐานก่อนเรียนเนื้อหาในระดับชั้นต่อไป	 และปัจจัยส�าคัญ
อีกประการคือมีครูสอนดีที่ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียน	

กรณีศึกษาที่ 2: โรงเรียนทอสี
- ข้อมูลพื้นฐานและความส�าเร็จ
	 โรงเรียนทอสเีป็นโรงเรียนวถิพีทุธต้นแบบทีไ่ด้รับ
การยอมรับว่าพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนได้อย่างรอบ
ด้าน	การจดัการเรยีนยดึหลักการท่ีเรียกว่า	“สองนอก	สอง
ใน	สองระดับ”	ซึ่งแปลงมาจากหลักไตรสิกขา	หลัก	“สอง
นอก”	คือการพัฒนากายและศีล	ในด้านกาย	นักเรียนจะ
เรียนรู้เรื่องการกิน	อยู่	ดู	และฟัง	เช่น	การบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์ในปริมาณพอด	ีในด้านศีล	นักเรียนจะเรียน
รู้วิธีการสื่อสารกับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในสังคม	 เช่น	
การมีวนิยัและการรบัผดิชอบต่อหน้าท่ี	หลกั	“สองใน”	คอื 
การพัฒนาจิตและปัญญา	ในด้านจิต	ครูจะจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการพัฒนาด้านอารมณ์และความเข้มแข็งทางจิตใจ
ของนักเรียน	 ในด้านปัญญา	 นักเรียนจะพัฒนาความคิด
ผ่านการเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน	
ส่วนหลกั	“สองระดบั”	หมายถงึการทีค่รแูละผูป้กครองซึง่
ใกล้ชดิกับนกัเรยีนจะต้องพฒันาศลี	สมาธ	ิและปัญญาไป
ด้วยเพื่อช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน5 
	 โรงเรียนทอสีมีผลการสอบ	 O-NET	 โดดเด่น	
โดยนักเรียน	 ป.6	 มีคะแนนสอบ	O-NET	ทั้งวิชาภาษา
อังกฤษ	 วิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ประเทศถึง	1	SD	ในช่วงปี	2551-2557	และมีคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยติดร้อยอันดับแรกของประเทศในช่วง

 โรงเรียนทอสี. 2560ก. เอกสารการศึกษาพุทธปัญญา (หลักสูตรระดับ

ประถมศึกษา). สืบค้นจาก http://thawsischool.com/wp-content/

uploads/2017/07/หลักสูตรระดับประถม-ปีการศึกษา-๒๕๖๐.pdf และ  

โรงเรยีนทอส.ี 2560ข. คูม่อืนกัเรยีนและผูป้กครอง ปีการศกึษา 2560. สบืค้น

จาก http://thawsischool.com/wp-content/uploads/2017/05/คูม่อื

นักเรียน-และผู้ปกครอง-ปี-๒๕๖๐.pdf

ปี	2555-2557

- ปัจจัยความส�าเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี
	 ปัจจัยความส�าเร็จส่วนหนึ่งมาจากความพร้อม
ทางครอบครัวของนกัเรียนท้ังด้านฐานะท่ีสามารถจ่ายค่า
เล่าเรียนที่ค่อนข้างสูงได้และพร้อมท่ีจะปฏิบัติธรรมและ
ดูแลบุตรตามแนวทางวิถีพุทธ	 ปัจจัยที่ส�าคัญอีกส่วนคือ
การจัดการด้านการเรียนรู	้ เช่น	 การบูรณาการหลักสูตร
ที่ช่วยลดความซ�้าซ้อนและเวลาเรียนในวิชาอื่นซึ่งท�าให้
สามารถเพิ่มเวลาเรียนเป็น	150	ชั่วโมงต่อปีจากเวลาขั้น
ต�่า	80	ชั่วโมงต่อปีที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง	โดยไม่
ได้ท�าให้นกัเรียนเรียนหนกัข้ึน6	การจดัหลักสูตรบูรณาการ
โดยหลอมรวมวชิาวิทยาศาสตร์	สงัคมศกึษา	และการงาน
พื้นฐานอาชีพเข้าด้วยกันเป็น	 “วิชาเด็ดดอกไม้สะเทือน
ถึงดวงดาว”	 ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านส่ิงต่างๆ	 รอบ
ตัว	 เช่น	 เรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศและวิถีชีวิตของสังคม
เกษตรผ่านบทเรียนเรื่อง	“ข้าว”	และได้ลงมือปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมต่างๆ	(activity-based	 learning)	 เช่น	การลงดู
พื้นที่นาและโรงสีข้าว7	 และการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งใช้วิธีการสอนที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา
จริงกับครูต่างชาติ	 และเพื่อที่จะจัดการเรียนรู้ลักษณะ
ดังกล่าว	 โรงเรียนทอสีได้คัดเลือกและพัฒนาขีดความ
สามารถของครอูย่างเข้มข้น	และปัจจยัอกีประการคือการ
ดูแลพัฒนาการด้านกาย	ศีล	และจิตของผู้เรียนอย่างใกล้
ชดิ	และให้ความส�าคัญกับการดูแลการเรยีนรู้ของนกัเรยีน
นอกโรงเรียนด้วย	 โดยโรงเรียนจะจัดหลักสูตรอบรมพ่อ
แม่	12	ชั่วโมงต่อปี	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
บุตรหลานแบบวิถีพุทธ

3 3 า ที่การ า ร ร ค า ีมี ากั
	 กรณีศึกษาสองกรณีข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามี
โรงเรยีนคุณภาพดแีละแนวปฏิบัตทิีดี่หลากหลายลักษณะ	
ครูโรงเรียนวดัธารพดูมีวิธกีารสอนทีช่่วยเพิม่ผลการสอบ
ของนักเรียนกลุ่มอ่อน	ส่วนโรงเรียนทอสีมีนวัตกรรมการ

ดูเชิงอรรถ 5
7 ดูเชิงอรรถ 5
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สอนที่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ซึ่ง
หากได้กระจายไปสู่โรงเรียนทั่วไป	 การศึกษาไทยน่า
จะมีคุณภาพดีขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นที่น่าเสียดายว่า
โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นเพียงกรณียกเว้นของการศึกษา
ไทยเพราะไม่ได้ถอดบทเรียนและขยายผลสู่โรงเรียน
อื่น	 โดยสาเหตุหลักคือโรงเรียนท้ังสองแห่งเน้นรักษา
คุณภาพการจัดการการเรียนของตนมากกว่าการสร้าง
ความเปล่ียนแปลงภายนอก	 โดยมองว่าการมุ่งขยายผล
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการการศึกษาของ
ตนได้เพราะการขยายผลต้องอาศยังบประมาณและความ
ทุ่มเทของบุคลากร
	 นอกจากนี้	 ยังมีอุปสรรคส�าคัญอย่างน้อยอีก	
2	 ประการที่จ�ากัดการขยายผล	 ประการแรก	 การขาด
ฐานข้อมูลท่ีดีท�าให้การระบุหาโรงเรียนคุณภาพดีเพื่อ
ถอดบทเรียนเป็นไปได้ยาก	 โดยปัจจุบันไม่มีการเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลส�าคัญซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการประเมิน
คณุภาพโรงเรียน	อกีทัง้ข้อสอบ	O-NET	ถกูวจิารณ์ว่าไม่มี
มาตรฐานและขาดความน่าเชือ่ถอื	และยงัไม่มกีารทดสอบ
วัดทักษะส�าคัญเช่นการแก้โจทย์ปัญหาและการท�างาน
เป็นทีมท่ีเป็นที่ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ	
จึงท�าให้ผลการเรียนดังกล่าวของนักเรียนในโรงเรียน
นวัตกรรมหลายแห่งไม่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ	และ
ประการทีส่อง	นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐไม่เอือ้
ต่อการขยายผล	เช่น	นโยบายการจดัสรรงบท่ีไม่เท่าเทียม
ท�าให้โรงเรียนเอกชนคุณภาพดีท่ีรับเงินอุดหนุนรายหัว
จากภาครฐัซึง่คดิเป็นเพยีงร้อยละ	40	ของงบประมาณต่อ
หัวของโรงเรียน	สพฐ.	มีผลท�าให้โรงเรียนเอกชนจ่ายเงิน
เดือนครูได้ต�า่กว่าโรงเรยีน	สพฐ.	และเผชญิกบัความยาก
ล�าบากในการดึงดูดและรักษาครูเก่งเพือ่รักษาคุณภาพตวั
เองและขยายโรงเรียนสาขา8 

 การ า ร รี ร บบการ ก า ท  
กร ี ก า

8ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์. 2560. การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีสู่ระบบการ
ศึกษาที่ดีกว่า. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้. สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย.

	 เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เก้ือหนุนและข้อจ�ากัดใน
การขยายผลโดยทั่วไปในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน	
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมกรณีการขยายผลการศึกษาของ
โรงเรยีน	4	แห่งทีมี่วธิกีารขยายผลท่ีแตกต่างกันเพือ่เป็น
กรณศึีกษา	โดย	2	กรณมีีความโดดเด่นด้านนวตักรรมการ
ศกึษา	และอกี	2	กรณมีีความโดดเด่นในด้านผลการเรียน
รู้	ดังนี้
 • กรณีที่ 1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นการ
ขยายผลโรงเรียนนวัตกรรมโดยภาครัฐ	 ส่วนกลางเป็นผู้
ขับเคลื่อน
 • กรณีที่ 2 การขยายเครือสารสาสน์ซึ่งเป็นการ
ขยายสาขาโรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียง	 ทั้งนี้	 เครือ
สารสาสน์มีโรงเรียนสาขา	 40	 แห่ง	 ซึ่งมากท่ีสุดในกลุ่ม
โรงเรียนเอกชนในปี	2560
 • กรณีที่ 3 โครงการการขยายผลการศึกษาชั้น
เรียน	 “Lesson	 Study”	 และการสอนคณิตศาสตร์ปลาย
เปิด	 “Open	 Approach”	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนคุณภาพดีในญี่ปุ่น	 โดยคณะศึกษาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ท�าข้อตกลงถ่ายทอดความรู้ดัง
กล่าวให้กับโรงเรียนไทย
 • กรณีที่ 4 การขยายเครือโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ	 (ต.อ.พ.)	 ซึ่งเป็นโรงเรียน	 สพฐ.
ที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการและมีอัตราการแข่งขันเพื่อเข้า
เรียนสูง	 โดยขยายผลด้วยวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนในเครือ	

1 กร ี ก าที่ 1  คร การ ร ร ี ท

- ข้อมูลพื้นฐานและความส�าเร็จ
	 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเร่ิมต้นข้ึนในปี	 2546	
โดยมีส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	 (สนก.)	
สพฐ.	 เป็นหน่วยงานบริหารโครงการฯ	 และมีพระพรหม
คณุาภรณ์และมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
เป็นทีป่รึกษาโครงการฯ	โครงการฯ	มีจดุประสงค์ทีจ่ะถอด
บทเรยีนจากโรงเรยีนวถิพีทุธเอกชนต้นแบบ	3	แห่ง	ได้แก่	
โรงเรียนทอส	ีโรงเรยีนรุง่อรณุ	และโรงเรยีนสยามสามไตร	
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(เดิมชือ่โรงเรียนอนบุาลหนนู้อย)	และถ่ายทอดแนวปฏบิตัิ
ที่ดีสู่โรงเรียน	สพฐ.	ที่สมัครใจเข้าร่วม9

โครงการฯ	มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
ในรูปแบบต่างๆ	และมีการส่งเสริมให้โรงเรยีนพฒันาและ
ประเมินตวัเองเพือ่ปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง	โรงเรียนทีมี่ผล
ประเมินตัวเองดีสามารถขอเล่ือนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน�าได้	 ซึ่งโครงการฯ	 จะท�าการประเมินผลภายนอก
เพิ่มเติมและคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลประเมินดีท่ีสุด	 100	
แห่งในแต่ละปีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า	 และโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน�าก็สามารถขอเล่ือนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานได้ด้วยการพัฒนาและขอรับการประเมิน
อย่างเข้มข้นจากโครงการฯ10 
	 โครงการฯ	ขยายผลได้อย่างทัว่ถงึ	แต่ไม่สามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการสอนของโรงเรียนและ
การเรียนรูข้องนกัเรียนได้ตามท่ีคาดหวงั	และผลการเรยีน
ด้านวิชาการของนักเรียนก็ไม่ได้ดีข้ึนด้วย	 โดยโรงเรียน	
สพฐ.	 ส่วนใหญ่ซึ่งเข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไม่ได้มี
ผลการสอบ	O-NET	เพิ่มขึ้น	และแม้แต่โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นน�าของโครง
การฯ	ก็ไม่ได้มีผลการสอบดีขึ้นเช่นกัน	

- ปัจจัยความส�าเร็จและอุปสรรค
	 1)	การถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียน
	 โครงการฯ	 ไม่ได้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติส�าคัญของ
โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบสู่โรงเรียนที่เข้าร่วม	 โดยพบว่า	
โครงการฯ	 ไม่มีกระบวนการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนแบบบรรยายรายวิชามาเป็นแบบบูรณาการ
และแบบที่ให้นักเรียนลงมือท�า	 มีเพียงส่งเสริมการปรับ
เปลีย่นวธิกีารสอนในวชิากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนวชิาเดียว
เท่านั้น	 โดยให้ครูชวนนักเรียนท�าโครงงานคุณธรรม	 ซึ่ง

 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.). 2560ก. เอกสารการ

ด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 2549-2560. เอกสารอัดส�าเนา.

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.). 2560ก. เอกสาร

การด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 2549-2560. เอกสารอัดส�าเนา. และ  

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.). 2560ข. คู่มือการสัมมนา

การพัฒนานวัตกรรมส�าหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒. กระทรวง

ศึกษาธิการ.

นักเรียนจะฝึกตั้งโจทย์และแก้ไขปัญหาสังคม	(บรรเจอด
พร	สู่แสนสุข,	การสัมภาษณ์,	6	มิถุนายน	2560)	รวมทั้ง
ไม่มีแนวทางการประยุกต์ใช้บทเรียนอื่นๆ	ในโรงเรียนรัฐ
ทั่วไปซึ่งมีบริบทแตกต่างจากโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ	
และการคัดเลือกครูก็ยังคงต้องใช้วิธีการตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีการของ
โรงเรียนต้นแบบอย่างโรงเรียนทอส	ีนอกจากนัน้	ผูบ้ริหาร
โครงการฯ	ก็ไม่ได้คิดหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีอื่นๆ	ขึ้น
มาทดแทน
	 2)	การพัฒนาบุคลากร
	 โครงการฯ	 มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หลากหลายรูปแบบส�าหรับท้ังผู ้อ�านวยการ	 ครู	 และ
ศึกษานิเทศก์	 แต่ไม่สามารถด�าเนินการพัฒนารูปแบบ
ที่เข้มข้นได้อย่างต่อเนื่อง	 เพราะได้รับงบประมาณไม่ต่อ
เนื่องและทิศทางการบริหารที่ไม่ชัดเจน11 
	 3)	การเงิน
	 โครงการฯ	ได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง	และได้
รับในจ�านวนที่เพิ่มและลดโดยไม่สอดคล้องกับจ�านวน
โรงเรียนในโครงการ12 
	 4)	การบริหารจัดการ
	 โครงการมีทิศทางการบริหารที่ไม่ชัดเจนและไม่
ต่อเนือ่ง	ซึง่เป็นผลจากการปรบัเปล่ียนผูบ้รหิารกระทรวง
บ่อยคร้ัง	ส่งผลให้การด�าเนนิโครงการฯ	ของเขตพืน้ทีแ่ละ
โรงเรยีนหลายแห่งหยุดชะงกัลง	ผูบ้รหิารโครงการฯ	ไม่ได้
วางแผนการขยายผลทีช่ดัเจนและยงัเพิม่จ�านวนโรงเรยีน
ทีเ่ข้าร่วมมากเกินไป	ไม่สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ด้รบั	
จนท�าให้ไม่สามารถตดิตามและสนบัสนนุโรงเรียนได้อย่าง
เต็มที่	 นอกจากนี้	 กลไกการติดตามและการสนับสนุนก็
อ่อนแอ	 ส่วนการประเมินตัวเองของโรงเรียนก็ไม่ได้น�า
ไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้	 เพราะตัวชี้วัดเกือบทั้งหมดมีลักษณะ
เป็นรายการตรวจสอบการด�าเนินงาน	 (checklist)	 โดย
ไม่จ�าเป็นต้องค�านงึถงึคณุภาพของการจดัการเรียนรู้แบบ

 ดูเชิงอรรถ 9.

 ดูเชิงอรรถ 9.
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โครงงาน13 

4.2 กรณศีกึษาที ่2: การขยายเครอืโรงเรยีนสารสาสน์

- ข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพ
	 โรงเรียนสารสาสน์พิทยาเริ่มเปิดสอนในป	ี2507	
ต่อมาได้จดัการเรียนการสอนแบบสองภาษาในห้องเรยีน
พิเศษ	 และในปี	 2538	 ผู้บริหารตัดสินใจก่อตั้งโรงเรียน
สารสาสน์เอกตราซึ่งเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกใน
ประเทศไทยและเร่ิมขยายสาขาโรงเรียนสองภาษาตาม
ความนิยมของผู้ปกครองที่มากข้ึนเร่ือยๆ14	 จนปัจจุบัน
เป็นเครือโรงเรียนเอกชนที่มีสาขามากที่สุด	โดยเครือก่อ
ตัง้โรงเรยีนเอง	34	แห่งและเข้าบรหิารโรงเรยีนเอกชนอืน่
อีก	6	แห่ง	ประกอบไปด้วยโรงเรียนสองภาษา	28	แห่ง	
โรงเรียนสายสามัญ	10	แห่ง	และสถาบันอาชีวศึกษาอีก	
2	แห่ง	
	 ในด้านผลการเรียน	 เครือสารสาสน์ค่อนข้าง
ประสบความส�าเร็จในวิชาภาษาอังกฤษ	 โดยในช่วงป	ี
2555-2557	 โรงเรียนต้นแบบอย่างสารสาสน์เอกตรามี
ผลการสอบ	O-NET	วิชาภาษาอังกฤษระดับ	ป.6	ติด	20	
อนัดับแรกของประเทศ	และในช่วงปี	2551-2557	โรงเรยีน
ทั้งเครือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ประเทศเกนิ	1	SD	และโรงเรียนสายสามัญกมี็ผลการสอบ
เฉลีย่สงูกว่าค่าเฉล่ียประเทศประมาณ	0.4-1	SD	อย่างไร
ก็ตาม	 โรงเรียนสารสาสน์ท้ังเครือมีผลการสอบวิชาอื่น
อย่างวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และภาษาไทยไม่โดดเด่น
เท่ากับวชิาภาษาองักฤษ	และโรงเรยีนสายสามญัมผีลการ
สอบวชิาเหล่านีใ้กล้เคยีงหรือต�า่กว่าค่าเฉล่ียประเทศเล็ก
น้อย	

 ส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา (สนก.). 2560ข. คูม่อืการสมัมนา

การพัฒนานวัตกรรมส�าหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒. กระทรวง

ศึกษาธิการ.

 สุรพร แซ่ตั้ง. 2555ก. ““สารสาสน์” ยุคทอง “สองภาษา”.” นิตยสารผู้
จัดการ 360 องศา. สืบค้นจาก http://info.gotomanager.com/news/

details.aspx?id=93882 และ สรุพร แซ่ตัง้. 2555ข. “พบิลูย์ ยงค์กมล “เงนิ

ของซีซาร์ต้องคนืให้ซซีาร์”.” นิตยสารผูจ้ดัการ 360 องศา. สบืค้นจาก http://

info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=93884

- ปัจจัยความส�าเร็จ
	 1)	การถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียน
	 เครือสารสาสน์ได้พัฒนาแนวทางการสอนสอง
ภาษาของเครือโดยการส่งบุคลากรไปเรียนรู้วิธีการของ
โรงเรียนสองภาษาต้นแบบสองแห่งในเมืองบอสตนั	มลรัฐ
แมสซาชูเซตส์15	และได้น�าวธิีการตา่งๆ	มาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับนักเรียนไทยจนได้แนวทางหลักสูตรวิธีการสอน
และการบริหารที่ถ่ายทอดสู่โรงเรียนสาขา	 ซึ่งผู้บริหาร
เครือเชื่อว่าเป็นวิธีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้
ผลและเป็นธรรมชาติ	
	 2)	การพัฒนาบุคลากร
	 เครือสารสาสน์มีการคัดเลือกและพัฒนาขีด
ความสามารถของครูไทยและต่างชาติส�าหรับการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง	 ในการคัดเลือกครูนั้นผู้สมัครจะต้อง
เข้ารับการทดสอบทักษะการสอนและการสื่อสารโดยมี
ผู้บริหารและครูของเครือเป็นผู้ประเมิน	 นอกจากนี้	 ได้มี
การวางแผนการสบืทอดต�าแหน่งและสร้างเส้นทางความ
ก้าวหน้าทางอาชีพที่หลากหลายส�าหรับครูด้วย	 โดยครู
และผู้บริหารโรงเรียนบางคนจะได้รับต�าแหน่งในคณะ
ท�างานและเป็นผู้บริหารของเครือ	 ซึ่งมีหน้าที่วางแผน
นโยบายของเครือ	ติดตามคุณภาพการสอนของโรงเรียน
สาขา	และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้อ�านวยการและครู	
	 3)	การเงิน
	 เครือสารสาสน์มีงบประมาณส�าหรับการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่องตามคุณภาพและความนิยมของ
โรงเรียนในเครือ	 โดยรายได้หลักของเครือมาจากค่า
ธรรมเนยีมการศกึษา	ซึง่โรงเรยีนสองภาษาสามารถเรยีก
เก็บได้ตามความเหมาะสมไม่ถกูจ�ากัดไว้ต�า่เกนิไปเหมอืน
กับโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
	 4)	การบริหารจัดการ
	 เครือสารสาสน์มีเสถียรภาพด้านการบริหารโดย
เจ้าของกิจการและครอบครัวด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน
อ�านวยการและคณะกรรมการบรหิารเครือซึง่มีหน้าท่ีวาง

สุรพร แซ่ตั้ง. 2555ก. ““สารสาสน์” ยุคทอง “สองภาษา”.” นิตยสารผู้
จัดการ 360 องศา. สืบค้นจาก http://info.gotomanager.com/news/

details.aspx?id=93882
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นโยบายภาพรวม	นอกจากนัน้	เครือสารสาสน์ยงัให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารท่ียดืหยุน่อกีด้วย	โดยโรงเรยีนสาขา
สามารถปรับแนวปฏิบัตบิางประการได้ตามบรบิทเฉพาะ
ของโรงเรียน	

4.3 กรณีศึกษาที่ 3: โครงการขยายผลการศึกษาชั้น
เรียน “Lesson Study” และการสอนคณิตศาสตร์
ด้วยโจทย์ปลายเปิด “Open Approach” โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพ
	 ตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษ	2540	คณะศกึษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้น�า	 2	 นวัตกรรมการศึกษาที่
ใช้ในประเทศญี่ปุ่นมาขยายผลในระบบการศึกษาไทย	
นวตักรรมหนึง่คือการศกึษาชัน้เรียน	“Lesson	Study”	ซึง่
เป็นวงจรการพฒันาคณุภาพการสอนโดยการพฒันาและ
วิจัยแผนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มครูแลกเปล่ียน
เรียนรู้กันภายในและระหว่างโรงเรียน	 และอีกนวัตกรรม
หนึ่งคือการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปลายเปิด	(Open	
Approach)	ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนฝึกฝนทักษะการคิดและ
การถกเถียงแบบคณิตศาสตร์	 โดยครูจะตั้งโจทย์ปลาย
เปิดที่ท้าทายให้นักเรียนคิดและน�าเสนอวิธีแก้ปัญหา
แบบต่างๆ	 หลังจากนั้นจะชวนนักเรียนท้ังห้องร่วมกัน
ถกเถียงจุดเด่นและจุดด้อยของวิธีแก้ปัญหาแบบต่างๆ	
เหล่านั้น	และท้ายสุด	ครูจะสรุปแนวคิดจากการถกเถียง
ดังกล่าว	นวัตกรรมท้ังสองนีไ้ด้รบัการยอมรับว่าเป็นปัจจยั
ส�าคญัหนึง่ทีท่�าให้นกัเรียนญีปุ่่นมีอนัดับคะแนนสอบวชิา
คณติศาสตร์ดีในการทดสอบนานาชาติ16	ในการขยายผล
สูร่ะบบการศกึษาไทย	คณะศกึษาศาสตร์ฯ	ได้ท�าข้อตกลง
ถ่ายทอดความรู้แก่โรงเรียนกับหน่วยงานภาครัฐ	 โดย
คณะท�าหน้าที่ถ่ายทอดนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนา
ขดีความสามารถของครู	รวมทัง้พฒันาสือ่การสอนต่าง	ๆ 	
ส่วนหน่วยงานภาครฐัรับผดิชอบด้านงบประมาณและการ

 Hiebert, J. and J.W. Stigler. 1999. The Teaching Gap: Best 
Ideas from the World’s Teachers for Improving Education in 
the Classroom. New York: Free press. 

บริหารจัดการส่วนใหญ่	 ก�าหนดการในการขยายผลแบ่ง
เป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะที	่1	ทดลองท�าและปรับประยุกต์
นวัตกรรม	ระยะที่	2	ทดลองการขยายผล	และระยะที่	3	
ขยายผลต่อเนื่อง
	 ในช่วงปี	 2545-2549	 คณะศึกษาศาสตร์ฯ	 ได้
ปรับเปล่ียนหลักสตูรศกึษาศาสตร์วชิาเอกคณติศาสตร์ทัง้
ปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	เพือ่สร้างอาจารย์
และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นเรียน
และการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปลายเปิดเพื่อขยาย
ผลในระยะยาว17	การเพิ่มจ�านวนโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม
การศึกษาแบบญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จพอสมควร	 งาน
วิจัยบางชิ้นพบว่าการขยายผลช่วยปรับทัศนคติและ
พฒันาวธิกีารสอนของครู18	อย่างไรกต็าม	โรงเรียนน�าร่อง	
4	แห่งทีรั่บนวตักรรมการศกึษานีก้ลบัมีพฒันาการผลการ
สอบ	O-NET	ไม่ต่อเนื่อง	โรงเรียนต้นแบบบางแห่งที่รับ
นวัตกรรมตั้งแต่ปี	2552	ก็ไม่ได้มีผลการสอบดีขึ้น

- ปัจจัยความส�าเร็จและข้อจ�ากัด
	 1)	การถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียน
	 คณะศึกษาศาสตร์ฯ	 ได้ประยุกต์การศึกษาชั้น
เรียน	 (Lesson	 study)	 ให้เข้ากับบริบทของครูไทยที่คุ้น
เคยกับการสอนแบบบรรยายและต่างคนต่างท�างาน	โดย
เน้นการพัฒนาวิธีการสอนด้วยโจทย์ปลายเปิดและการ
สร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อ
เนื่องมากกว่าการท�าวิจัยและพัฒนาแผนการสอน	 หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือปรับการศึกษาชั้นเรียนจาก	 “วงจร
การพัฒนาและวิจัยบทเรียน”	 เป็น“วงจรการพัฒนาการ
สอนด้วยโจทย์ปลายเปิด”
	 2)	การพัฒนาบุคลากร
	 คณะศึกษาศาสตร์ฯ	 ได้จัดฝึกอบรมต่างๆ	 ให้

 Inprasitha, M. 2015. “Transforming education through lesson 

study: Thailand’s decade-long journey.” In S. Cho (Ed.), Select-
ed Regular Lectures from the 12th International Congress on 
Mathematical Education. Switzerland: Springer.

 Changsri, N., Inprasitha, M., Pattanajak, A., and Changtong, K. 

2012. “A study of teachers’ perceived beliefs regarding teaching 

practice.” Psychology 3(4): 346-351.
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แก่ครูและผู ้บริหารโรงเรียน	 รวมท้ังศึกษานิเทศก์ทั้ง
ในช่วงเร่ิมต้นและระหว่างการด�าเนินโครงการ	 และใน
แต่ละปีจะจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมอีก	 3-5	 วัน	 รวมท้ัง
ได้ปรับเปล่ียนหลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตร์ของคณะให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมการศึกษาทั้งสองกรณีดังกล่าว
ข้างต้น	 และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะ
ดูแลการขยายผลนวัตกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	
อย่างไรกต็าม	ผูจ้บการศึกษาจากคณะศกึษาศาสตร์ฯ	อาจ
ไม่ได้สอนในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมทั้งสองกรณีนี	้เพราะ
กระบวนการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการไม่เปิด
โอกาสให้โรงเรยีนคดัเลือกครูทีมี่คณุสมบัตติรงตามความ
ต้องการ	ซึง่อาจท�าให้การด�าเนนิงานไม่ต่อเนือ่งเนือ่งจาก
ขาดแคลนครูรุ่นใหม่ที่เข้าใจแนวปฏิบัตินี้
	 3)	การเงิน
	 โครงการการขยายผลได้รบัจดัสรรงบประมาณไม่
แน่นอนจากหน่วยงานภาครฐั	โดยการจดัสรรงบประมาณ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการทีไ่ม่ใช่ผลงานของโครงการ
	 4)	การบริหารจัดการ
	 การบริหารโครงการฯ	 มีความไม่แน่นอนสูง
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงนโยบายและผู ้บริหารของ
หน่วยงานรัฐส่วนกลางทีเ่ป็นผูท้�าข้อตกลงถ่ายทอดความ
รู้	 ซึ่งเห็นได้จากการยกเลิกโครงการกลางคันและการ
จัดสรรงบประมาณท่ีลดลง	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้าน
การประเมินผลงานของโครงการซึง่ไม่ได้เน้นพจิารณาผล
การเรียนของนักเรียนอันเป็นผลลัพธ์ส�าคัญและไม่มีการ
วเิคราะห์เพือ่ปรับปรุงการขยายผล	แต่เน้นทีก่ารพจิารณา
จ�านวนโรงเรียนและครูที่สอนแบบปลายเปิดและท�าวงจร
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก	

4.4 กรณีศึกษาที่ 4: การขยายเครือโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ

- ข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพ
	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	 (ต.อ.พ.)	
ก่อตัง้ขึน้ในปี	2521	เพือ่เตรียมความรู้ด้านวชิาการให้กับ

นกัเรยีนเก่งทีจ่ะสอบเข้ามหาวทิยาลยั	ในปัจจบัุนโรงเรียน	
ต.อ.พ.	 ก็ยังคงรักษาชื่อเสียงด้านวิชาการและดึงดูด
นักเรียนเก่งได้	 ในช่วงระหว่างปี	2555-2557	โรงเรียนมี
ผลการสอบ	O-NET	วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ	
ระดับชั้น	 ม.3	 ติด	 200	 อันดับแรกของประเทศและเป็น
หนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าสูง	
	 โรงเรียน	 ต.อ.พ.	 มีการขยายเครือข่ายถึง	 17	
แห่ง	 ซึ่งมากที่สุดในกลุ่มโรงเรียน	 สพฐ.	 การขยายตัวนี้
มาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการจัด
ตั้งโรงเรียนมีชื่อเสียงในต่างจังหวัดเพื่อลดการย้ายเข้า
กรงุเทพฯ	เครอื	ต.อ.พ.	เริม่ต้นการขยายผลตัง้แต่ปี	2555	
โดยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นท�าหน้าที่วางแผนการ
ขยายเครอืข่าย	มีหน้าทีจ่ดัท�าแผนการพัฒนาคณุภาพการ
ศึกษา	4	ด้าน	คือ	ด้านการพัฒนาผู้เรียน	ด้านการพัฒนา
ครู	 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร	 และด้านการพัฒนาการ
บรหิารจดัการ19	การขยายผลเครือ	ต.อ.พ.	มีลกัษณะแบบ
การแลกเปลีย่นเรียนรู้	ไม่ใช่การขยายสาขาอย่างโรงเรยีน
เครือสารสาสน์	การขยายผลของเครือ	ต.อ.พ.	ไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ในด้านผลการสอบ	โดยโรงเรยีน	ต.อ.พ.	ใหญ่
มีคะแนนสอบ	O-NET	วชิาคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ	ม.3	ประมาณ	1.4-1.7	SD	สูงกว่าโรงเรียน
อื่นในเครือ	โรงเรียนรุ่นพี่	4	แห่งมีคะแนนประมาณ	0.1-
0.3	 SD	 แต่โรงเรียนรุ่นน้อง	 9	 แห่งมีคะแนนติดลบซึ่ง
หมายความว่าต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ

- ข้อจ�ากัดในการขยายผล
	 1)	การถอดและถ่ายทอดบทเรียน
	 เครอื	ต.อ.พ.ไม่ได้มีแนวทางการแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน	ซึ่งน่าจะจ�าเป็นส�าหรับโรงเรียนและ
ครูไทยที่ไม่คุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 2)	การพัฒนาบุคลากร
	 เครือ	 ต.อ.พ.	 ไม่ได้มีระบบการบริหารบุคลากร
และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเครือเอง	

 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ กลุม่บรหิารนโยบายและแผน. 2560. 

เอกสารโครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนในเครือเตรียม

อดุมศกึษาพฒันาการ. เอกสารอัดส�าเนา.
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โรงเรียนทุกแห่งคดัเลือก	พฒันา	และประเมนิผลงานของ
ผู้บริหารและครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	
การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูภายใน
เครอืมีเพยีงปีละ	1	ครัง้เป็นเวลา	3	วนัในช่วงปิดภาคเรียน	
ซึง่บางครัง้ไม่ตรงกบัความต้องการตามทีไ่ด้กล่าวข้างต้น
	 3)	การเงิน
	 เครอื	ต.อ.พ.	ไม่มีงบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิ
งานการขยายผลโดยเฉพาะ	 โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับงบ
ประมาณจากภาครัฐตามปกติและต้องบริหารจัดการงบ
ส�าหรับการท�าโครงการของเครือเอง
	 4)	การบริหารจัดการ
	 เครือ	ต.อ.พ.	ไม่ได้มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในเครือร่วมกันชัดเจน	 อีกทั้งโรงเรียนบางแห่ง
ก็ปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยคร้ังตามการปรับเปล่ียนผู้
อ�านวยการ	รวมทัง้ไม่ได้มีกลไกการสนบัสนนุและตดิตาม
ทีเ่ข้มแขง็เหมอืนกบักรณีเครอืโรงเรยีนสารสาสน์	และไม่
ได้มีการวเิคราะห์ปัญหาและการสนบัสนนุอย่างเป็นระบบ
ส�าหรับโรงเรียนที่มีผลการด�าเนินงานไม่ดี

5  ร  ั ก บ

5.1 ข้อสังเกต
	 ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีหลาก
หลายรูปแบบ	 เช่น	 โรงเรียนกลุ่มนักเรียนยากจนที่มี
คะแนน	 PISA	 สูง	 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการสอบ	
O-NET	 สูงต่อเนื่อง	 และโรงเรียนทางเลือกที่มีนวัต
กรรมการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 แต่
โรงเรียนกลุ่มนี้มักถูกมองข้ามว่าเป็นกรณียกเว้นของ
ระบบการศึกษา	 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา	
จึงไม่มีการเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิหลังของนักเรียน	
ผลการเรียน	 และข้อมูลอื่นที่จ�าเป็นส�าหรับการประเมิน
คุณภาพและระบุหาโรงเรียนคุณภาพดี	 ทั้งนี้	 จากกรณี
ศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี	2	แห่ง	พบว่าโรงเรียนต้องการ
รักษาคุณภาพของตนเองเป็นหลักและเกรงว่าการถอด
บทเรียนและการขยายผลจะมีต้นทนุสงูเกนิจนท�าให้ดแูล
นักเรียนของตนได้ไม่ท่ัวถึง	 โรงเรียนทั้งสองแห่งจึงไม่

ได้รับบทบาทผู้น�าการเปล่ียนแปลงระบบในการถอดบท
เรียนและขยายผล	นอกจากนี้	 นโยบายบางประการของ
ภาครัฐก็ไม่เอื้อให้เกิดการขยายผลด้วย	 เช่น	 โรงเรียน
เอกชนคุณภาพดีบางแห่งไม่สามารถดึงดูดและรักษาครู
สอนดีที่จะช่วยถอดบทเรียนและขยายสาขาได้	 เพราะ
มีรายได้ไม่เพียงพอในการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม	
เนือ่งจากภาครฐัให้เงนิอดุหนนุต่อหวันกัเรียนกับโรงเรียน
เอกชนค่อนข้างต�่าและมีกฎระเบียบที่จ�ากัดการเก็บค่า
ธรรมเนยีมการศกึษาซึง่รวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ	40	ของ
งบต่อหัวของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด	สพฐ.	
	 ส่วนการขยายผลในปัจจุบัน	 จากการศึกษา
วิเคราะห์	 4	 กรณีศึกษาที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่าง
กัน	ได้แก่	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่ขับเคลื่อนโดยภาค
รัฐ	การขยายสาขาของเครือโรงเรียนสารสาสน์	โครงการ
การขยายผลการศกึษาชัน้เรยีน	“Lesson	Study”	และการ
สอนคณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปลายเปิด	“Open	Approach”	
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ให้คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียน	 สพฐ.	 และการแลก
เปล่ียนเรียนรูภ้ายในเครอืโรงเรียน	ต.อ.พ.	นัน้	พบว่า	ไม่มี
กลไกการขยายผลที่ทั่วถึง	ได้ผล	และยั่งยืนดังที่แสดงใน
ภาพที่	2	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือโรงเรียน	ต.อ.พ.	
ไม่ประสบความส�าเร็จในหลายมิติ	 โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐแพร่กระจายแนวปฏิบัติได้
ทั่วถึงที่สุดแต่ผลการเรียนของนักเรียนไม่ดีขึ้น	 โครงการ
การขยายผลการศึกษาชัน้เรียนและการสอนคณติศาสตร์
ด้วยโจทย์ปลายเปิดมีโรงเรยีนเข้าร่วมมากขึน้เร่ือยๆ	และ
หลายแห่งมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น	 แต่บาง
แห่งดีขึ้นไม่ต่อเนื่องและหลายแห่งกลับแย่ลง	 ส่วนการ
ขยายสาขาของเครือสารสาสน์ประสบผลส�าเร็จกว่ากรณี
อื่นในวิชาภาษาอังกฤษ	 โดยโรงเรียนในเครือท้ังหมดมี
คะแนนสอบภาษาอังกฤษดีกว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก	แต่
มีผลการสอบวชิาอืน่ไม่โดดเด่นเท่ากับวชิาภาษาองักฤษ
และโรงเรียนสายสามัญมีคะแนนวชิาอืน่ใกล้เคยีงคะแนน
เฉลี่ยทั้งประเทศและแย่กว่าในบางปี	อีกทั้งการขยายผล
ของเครือสารสาสน์ก็ค่อนข้างจ�ากัดเฉพาะกลุ่มนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางขึ้นไปที่สามารถจ่ายค่า
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ที่มา: ผู้เขียน

เล่าเรียนที่สูงได้แม้เครือมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ในหลายจังหวัดก็ตาม
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 การขยายผลโรงเรียนดี
ในประเทศไทยมักไม่สร้างผลการเรียนที่ดีและยั่งยืน	 ซึ่ง
เป็นไปตามปัจจยัและข้อจ�ากัดของกลไกการขยายผลดังท่ี
แสดงไว้ในภาพที	่3	การขยายเครอืสารสาสน์และโครงการ
การขยายผลการศึกษาชัน้เรียนและการสอนคณติศาสตร์
ด้วยโจทย์ปลายเปิดประสบความส�าเร็จมากกว่ากรณี
อื่นเพราะมีการถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียนสู่
โรงเรยีนสาขาและโรงเรียนในโครงการโดยมกีารประยกุต์
ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน	 ทั้งสองกรณีมีการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรส�าหรับการขยายผล	 แต่
โครงการการขยายผลการศึกษาชั้นเรียนฯ	มีจุดด้อยกว่า
ท่ีมีงบประมาณไม่แน่นอนและรับโรงเรียนเข้าร่วมมาก
เกนิจนต้องลดการดูแลและการสนบัสนนุโรงเรยีนลง	ส่วน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและเครือโรงเรียน	 ต.อ.พ.	 มี
ปัจจัยทั้ง	4	ประการด้อยกว่าสองกรณีที่กล่าวมา
	 เครือสารสาสน์มีปัจจัยการขยายผลดีกว่ากรณี
อื่นเพราะมีประสบการณ์การขยายผลมากกว่า	นอกจาก
นี้	 ผู้น�าการขยายผลของเครือสารสาสน์คือกลุ่มผู้บริหาร
เครือเองซึ่งเข้าใจแนวปฏิบัติของโรงเรียนสองภาษาเป็น

อย่างดีและมีความสามารถด้านการบรหิารเพราะเคยเป็น
ครูและผู้อ�านวยการโรงเรียนในเครือ	 ในขณะท่ีโครงการ
การขยายผลการศึกษาชั้นเรียนที่มีหน่วยงานภาครัฐ
เป็นผู้ให้งบประมาณและวางแผนการขยายผลมักเน้น
การเพิ่มจ�านวนโรงเรียนมากกว่าผลลัพธ์ท่ียั่งยืน	 เช่น	
ผู้น�าการขยายผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธคือส�านักงาน
นวตักรรมการศึกษาทีไ่ม่เคยบริหารโรงเรียนวถิพีทุธ	คณะ
ศกึษาศาสตร์ฯ	ไม่มส่ีวนร่วมในการวางแผนการขยายผล
แต่มีหน้าท่ีหลักในการถ่ายทอดแนวปฏิบัตทิีดี่ตามแผนที่
ภาครัฐก�าหนด	 ส่วนในเครือ	 ต.อ.พ.	 โรงเรียนรุ่นพี่ก็ไม่
ได้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน
	 เครือสารสาสน์เผชิญความท้าทายและอุปสรรค
ในการขยายผลน้อยกว่ากรณีอื่น	 ในหลักสูตรสองภาษา
ครไูม่ต้องปรับตวัมากโดยยังสอนแบบบรรยายรายวชิาได้	
เครือสามารถขยายสาขาและถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีได้
โดยไม่ต้องยุง่เก่ียวกับนโยบายและการบรหิารของภาครัฐ
เพราะสาขาส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ	อีก
ทัง้การขยายเครือส่วนใหญ่เป็นการก่อตัง้โรงเรียนขึน้ใหม่
โดยเครือสามารถวางแนวทางการสอนและการบรหิารได้
เองตัง้แต่แรกซึง่ง่ายกว่าการปรับเปลีย่นแนวทางเดิมของ
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โรงเรียนที่ตั้งมานานแล้ว
	 ในทางตรงข้าม	 โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบและ
โครงการการขยายผลของคณะศึกษาศาสตร์ฯ	 มีบท
เรียนและนวัตกรรมการศึกษาที่โรงเรียนและครูไทยไม่
คุน้เคยท้ังการสอนตามหลกัสูตรบูรณาการ	การออกแบบ
แผนการสอนร่วมกัน	การสังเกตการณ์ชั้นเรียน	และการ
จัดการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปลายเปิด	 ส่วนเครือ	
ต.อ.พ.	 ใช้วิธีการขยายผลแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันซึ่งไม่ใช่วิถีปฏิบัติของโรงเรียนไทยเช่นกัน	 การ
ตระหนักถึงความไม่คุ้นเคยดังกล่าวและการหาแนวทาง
ประยกุต์บทเรียนช่วยให้โครงการการขยายผลการศึกษา
ชั้นเรียนฯ	 มีผลลัพธ์ดีกว่าอีกสองกรณี	 โดยคณะศึกษา
ศาสตร์ฯ	 ได้ปรับแนวปฏิบัติของวงจรการศึกษาของชั้น
เรียนให้ง่ายขึ้นและริเร่ิมสร้างวัฒนธรรมการท�างานและ
เรยีนรู้ร่วมกนัภายในโรงเรยีน	ในขณะทีภ่าครฐัส่วนกลาง
และโรงเรียน	 ต.อ.พ.	 ไม่มีแนวทางการปรับประยุกต์
ลักษณะดังกล่าว
	 วิธีการขยายผลเหล่านี้ต้องเผชิญกับการบริหาร
แบบรวมศนูย์และความไม่มีประสทิธภิาพของภาครัฐด้วย	
ซึง่เป็นอปุสรรคในการขยายผล	เช่น	โครงการโรงเรียนวถิี
พทุธทีข่บัเคลือ่นโดยส�านกันวตักรรมการศกึษา	สพฐ.	ได้

รับการสนับสนุนไม่ต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และรัฐมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารบ่อยครัง้	อย่างไรกต็าม	
วธิกีารขยายสาขาของเครือสารสาสน์มีข้อจ�ากัดกว่ากรณี
อื่นในด้านความท่ัวถึง	 โดยการขยายสาขามีแนวโน้มจะ
เผยแพร่แนวปฏิบัตท่ีิดีภายในเครือของตวัเอง	ไม่กระจาย
สูโ่รงเรยีนอืน่ทีไ่ม่ใช่สาขาของตน	อกีทัง้โรงเรยีนเอกชนท่ี
ขยายสาขาได้อย่างเครือสารสาสน์มักไม่รับเงินอุดหนุน
จากรัฐและเก็บค่าธรรรมเนียมการศึกษาสูงซึ่งมีเพียง
ครอบครัวชนชั้นกลางและสูงที่จ่ายได้

5.2 ข้อเสนอเบื้องต้น
	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผลโรงเรียน
คุณภาพดีอย่างเป็นระบบและสร้างการขยายผลที่ท่ัวถึง	
ได้ผล	 และยั่งยืน	 ภาครัฐควรพิจารณาด�าเนินการดังต่อ
ไปนี้
 1. ระบุหาโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูป
แบบ: ส�ารวจและประเมินผลงานของโรงเรียนคุณภาพดี
รูปแบบต่างๆ	 และโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน	 ซึ่ง
แต่ละรูปแบบมีบทเรียนและแนวปฏิบัตท่ีิดีทีเ่หมาะสมกับ
บรบิททีแ่ตกต่างกนั	เช่น	บทเรยีนของโรงเรยีนวดัธารพดู
น่าจะช่วยเพิ่มผลการเรียนส�าหรับนักเรียนกลุ่มยากจน

ภาพที่ 3 ค าม ม ก กการ า กร ี ก าทั   กร ี 
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และเรียนช้า	ส่วนแนวปฏิบัติของโรงเรียนทอสีน่าจะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้แบบทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	 ส�าหรับ
กลุ่มนักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ดี	 ทั้งนี้	 การประเมินผลงานจะพิจารณาความก้าวหน้า
ผลการเรียนของนกัเรียนเทียบกบัโรงเรียนอืน่ทีค่ล้ายกัน	
จึงควรมีการปรับปรุงการสอบมาตรฐานของประเทศให้
มีความน่าเชื่อถือและวัดการประยุกต์ใช้ความรู้เช่นเดียว
กับการสอบ	PISA	นอกจากนั้นควรจัดการทดสอบทักษะ
ส�าคัญอย่างการท�างานเป็นทีมและการแก้ปัญหาของ
นกัเรียน	พร้อมทัง้มีการเก็บข้อมูลอืน่ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ
ประเมินผลด้วย	เช่น	ฐานะครอบครวันกัเรยีน	งบประมาณ
และขนาดของโรงเรียน
 2. ส่งเสริมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ศึกษาและการขยายผล: ควรพิจารณาสนับสนุนให้
ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนคุณภาพดีรับบทบาทผู้น�า
การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษา	 (system	 leadership)	
ซึ่งมองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้ังโรงเรียน
ตนเองและโรงเรยีนอืน่ในพืน้ทีด้่วย	โดยร่วมมอืกบัองค์กร
สาธารณะอื่น	เช่น	สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้
แก่โรงเรียนทอสีและโรงเรียนวัดธารพูดในการถอดบท
เรียนตนเองร่วมกับหน่วยงานวิชาการอย่างคณะศึกษา
ศาสตร์และสถาบันวจิยั	พร้อมทัง้หาแนวทางการประยุกต์
ใช้บทเรียนดังกล่าวในโรงเรียนทั่วไปที่มีบริบทแตกต่าง
จากโรงเรียนทอสี	 ทั้งนี้	 คณะศึกษาศาสตร์ฯ	 มีข้อดีกว่า
หน่วยงานอืน่เนือ่งจากมีบทบาทในการสร้างผูอ้�านวยการ
และครรุู่นใหม่เข้าสู่ระบบ	ซึง่จะท�าให้การขยายผลมคีวาม
ต่อเนือ่งได้	นอกจากนี	้ภาครฐัควรปรับเปลีย่นกฎระเบียบ
และนโยบายบางประการให้เอื้อต่อการขยายผลมากขึ้น	
เช่น	การปรับงบประมาณอุดหนุนต่อหัวนักเรียนระหว่าง
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐเท่าเทียมกันมากขึ้น
 3. สร้างกลไกขยายผลที่ทั่วถึง ได้ผล และ
ยั่งยืน: 
 3.1 ใช้วิธีการท�าข้อตกลงถ่ายทอดความรู้เป็น
กลไกการขยายผลหลักในช่วงเริ่มต้น 
	 วิธีการขยายผลท่ีน่าจะเหมาะสมกับบริบทการ
ศึกษาไทยคือการท�าข้อตกลงให้โรงเรียนคุณภาพดีและ

ภาคีทีมี่ความเชีย่วชาญถ่ายทอดแนวปฏิบัตท่ีิดี	เพราะวธิี
นีส้ามารถขยายผลสู่โรงเรยีนได้ทัว่ถงึกว่าการขยายสาขา
ทีมี่แนวโน้มจะจ�ากัดการขยายผลเฉพาะภายในเครือของ
ตน	ดังจะเห็นจากการเปรียบเทียบโครงการการขยายผล
การศึกษาชั้นเรียนและการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโจทย์
ปลายเปิดและการขยายสาขาเครือสารสาสน์
	 การท�าข้อตกลงเปิดโอกาสให้โรงเรียนคุณภาพ
ดีและผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการขยายผลมากกว่าวิธี
การขับเคลื่อนโดยภาครัฐส่วนกลางอย่างกรณีโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ	 และช่วยริเริ่มแนวทางการพัฒนาที่ดี
ส�าหรับครูและโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	นอกจากนี้	ควรสนับสนุนการ
ขยายผลอืน่เพือ่เป็นกลไกเสรมิและรักษาการขยายผลให้
ต่อเนือ่งด้วย	เช่น	เม่ือโรงเรยีนและครสูามารถท�างานร่วม
กันตามวงจรการศึกษาชั้นเรียนได้ดีตามแนวปฏิบัติของ
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว	 โรงเรียน
และครูเหล่านี้ก็สามารถรับบทบาทเป็นผู ้น�าชักชวน
โรงเรียนอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเองได้
 3.2 ปรับนโยบายให้เอื้อต่อการขยายผล
	 ในการขยายผลด้วยวิธีการท�าข้อตกลง	 ควร
ต้องปรับนโยบายและกฎระเบียบที่จะท�าให้การขยาย
ผลถ่ายทอดบทเรียนท่ีตรงกับปัญหาของโรงเรียนใน
พื้นที่	มีงบประมาณต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์	และมี
เสถยีรภาพด้านการบริหารมากกว่าท่ีผ่านมาในโครงการ
การขยายผลนวัตกรรมการศึกษาแบบญี่ปุ่นของคณะ
ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 รูปแบบหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวคือการ 
กระจายอ�านาจการบริหารสู่เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีหน้า
ที่ดูแลสนับสนุนโรงเรียน	 โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ตัวกลางช่วยหาและท�าข้อตกลงกับโรงเรียนคุณภาพดี
และองค์กรท่ีจะถ่ายทอดบทเรียนที่ตรงกับปัญหาของ
โรงเรียนในพื้นที่	 ในขณะเดียวกัน	 ควรสร้างกลไกความ
รับผิดชอบในการขยายผลของเขตพื้นที่	 เช่น	 การให้งบ
ประมาณโดยองิกับผลลัพธ์การขยายผล	และการเพิม่การ
มีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของการศึกษา
ในการบริหารของเขตพืน้ที	่นอกจากนี	้ควรต้องพจิารณา
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ปรับนโยบายและกฎระเบียบด้านต่างๆ	ไปพร้อมกันด้วย
ส�าหรับการขยายผล	นวัตกรรมการศึกษาที่โรงเรียนและ
ครูไทยไม่คุน้เคย	เช่น	การจดัหลกัสูตรบูรณาการและการ
สอนคณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปลายเปิด	เช่น	
 • การถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียน:	 ปรับ
ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางให้อิงกับสมรรถนะแทนที่
เนื้อหาจ�านวนมาก	 และปรับวิธีการใช้หลักสูตรแกน
กลางให้เอือ้ต่อการบูรณาการระหว่างวชิาและการจดัการ
เรียนแบบลงมือท�า	 (active	 learning)	 รวมทั้งอนุมัติให้
โรงเรียนสามารถซื้อหนังสือและสื่อการสอนท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรดังกล่าว
 • การพัฒนาบุคลากร:	 ให้อิสระแก่ผู้บริหารและ
ครใูนการเลอืกแนวทางการพฒันาของแต่ละคนและแต่ละ
กลุม่ได้เอง	รวมท้ังให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลอืกครู
มากขึ้น
 • การเงิน:	 จัดสรรงบตรงไปท่ีโรงเรียนและให้
โรงเรียนเลือกใช้งบตามแผนการพัฒนาของตนแทนที่จะ
ถูกก�าหนดจากส่วนกลาง	ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอน
ของงบประมาณอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ
 • การบริหารจัดการ:	 มีการติดตามและการ
ประเมินผลลัพธ์ของการขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงการด�าเนินงาน	โดยค�านึงถึงทั้งจ�านวนโรงเรียน
ท่ีเข้าร่วมและผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียน	 ในขณะ
เดียวกัน	ควรมีนโยบายส่งเสริมแนวทางการขยายผลอื่น
เพิม่เตมิด้วย	เช่น	ในการส่งเสริมการขยายสาขาโรงเรยีน
เอกชนต้องจัดสรรงบอุดหนุนที่เท่าเทียมกันมากขึ้น
ระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชน
 3.3 เร่ิมต้นการขยายผลโดยการจัดตั้งเขตพื้นที่
พิเศษเป็นพื้นที่การขยายผลน�าร่อง
	 ควรพิจารณาจัดตั้งเขตพื้นที่บางแห่งเป็นเขต
พื้นท่ีพิเศษน�าร ่องการขยายผล	 ซึ่งเขตพื้นท่ีพิเศษ
นี้สามารถท�าข้อตกลงการขยายผลและปรับเปล่ียน
นโยบายต่างๆ	 เพื่อขยายผลภายในพื้นที่ได้เองตามข้อ
เสนอ	3.1	และ	3.2	โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางต้อง
ก�ากับติดตามผลงานการขยายผลของเขตพื้นที่น�าร่องนี้

จนกระท่ังเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีต่อนักเรียน	 แล้วจึง
ค่อยกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นทั่วประเทศ	
ท้ังนี้การกระจายอ�านาจลักษณะดังกล่าวสู่เขตพื้นที่ทั่ว
ประเทศทันทีอาจก่อให้เกิดผลลบท่ีไม่คาดคิดได้	 เพราะ
ในปัจจุบันเขตพื้นที่การศึกษา	 โรงเรียนและภาคีการ
ศึกษายังมีประสบการณ์การขยายผลน้อย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้
แนวทางการขยายผลใช้ได้กับทั่วประเทศ	 การบริหาร
เขตพื้นที่พิเศษควรต้องค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญอย่างน้อย	
2	 ประการ	 ประการแรก	 ไม่ควรมีการเพิ่มงบประมาณ
จ�านวนมากแก่เขตพืน้ท่ีพเิศษ	มิเช่นนัน้การใช้แนวทางนี้
ทัว่ประเทศจะเผชญิกับข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ	ประการ
ท่ีสอง	การปรับเปล่ียนกฎและนโยบายในพืน้ท่ีพเิศษนีค้วร
ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเมืองและการเป็นที่
ยอมรับของครู	ผู้ปกครองและสังคมในพื้นที่อื่นด้วย
 3.4 ประเมินผลลัพธ์ของการขยายผลและ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลไกการขยายผล
	 ควรมีการส�ารวจ	 รวบรวมข้อมูลและประเมิน
ผลลัพธ์การขยายผลโรงเรียนกลุ่มต่างๆ	 ท่ีผ่านมาและ
การขยายผลของเขตพื้นท่ีพิเศษเพื่อสรุปประสบการณ์
การขยายผลและหาข้อเสนอแนะปรบัปรงุกลไกการขยาย
ผล	เช่น	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	น่าจะ
ปรับปรุงการขยายผลให้ดีขึ้นได้จากการวิเคราะห์สาเหตุ
ที่โรงเรียนบางแห่งมีผลการสอบแย่ลงหลังเข้าโครงการ	
หรือคณะศึกษาศาสตร์ฯ	 อาจเรียนรู้วิธีการบริหารการ
ขยายผลของเครือโรงเรียนสารสาสน์ที่แบ่งกลุ่มโรงเรียน
ตามระดับพัฒนาการและเน้นช่วยเหลือโรงเรียนที่มี
พัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนช้าหรือแย่ลงอย่าง
เข้มข้น


