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	 หนึ่งในนวัตกรรมส�าคัญที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลตรงไปสู่	 “คน”	ซึ่งถือเป็น	“จุดคานงัด”	ที่ส�าคัญที่สุดใน

การพัฒนาประเทศในยุคศตวรรษที่	 21	ก็คือ	ยุทธศาสตร์	“การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” 

(Area-based Education Approach)

	 หลกัคดิในการก�าหนดยทุธศาสตร์	“การจดัการศกึษาเชงิพื้นที่”	มาจากข้อวเิคราะห์

และข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่า	 ระบบการศึกษาไทยที่มีจ�านวนโรงเรียนราว	32,000 

โรง	ครูประมาณ	620,000	คน	ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าประเทศที่ถือเป็นต้นแบบด้าน 

การศกึษาของโลก	อย่างเช่น	สงิคโปร์และฟินแลนด์	ถงึ	10	เท่า	

	 ดงันัน้	การทีจ่ะจัดการศกึษาให้มคีณุภาพระดบัสงูเทยีบเท่าประเทศเหล่านัน้ 

จึงจ�าเป็นต้องลดขนาดการจัดการ	 (Scale)	ลงเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมเพ่ือการ

บริหารงานที่มีคุณภาพ	

	 ดงัเหน็ได้จากภาพที่แสดงข้อมลูเปรยีบเทยีบปรมิาณทรพัยากร	ขนาดกลุม่เป้าหมาย	

และพื้นที่ปฏบิตักิาร	ระหว่างการปฏริปู	ระดบัประเทศ	กบั	ระดบัจงัหวดั	ที่ระดบัหลงับรหิาร

จดัการได้ง่ายกว่า	

ภาพเปรยีบเทยีบทรพัยากรและองค์ประกอบที่ต้องบรหิารจดัการในการปฏริูปการศกึษาระหว่างระดบัประเทศกบัระดบัจงัหวดั

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ด�าเนินตามรอยหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่	 9	 ที่ทรง

พระราชทานไว้ให้นกัพฒันาเรยีนรู้เพื่อให้ขบัเคลื่อนงานพฒันาให้เกดิผลเป็นรูปธรรม	นั่นคอื

	 ‘คดิใหญ่	(Macro)	ท�าเลก็	(Micro)’
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	 ในปี	2557-2559	สสค.	(ต่อมาได้โอนเป็นกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	

หรือ	กสศ.	 ในปี	 2561)	 ได้น�าแนวคิด	 “การพัฒนาเชิงพื้นที่”	 (Area-based	Collaborative 

Research	-	ABC)	ซึ่ง	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	เป็นหน่วยงานรเิริ่มพฒันา

ขึ้นตั้งแต่ปี	 2550	มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา	และได้เชิญชวนจังหวัด 

ที่มีความสนใจปฏิรูปการศึกษา	15	จังหวัด	 เข้าร่วม	ภายใต้	 โครงการ	 “จังหวัดปฏิรูป 

การเรยีนรู้”	(Area-based	Education	-	ABE)	

	 เป้าหมายปลายทาง	 เพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะด�าเนินการปฏิรูป 

การศกึษาหรอืจดัการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็และเยาวชนได้เองในระยะยาวโดยมุง่ผลลพัธ์ส�าคญั 

3	เรื่อง	ได้แก่	การลดความเหลื่อมล�้าทางการศกึษา		การยกระดบัคณุภาพการศกึษา	และ	

การศกึษาเพื่อสมัมาชพี	

�จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้�

บทพิสูจน์ �คิดใหญ่ ทำาเล็ก�

สำาเร็จได้จริง

ภาพองค์ประกอบการขบัเคลื่อนให้เกดิการปฏริูปการศกึษาระดบัจงัหวดั
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เครื่องมือใหม่ ความส�าคัญ น�าไปสู่สิ่งใหม่

การสร้างกลไก

จัดการและเวที

บูรณาการของ

จังหวัด	(1+2)

เป็นองค์กรแนวราบ

(Flat	Organization)	และเวที

ความร่วมมอืที่เกดิจากการ

รวมตวัของภาครฐั	เอกชน	

ประชาสงัคม

เกดิการออกแบบกลไกขบัเคลื่อนการ

ปฏริูปการศกึษาที่เหมาะสมกบัพื้นที่	เช่น	

สภา/สมชัชาการศกึษา,	ภาคปีฏริูป

การศกึษา,	คณะกรรมการปฏริูป

การเรยีนรู้	เป็นต้น

การพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ	

เพื่อการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน	(3)

ช่วยชี้ปัญหา	จดัล�าดบัความ

ส�าคญั	และตดิตามความ

ก้าวหน้าได้ตรงจดุ

เกดิฐานข้อมูลพื้นฐาน	ปัญหาและผลจาก

การแก้ปัญหาในการพฒันาการศกึษาของ

จงัหวดั	ที่ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายใช้ร่วมกนัได้

และเป็นปัจจบุนั		

การก�าหนด

เป้าหมายและแผน	

ปฏิรูปการศึกษา

ของจังหวัด	และ

รณรงค์ขับเคลื่อน	

(4+5)

เกดิเป้าหมายร่วมที่เหมาะสม

กบัพื้นที่	เพื่อบูรณาการ

ความร่วมมอืและทรพัยากร

ในการจดัการศกึษา

และรณรงค์ขบัเคลื่อนสงัคม

มสี่วนร่วม

เกดิเป้าหมายและแผนพฒันาการศกึษา

ของจงัหวดัที่ทกุฝ่ายด�าเนนิงานไป

ในทศิทางเดยีวกนั	สงัคมมสี่วนร่วม

แผนนี้เสนอต่อคณะกรรมการศกึษาธกิาร

จงัหวดั	(กศจ.)	ในปี	2559

	 “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้”	ด�าเนนิการในพื้นที่	15	จงัหวดั	ได้แก่	เชยีงใหม่	แม่ฮ่องสอน	

น่าน	ล�าปาง	สโุขทยั	กาญจนบรุ	ีพระนครศรอียธุยา	ชลบรุ	ีตราด	นครราชสมีา	สรุนิทร์	อ�านาจเจรญิ	

ภูเก็ต	 สุราษฎร์ธานี	 และยะลา	 ภายในเวลาไม่ถึง	 3	 ปี	 ได้สร้างแรงสะเทือนที่น�าไปสู่ผลความ

เปลี่ยนแปลงถงึ	2	ระดบั	นบัตั้งแต่ในระดบัจงัหวดัจนถงึระดบัประเทศ

จากต�าบล
จนถงึ	จงัหวดั

กลไก
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ

•	ลดความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษา
•	ยกระดับคุณภาพผู้เรียน	ผู้สอน	สถานศึกษา
•	เพิ่มโอกาสการมีงานท�า

น�าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
สังเคราะห์จากข้อค้นพบในพื้นที่	เสนอต่อ
กลไกระดับชาติ	เช่น	สปช.	สนช.	ฯลฯ

ระดบัพื้นที่ ระดบัชาติ
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ลดความ

เหลื่อมล�้า

ด้านการ

ศึกษา

•	 คืนโอกาสเรียนรู้ให้แก่เด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน	 ปีการ

ศกึษา	2558-2559	จงัหวดัสรุนิทร์ส�ารวจพบเดก็เยาวชนที่หลดุออกจากระบบ

การศึกษาหรือจบ	 ม.3	 แล้วไม่เรียนต่อจ�านวนกว่า	 10,000	 คน	 สามารถ

ตดิตามช่วยเหลอืให้กลบัเข้าสู่การศกึษาจ�านวน	734	คน		

•	 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนบกพร่องด้านการเรียนรู้	 ในปี	

2558-2559	 จังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดให้มีการดูแลเด็กกลุ่มบกพร่องทางการ

เรยีนรู้	(LD)	จ�านวน	528	คน	จากที่ส�ารวจพบประมาณ	2,000	คน		

•	 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา	 จังหวัดภูเก็ตใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ								

หลักประกันโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสแก่เด็กเยาวชนใน						

สถานศกึษา	14	แห่ง

ยกระดับ

คุณภาพ

ระบบการ

ศึกษา

•	 ผลต่อผู้เรียน	จงัหวดัสโุขทยัลดจ�านวนเดก็ที่อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ในระดบั

ชั้น	ป.3	จาก	ร้อยละ	2.75	ในปี	2555	เป็นศูนย์ในปี	2557	(สโุขทยัเขต	2)	

และน�าความส�าเรจ็ขยายผลสูท่ั้งจงัหวดั	จงัหวดัยะลาพฒันาชดุฝึกการอ่าน

และเครื่องมอืประเมนิผลสมัฤทธิ์ด้านภาษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัและ	ป.3

•	 ผลต่อครูผู้สอน	เครอืข่ายครูมอือาชพี	(PLC)	ในจงัหวดันครราชสมีา	น่าน	

อ�านาจเจริญ	 ล�าปาง	 เชียงใหม่	 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศกึษา

•	 ผลต่อสถานศึกษา	 อาทิ	 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ

จังหวัด	 เช่น	 หลักสูตรพุทธทาสศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 การแก้ปัญหา

โรงเรยีนขนาดเลก็	จงัหวดัเชยีงใหม่	น่าน

เพิ่มโอกาส

การมงีานท�า

•	 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานท�า	 จังหวัดชลบุรี	 เพื่อเตรียมความพร้อม

ของผูเ้รยีนให้พร้อมส�าหรบัการท�างานตั้งแต่ปฐมวยัถงึมธัยมศกึษา	มกีารใช้

หลักสูตรนี้ใน	 521	 สถานศึกษาทั้งจังหวัดท�าให้สัดส่วนของนักเรียนอาชีวะ

สูงขึ้นจากร้อยละ	53	ในปี	2558	เป็นร้อยละ	58	ในปี	2559	

•	 พัฒนาระบบแนะแนวอาชีพเพือ่น�าทางสู	่“อาชีพทีช่อบและใช่”	จงัหวดั

ภูเกต็	ท�าให้เพิ่มสดัส่วนผู้เรยีนต่อสายอาชพี	 ระดบั	ปวช.	 จากเดมิร้อยละ	

45.74	ในปีการศกึษา	2557-2558	เป็นร้อยละ	57.01	ในปีการศกึษา	2558-

2559	

•	 เตรียมพร้อมผู ้เรียนสู ่โลกของงาน	 ที่	 จ.ตราด	 พัฒนาหลักสูตรที่

สอดคล้องกับจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของจังหวัด	 3	 สาขา	 หลัก	 คือ	 สาขา

เกษตร	สาขาท่องเที่ยวและบรกิาร	สาขาขนส่งและการค้าชายแดน

ตัวอย่างผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน	15	จังหวัด	ที่ใช้ยุทธศาสตร์

“การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”
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สกัดให้ถึงแก่น...หัวใจแห่งความ

เปลี่ยนแปลงอยู่ใน “พื้นที่”  

‘ความเข้มแขง็ที่แท้จรงิต้องเกดิจากภายใน	
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ท�า	และสมคัรใจท�างานร่วมกนั’
	 น่ันคอืหวัใจแห่งความส�าเร็จทีซ่่อนตวัอยู่เบือ้งหลงัความก้าวหน้าของงานปฏริปูการ

ศึกษาที่เกิดขึ้นจริงบนทิศทาง “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” 

	 นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมคิดและลงมือท�าด้วยความสมัครใจแล้ว	 ความ

ตระหนักที่ว่า	 ‘ภาครัฐคือส่วนส�าคัญในการบริหารทรัพยากรส�าหรับการพัฒนา	 ทั้งในรูปของ 

งบประมาณ	กฎและกตกิา’	ยงัเป็นสิ่งส�าคญัที่น�ามาสู่การเชื่อมประสานพลงัจากหน่วยงานรฐัใน

ระดบัพื้นที่เข้าร่วมขบัเคลื่อนงานอย่างเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีว

	 แม้ต่างในภารกจิและบทบาท	แต่กส็ามารถผนกึก�าลงัได้ด้วยการเลง็เหน็ผลปลายทางร่วม

กนัว่าจะท�าให้ผู้ที่อยู่ร่วมกนัในพื้นที่แห่งนั้นเกดิคณุภาพชวีติที่ดขีึ้น	ทั้งผลระยะสั้นที่จะเกดิขึ้นกบั

ตนเอง	และผลในระยะยาวที่จะเกดิขึ้นกบัลูกหลาน	

	 การลดขนาดพื้นที่ลงให้อยู่ในขอบเขตเหมาะสมต่อการก�าหนดเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้

จรงิ	บนฐานทรพัยากรที่ม	ีและสามารถหลอมรวมความร่วมมอืโดยสมคัรใจจาก	“ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยี”	ซึ่งตระหนกัต่อความส�าคญัของปัญหาและผลส�าเรจ็ที่จะเกดิขึ้น...

	 น่ันคือจุดพลิกผันที่ท�าให้เรื่องยากและซับซ้อนอย่างเช่น	 “การปฏิรูปการศึกษา”	

เดินหน้ามาได้จนถึงจุดนี้	ภายในเวลาไม่ถึง	3	ปี	

ภาพแสดงตวัอย่างผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการสนบัสนนุการปฏริูปการศกึษาระดบัจงัหวดั
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	 ณ	วนัที่ประเทศไทยเผชญิความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงอย่างพลกิผันในทกุด้าน	

โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”

ที่ลดขนาดการจัดการ	 (scale)	 ลงสู่ระดับจังหวัด	 เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการบริหารงาน 

ที่มคีณุภาพคอืทศิทางที่เป็นค�าตอบต่อโจทย์อนัท้าทายของประเทศนี้	

	 ขณะนี้	พระราชบญัญตักิองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	พ.ศ.2561	มผีลบงัคบั

ใช้แล้ว	 โดยให้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 (กสศ.)	 ขึ้น	 มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 เสริมสร้างและพัฒนา

คณุภาพและประสทิธภิาพคร	ูมกีลุม่เป้าหมายราว	4.6	ล้านคน	กระจายในทกุภมูภิาคทั่วประเทศ	

การด�าเนนิการกบักลุม่เป้าหมายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพจงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการบนทศิทาง 

“การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”

สานต่อและถักทอสู่

“การพัฒนาคุณภาพคนไทยทั้งประเทศ”

กลุ่มเป้าหมายกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	4.6	ล้านคนทกุช่วงวยั
บนทศิทาง	“การจดัการศกึษาเชงิพื้นที่”
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การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

วิถีวิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21

	 เมื่อวิถีการพัฒนาแนวใหม่ที่เรียกขานกันว่า	 “การพัฒนาเชิงพื้นที่”	 (Area-based	

Approach)	ถกูน�ามาใช้เพื่อปฏริปูการศกึษาผ่าน	“การจดัการศกึษาเชงิพืน้ที”่	(Area	-based	

Education	Approach)	ไม่เพยีงท�าให้เกดิ	“ค�าตอบใหม่ๆ”	และปฏบิตักิาร	“ผ่าทางตนั”	โดย

ท�าให้เกดิความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบการศกึษาระดบัจงัหวดั	นบั

ตั้งแต่ระดบัสถานศกึษา	ครผููส้อน	หลกัสตูรการเรยีนรู้และวธิสีร้างการเรยีนรู้		

	 จนน�าไปสูค่วามเปลี่ยนแปลงที่เป็นหวัใจส�าคญัที่สดุของการพฒันา	และเป็นหลกัประกนั

แห่งอนาคตอย่างแท้จรงิ	นั่นคอื	การยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนได้ภายในเวลา

เพยีงไม่กี่ปี

 ด้วยการลดขนาดพืน้ทีจั่ดการ	และเพิม่การประสานวิสยัทศัน์	ความร่วมมือ	และ

ทรัพยากร		ระหว่าง	“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	ที่ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบศึกษาของ

พื้นที่ด้วยกัน	ท�าให้เกิดรูปธรรมแห่งความส�าเร็จจากการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่	

	 อีกทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ว่า	 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”	 จะเป็นกุญแจ

ดอกส�าคญัส�าหรบัใช้ไขปัญหาที่ยากและซบัซ้อนเช่น	เรื่องของการพฒันาการเรยีนรูใ้หน้�าไปสูจ่ดุ	

‘คลิ้ก’	

	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้แก่ประเทศไทย	 ท่ามกลางความ 

ซับซ้อน	พลิกผัน	และแตกต่างหลากหลายในยุคศตวรรษที่	21	บนทิศทางที่พิสูจน์แล้ว

ว่า	“ท�าได้จริง”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	(กสศ.)
เลขที่	388	อาคารเอส.พ.ี	ชั้น	13	ถนนพหลโยธนิ		แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรงุเทพฯ	10400
โทรศพัท์	02-079-5475	
ตดิตามข่าวสาร	กสศ.	ที่	www.EEF.or.th			Facebook	:	Equitable	Education	Fund
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