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โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 
นับเป็นโครงการนำาร่องตัวแบบการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ที่อาจเป็นหนึ่งในคำาตอบของการปฏิรูปที่ประสบความสำาเร็จ

อีกทั้งเป็นบทพิสูจน์องค์ความรู้ในโลกปัจจุบันที่ยืนยันว่า 

ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพื้นที่เป็น “จุดคานงัด” 
หรือยุทธศาสตร์สำาคัญ 

ที่หลายประเทศใช้และประสบความสำาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดการเชิงพื้นที่เป็นการย่อส่วนปัญหาให้อยู่ในขนาดที่จัดการได้ง่ายขึ้น 

อันสอดคล้องกับหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ที่พระราชทานไว้ให้นักพัฒนาเรียนรู้ที่จะ 

‘คิดใหญ่ (Macro) ทำาเล็ก (Micro)’
 เพื่อให้ขับเคลื่อนงานพัฒนาเป็นรูปธรรมได้

ผลที่เกิดขึ้นใน 15 จังหวัดนำาร่อง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า

ปัญหาการศึกษาหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

ได้ถูกคลี่คลายลงด้วยการจัดการระดับพื้นที่ 

หากโครงการนี้ได้รับการหนุนนำาต่อเนื่องอย่างถูกทาง

ก็อาจสามารถขยายผลคำาตอบเหล่านี้ไปสู่การสร้างผลกระทบในวงกว้าง

ที่สร้างสรรค์อนาคตของชาติได้
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เกริ่นนำา

 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับในวันที่ 

14 พฤษภาคม 2561 มีผลให้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขึ้น ให้เป็น

หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ ลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา เสรมิสร้างและพัฒนาคณุภาพและ

ประสิทธิภาพครู โดยในมาตรา 47 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าวได้โอนสำานักงานส่งเสริมสังคม 

แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไปเป็น กสศ. 

 กสศ.ถูกออกแบบให้เป็นองค์กรขนาดเลก็ ทีม่กีลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นเดก็เยาวชนทีข่าดแคลนทนุ

ทรพัย์หรอืด้อยโอกาสหรอืกลุม่เป้าหมายอืน่ในทกุช่วงวยั ประมาณ 4.6 ล้านคนทัว่ประเทศ การดแูล

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำาเป็นต้องมเีครอืข่ายการดำาเนนิงานในระดบัจงัหวดัเพือ่การติดตามช่วยเหลอื 

กลุ่มเป้าหมายรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางการดำาเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งกสศ.ได้นำาไปพัฒนาเป็นแผนงาน/โครงการเพื่อให้เกิดการดูแล 

กลุ่มเป้าหมายของพื้นที่ได้เอง

 หนังสือ “จากนับหนึ่งจนถึงวันนี้” บทสรุปจากการดำาเนินงาน

และกรณีตัวอย่างการพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการเรียบเรียง

ประสบการณ์และผลการดำาเนินงานตามโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

ของ สสค.ในช่วงปี 2558-2560 กสศ.ได้นำามาจัดพิมพ์ใหม่เพื่อเผยแพร่

แนวคิดและบทเรียนจากการดำาเนินการเพื่อให้คณะทำางานจังหวัด

หรือผู้สนใจได้นำามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมษายน 2562
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คณะผู้จัดท�า โครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” (มิถุนายน 2557-กุมภาพันธ์ 2560)

ผู้เรียบเรียง อภิญญา ตันทวีวงศ์ และ ยุทธดนัย สีดาหล้า

บรรณาธิการ นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน และ นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวิน

ปกและรูปเล่ม นายวัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์

เจ้าของลิขสิทธิ์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

จากนับหนึ่งจนถึง วันนี้
บทสรุปการด�าเนินงาน และกรณีตัวอย่างการพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่

ส่วนที่ 1 5
ที่มา เป้าหมาย และวิธีดำาเนินงาน    
 
ส่วนที่ 2 13
ผลที่เกิดจากการดำาเนินโครงการ
ในจังหวัดนำาร่อง                    

ส่วนที่ 3 37
สรุปบทเรียนจากการดำาเนินงาน                                                    

ภาคผนวก                  45
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ที่มา

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และสำานักงานปฏิรูป 

(สปร.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ.2553 ได้เสนอให้มีการปฏิรูปแนวทางการจัดการ

ศกึษาท่ีมคีณุภาพและเท่าเทยีมผ่านการจัดการเชงิระบบ

ใหม่ที่รัฐลดบทบาทการจัดการศึกษาลง และมีมติใน 

การประชมุสมชัชาปฏรูิประดบัชาต ิครัง้ที ่2 พ.ศ.2555 

ให้ท�าการปฏิรูประบบการศึกษาในมิติที่ส�าคัญ คือ การ

แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม

บทบาทและอ�านาจขององค์กรชุมชนและภาคประชา

สังคม ให้องค์กรอิสระต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับการศึกษา

และการเรียนรู้ ประสานและสนับสนุนการพัฒนาและ

ด�าเนินการสร้างเครือข่ายประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

และองค์กรภาคต่ีางๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ขับเคล่ือน

ให้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้มีความต่อเนื่อง 

และให้คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปสนับสนุนให้มกีารจดั

สมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเร่ืองการศึกษา เพื่อให้ทุก

ภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 

คิดเห็นและข้อเสนออย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นมาตรการท่ีสอดคล้องกับ 

ผลการศกึษาขององค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

และการพัฒนา (OECD) และแนวทาง ในการปฏิรูป

ระบบการศึกษาในโลกสากล ที่นานาประเทศเลือกใช้

เป็นกุญแจส�าคัญสู่ความส�าเร็จในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในระบบของตนจนเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ นั่นคือ มาตรการกระจายอำานาจการจัดการ

ศึกษาสู่ระดับพื้นที่และสถานศึกษา และ ทิศทางการ

ปฏิรูปด้านการศึกษา ของ คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุสาระส�าคัญให้กระจายอ�านาจการ

จดัการศกึษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผูจ้ดัการ

ศึกษาให้เป็นผู ้จัดให้มีการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน 

รวมท้ัง ก�ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และติดตาม

ประเมนิผลการจดัการศึกษา และส่งเสรมิให้สถานศกึษา

สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีอิสระ มี

ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

โดยให้เอกชน ชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่นม ี

ส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้วย

สำานกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพ

เยาวชน (สสค.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน

หลักการดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน

การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองให้

ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตรงไปสู่ เด็ก 

เยาวชนและสังคม โดย มียุทธศาสตร์ในการสนับสนุน

ให้เกดิรปูธรรมการจัดการศกึษาและการเรยีนรูท้ีพ่ืน้ที่

เป็นผู้กำาหนดเองทั้งในระดับตำาบลและจังหวัดอย่าง 

ต่อเน่ือง หรือ “การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่” ซ่ึงได้รับ

การพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง สสค. ส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) และ ส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิธีดำาเนินงาน

หลักคิดในการก�าหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าว มาจาก

ข้อวิเคราะห์และข้อมูลพื้นฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า ระบบ

การศึกษาไทยที่มีจ�านวนโรงเรียนราว 30,000 โรง ครู

ประมาณ 600,000 คน ซ่ึงถือว่ามีขนาดใหญ่กว่า

ประเทศที่ก้าวหน้าด้านการศึกษา อย่างเช่น สิงคโปร์ 

ฟินแลนด์ และ นิวซีแลนด์ ถึง 10 เท่า ดังนั้น การที่จะ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสูงเทียบเท่าประเทศ

เหล่านั้น จึงจ�าเป็นต้องลดขนาดการจัดการลงเพื่อให้มี

ขนาดที่เหมาะสมเพื่อการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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ดงัเหน็ได้จากภาพทีแ่สดงข้อมลูเปรยีบเทยีบปรมิาณ

ทรัพยากร ขนาดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีปฏิบัติการ 

ระหว่างการปฏิรูประดับประเทศกับระดับจังหวัด ที่

ระดบัหลังบรหิารจัดการได้ง่ายกว่า ดงัแสดงใน ภาพที ่1 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบทรัพยากรและองค์ประกอบที่ต้องบริหารจัดการในการปฏิรูปการศึกษาระหว่างระดับประเทศ

กับระดับจังหวัด

“การจดัการศกึษาเชงิพืน้ที”่ เป็นผลสบืเนือ่งมาจาก

แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาเชิงพื้นที่” (Area Based 

Collaborative Research - ABC) ซึ่ง ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานริเร่ิม

พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2550 และได้ผ่านการทดลองปฏิบัติ

การจรงิจนสามารถน�าสูก่ารบรูณาการเพือ่การแก้ปัญหา

ความยากจนในระดับจังหวัดจนประสบผลส�าเร็จ สสค.  

จงึได้น�าแนวคดิดงักล่าวมาปรบัและพฒันาเพ่ือใช้ในการ

แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา และได้ชักชวนผู ้ที่มี 

ความสนใจปฏิรูปการศกึษาในจังหวัดของตนเองเข้าร่วม 

ภายใต้ โครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” (Area- 

based Education - ABE) 

 เป้าหมายของโครงการฯ คอื การท�าให้จงัหวดั

มีขีดความสามารถท่ีจะด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาหรือ

จดัการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็และเยาวชนได้เองในระยะยาว 

โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ให้

เข ้ามาร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการแก้ปัญหา

คุณภาพการศึกษา ดังแสดงใน ภาพที่ 2

สิ่งที่มุ ่งหวังคือ การทำาให้เกิดกลไกเพื่อทำางาน 

ระยะยาว โดยเริ่มต้นจากประเด็นที่เป็นโจทย์ร่วม 

สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้แล้วจึงขยาย 

วงกว้างขึ้น
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ภาพที่ 2  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัด

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้

พื้นที่เป็นฐาน สสค. สกว. และ สสส. ได้ร่วมกัน

สนับสนุนให้ทุกจังหวัดท่ีเข ้าร ่วมโครงการด�าเนิน

กระบวนการ 5 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) สนับสนุนให้เกิดกลไกการจัดการในพื้นที่ เพื่อ

ให้เกดิกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในพืน้ที่ให้มี

การท�างานร่วมกันโดยยึดเป้าหมายการศึกษาหรือการ

ดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดเป็นตัวตั้ง กลไกความ

ร่วมมอืนีจ้ะพฒันาต่อเนือ่งเป็นโครงสร้างหรือระบบการ

ท�างานในระยะยาว โดยในระยะเร่ิมต้นน้ีอาจเริ่มจาก

การมีองค์กรประสานงาน เช่น องค์การบริหารส่วน

จงัหวัด (อบจ.) มหาวทิยาลัย เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ท�างาน

ร่วมกับภาคีอื่นในพื้นที่ เช ่น หน่วยจัดการศึกษา 

หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม ธุรกจิเอกชน เป็นต้น

(2) สนับสนุนให้เกิดเวทีบูรณาการ เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อน�าไปสู่การ

วางแผนการศกึษาจงัหวดัร่วมกัน ตวัอย่างเวทบีรูณาการ 

เช่น สภาการศกึษาจงัหวดั สมชัชาปฏริปูการเรยีนรู ้ภาคี

ความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นต้น เวทีจะช่วย

ให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันน�าไปสู่

การปฏบิตักิารและจดัท�าแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดัร่วม

กนัต่อไป

(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูแลเด็กและ

เยาวชนให้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการ เพื่อเป็นเครื่อง

มือสนับสนุนการวางแผนการศึกษารวมถึงระดับปฏิบัติ

ในพื้นที่ในระยะยาว การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ที่บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่เข้าด้วยกัน 

หรือรวมถึงการส�ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม การจัดการกับ 
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ภาพที่ 3  การขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัด

องค์ความรู้เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม 

อย่างเหมาะสม เพือ่ให้กลไกท�างานและเวทีบรูณาการที่

เกดิขึน้มข้ีอมลูทัง้ในระดบัภาพรวมเพือ่การวางแผนและ

ข้อมลูเดก็และเยาวชนรายกรณีส�าหรับการปฏบิตักิารใน

พื้นที่

(4) การจัดท�าแผนพฒันาการศกึษาจังหวัด ในภาพ

รวมไทยจดัสรรงบประมาณเพือ่การศกึษาผ่านกระทรวง

ศึกษาธิการในแต่ละปีอยู ่ที่ประมาณ 1 ใน 5 ของ 

งบประมาณแผ่นดินหรือประมาณ 600,000 ล้านบาท/

ปี (ประมาณ 7,800 ล้านบาท/จังหวัด) ซ่ึงนับเป็น

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษาที่สูงเป็นอันดับ 2 

ของโลก แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของไทยกับอยู่ใน

ล�าดับรั้งท้ายเม่ือเทียบกับหลายประเทศท่ีสัดส่วนงบ

ประมาณต�า่กว่า ดงันัน้ การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ

ศึกษาจึงไม่อยู่ที่การเพิ่มงบประมาณแต่ท�าได้โดยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการ

ท�างานร่วมกันของกลไกจังหวัดผ่านเวทีบูรณาการและ

ระบบข้อมูลการศึกษาของจังหวัด

(5) การรณรงค์ขับเคลื่อน ซ่ึงอาจด�าเนินการโดย

เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่หรือจากส่วนกลางช่วยให้

เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว เกิดความ

ตระหนก ตระหนักในข้อมูลความรู้จากการท�างานใน

พื้นที่เพื่อให้เกิดแนวร่วมท�างานทั้งในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ เพื่อไม่ให้เรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้

เป็นเร่ืองของคนกลุ่มน้อยแต่เป็นเร่ืองที่คนทั่วไปใน

ชุมชน จังหวัด หรือประเทศรับรู้และร่วมมือกัน
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ทั้งนี้ ในการด�าเนินโครงการฯ ภายใต้กระบวนการ

หรอืภารกจิทัง้ 5 ด้านดังกล่าว แต่ละจังหวัดจะได้รบัการ

สนับสนุนจาก สสค. ด้านงบประมาณ การพัฒนา

สมรรถนะทมีกลไกจงัหวดั และการตดิตาม ให้ค�าปรึกษา

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิรูป

การเรียนรู้ระดับพื้นท่ี อีกทั้ง มีคณะกรรมการก�ากับ

ทิศทางในส่วนกลาง ร่วมก�ากับดูแลทิศทาง และให้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขยายผล

ผลทีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้จากการพฒันาองค์ประกอบ

หลักแต่ละส่วน ได้ถูกเรียบเรียงให้เห็นเป็น “บันไดสู่

ความส�าเร็จ” บนเส้นทางการพัฒนาจังหวัดปฏิรูปการ

เรียนรู้ ซึ่งจ�าแนกเป็น 3 องค์ประกอบส�าคัญ ดังแสดง

ในภาพที่ 4

ภาพที่ 4  “บันไดสู่ความส�าเร็จ” ของการพัฒนาจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

บันไดสู่ความส�าเร็จแต่ละด้านมีจุดเน้นที่ส�าคัญคือ

(1) กลไก/เวทีบูรณาการ เป็นเวทีความร่วมมือท่ี

ประกอบด้วยหลายภาคส่วน มคีวามเชือ่มโยงจากจงัหวดั

สูต่�าบล โดยเริม่จากแกนน�าทางความคิด เวทคีวามร่วม

มือในรูปไม่เป็นทางการสู ่เวทีในรูปคณะกรรมการ

จังหวัดที่ท�างานต่อเนื่อง

(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ ที่จะ

ช่วยชี้ปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญ และติดตามความ

ก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน อาจเริม่ต้นจากการเชือ่มโยง

ข้อมูลท่ีมีหรือประเด็นปัญหาที่สนใจ การพัฒนาระบบ

ข้อมลูในสถานศึกษา พฒันาเป็นตวัชีว้ดัเพือ่การวางแผน

และติดตาม พัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงสู่ส่วนกลาง

กลไก/เวที
บูรณาการ

5. เป็นรูปแบบจดัการศกึษา
ให้จงัหวดัอื่นได้เรยีนรู้

5. ระบบสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

ในพื้นที่กบัส่วนกลาง

5. ปรบัโครงสร้างและ
วธิงีบประมาณการศกึษา
จงัหวดัร่วมกนัต่อเนื่อง

4. การน�าไปใช้และตดิตาม
การท�างานแผนพฒันา

การศกึษาจงัหวดั

3. การจดัท�าและประกาศใช้
แผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั

2. การวเิคราะห์แผนงานโครงการ
ที่มลี�าดบัความส�าคญัสูง

1. น�าข้อมูลมาวเิคราะห์ปัญหา
สาเหตแุละทางเลอืกการแก้ปัญหา

4. การใช้และปรบัปรงุข้อมูลเพื่อ
พฒันาการศกึษาระดบัจงัหวดั

2. สถานศกึษาสามารถใช้ข้อมูล
เพื่อบรหิารการศกึษา

1. การออกแบบและจดัระบบ
ข้อมูลเพื่อให้เชื่อมโยงกบัประเดน็

การศกึษาจงัหวดั 

3. พฒันาข้อมูลเพื่อเป็น
indicators ส�าหรบัการวางแผน
และตดิตามระดบัสถานศกึษา

4. องค์กรขบัเคลื่อนในลกัษณะ
คณะกรรมการการศกึษาจงัหวดั

3. องค์กรการมสี่วนร่วม
การศกึษาจงัหวดัในลกัษณะ

สมชัชาการศกึษา

2. คณะท�างานความร่วมมอื
ขบัเคลื่อนการศกึษาในพื้นที่

1. แกนน�าที่เข้าใจสามารถ
สื่อสารแนวคดิโครงการได้

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
เชิงพื้นที่

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

1+2
3

4+5
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(3) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อบูรณาการ

ความร่วมมือและทรัพยากรในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

โดยแต่ละจังหวัดมีการด�าเนินมาตรการจัดการเรียนรู้

เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาหรือดูแลเด็กและ

เยาวชนตามบริบทของจังหวัดควบคู่ไปพร้อมกัน

เป้าหมายปลายทางทีมุ่ง่หมายว่าจะเป็นผลลพัธ์จาก

การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ผ่านโครงการ

จงัหวดัปฏริปูการเรยีนรูใ้นจงัหวดัน�าร่องม ี3 เรือ่งส�าคญั 

ได้แก่ (1) การลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา (2) การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (3) การศึกษาเพื่อ

สัมมาชีพ 

พื้นที่และระยะเวลาปฏิบัติการ

โครงการนี้มีระยะด�าเนินงานระหว่าง วันที่ 1 

มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ด�าเนิน

การในพื้นที่ 15 จังหวัด หรือคิดเป็น ร้อยละ 20 ของ

จังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยกระจายอยู่ในทุก

ภูมิภาค ได้แก่

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ น่าน ล�าปาง สุโขทัย และ 

แม่ฮ่องสอน

• ภาคกลาง  : ชลบรุ ีตราด พระนครศรอียธุยา และ 

กาญจนบุรี

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา 

อ�านาจเจริญ และ สุรินทร์

• ภาคใต้ : ภูเก็ต ยะลา และ สุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 5  15 จังหวัด ที่ร่วมด�าเนินโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.QLF.or.th

สุรินทร์

เชียงใหม่

ชลบุรี

ภูเก็ต

ตราด

อ�านาจเจริญ

สุราษฏร์ธานี

สุโขทัย

ยะลา

น่าน
ล�าปาง

นครราชสีมา
กาญจนบุรี

แม่ฮ่องสอน

พระนครศรีอยุธยา
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” ในพื้นที่ 15 จังหวัด สรุปภาพรวมได้ ดังนี้

พื้นที่ด�ำเนินโครงกำร “จังหวัดปฏิรูปกำรเรียนรู้”  15  จังหวัด

สสค. จัดตั้ง คณะกรรมการก�ากับทิศทาง และ สนับสนุน 3 ปัจจัยหลัก

(1) งบประมาณ (2) การพัฒนาศักยภาพทีมกลไกจังหวัด

และ (3) ระบบการติดตาม สนับสนุน ให้ค�าปรึกษา

ก่อ “แรงขับเคลื่อน”
สู่ทุกพื้นที่

1) การจัดเวทีบูรณาการ 

งาน ระหว่างกลุ่มแกนน�า

และผู้เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่

อย่างสม�่าเสมอ โดยมี

คณะท�างานระดับพื้นที่

2) การสำารวจ รวบรวม

ข้อมูล ที่จะช่วยชี้ปัญหา 

จัดล�าดับความส�าคัญ 

และติดตามความ

ก้าวหน้าในการปฏิรูปการ

ศึกษาในพื้นที่

3) การจัดกิจกรรมรณรงค์

เพื่อให้เกิดความตระหนัก

และความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการปฏิรูปการ

ศึกษาในพื้นที่

4) การกำาหนดเป้าหมายการ

จัดการศึกษา จากฐาน

หยั่งรำก “3 เสำหลัก”
สู่กำรปฏิรูปฯ

1) กำาหนดเป้าหมาย แผน 

และดำาเนินโครงการต่างๆ 

เพื่อพัฒนาการศึกษาใน

พื้นที่ โดยบูรณาการความ

ร่วมมือ และทรัพยากรใน

การจัดการศึกษาร่วมกัน

2) พัฒนากลไกปฏิรูปการ

ศึกษาในพื้นที่ โดยความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ในพื้นที่ มุ่งพัฒนาการ

ศึกษาหรือการดูแลเด็ก

และเยาวชนในจังหวัดเป็น

ตัวตั้ง

3) สร้างระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของพื้นที่ เพื่อ

ใช้ในการวางแผนจัดการ

ศึกษาและประสานพลัง

สร้ำงแรงสะเทือน
สู่ ควำมเปลี่ยนแปลง 2 ระดับ

1) ระดับประเทศ

น�าเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ 

ต่อกลไกขับเคลือ่นการปฏริปูระดบัชาต ิเช่น 

สปช. สนช ฯลฯ

2) ระดับพื้นที่

• การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา : 

ลดจ�านวนเด็กท่ี “หลุดจากระบบ” การ

ศึกษา

• การยกระดับคุณภาพการศึกษา

o ผลต่อผู้เรียน : เพิ่มอัตราการอ่าน

ออกเขียนได้

o ผลต่อครผููส้อน : พฒันาครดู้วยเครอื

ข่าย PLC 

o ผลต่อสถานศึกษา : พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา และ หลักสูตรที่เหมาะ

สมกับท้องถิ่น

• การพฒันาการศกึษาสูส่มัมาชพี เพือ่เพ่ิม

โอกาสการมีงานท�า

o ระบบแนะแนว “อาชพีทีช่อบและใช่”

o หลักสูตรมัธยมเตรียมอาชีพ

o เชื่อมโยง สพฐ.กับอาชีวศึกษา
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“สิ่งใหม่” ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นท่ีน�าร่อง “จังหวัด

ปฏิรูปการเรียนรู้” ก็คือ ชุดกิจกรรมและองค์ประกอบ

หลัก ที่จะช่วยน�าพาให้เกิดแรงขับเคล่ือนในการปฏิรูป

การศึกษาในจังหวัดของตนเองอย่างมีพลัง คมชัดใน

ทิศทาง และที่ส�าคัญที่สุด ก็คือ เกิดพลังขับเคลื่อนให้

ผลระดับที่ 1 - ก่อ แรงขับเคลื่อน สู่ทุกพื้นที่

เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมีคุณภาพบนฐานการ 

บูรณาการข้อมูล ภารกิจ ทรัพยากร ความร่วมมือ และ 

“ปัญญา” จากผู ้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่ โดยมุ ่ง 

เป้าหมายให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อลูกหลานอย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง   

ภาพที่ 6  ชุดกิจกรรมและองค์ประกอบหลักที่เกิดขึ้นในพื้นที่ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้”

• เวทีบูรณาการข้อมูลและงานระหว่างทุกภาคส่วนในพื้นที่

• ส�ารวจ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ศึกษาในพื้นที่

• รณรงค์ให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมปฏิรูป

• ก�าหนด “เป้าหมาย” และแปลงสู่ “แผนปฎิรูปการศึกษา” ของพื้นที่

• จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน

• จดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศของพืน้ทีเ่พือ่ใช้พฒันาเดก็และเยาวชน

ชุดกิจกรรม
เพื่อสร้ำง

แรงขับเคลื่อน

องค์ประกอบหลัก
เพื่อสร้ำงฐำน
กำรขับเคลื่อน
ให้เกิดคุณภำพ

ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็นเสมือน “เชื้อไฟ” ส�าหรับจุด

ประกายพลังปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นบนฐานของ 

“การพัฒนาเชงิพืน้ที”่ เพือ่น�าไปสูก่ารเชือ่มโยงพลงัจาก

ทุกภาคส่วน ให้เข้าร่วมริเร่ิมสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

• การจัดเวทีบูรณาการ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาโครงการ ถือเป็นกิจกรรมส�าคัญของ

งานพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพราะเป็นการ “เปิด

พื้นที่” ให้ทุกฝ่ายทั้งที่มีภารกิจและผู้ที่มีความสนใจงาน

ปฏิรูปการศึกษา มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล

และความคิดเห็น จนน�าไปสู่ความร่วมมือและประสาน

ภารกิจ ร่วม “ลงขัน” ทรัพยากรบนเป้าหมายและ

ทิศทางเดียวกัน 
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• การสำารวจและรวบรวมข้อมูล ในลักษณะของการ 

“เชื่อมและแชร์” ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการ

เก็บรวบรวมหรือศึกษาข้อมูลในเรื่องส�าคัญระหว่าง

หน่วยงาน เพื่อท�าให้มองเห็นภาพสถานการณ์ จุดเสี่ยง

และปัญหาส�าคัญ เพื่อใช้ก�าหนดโจทย์การท�างานร่วม

รวมถึงแผนปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดได้ตรงจุด

• การณรงค์ ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสื่อมวลชนใน

พื้นที่และส่วนกลาง โดยมุ่งให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ตระหนัก

ถงึความส�าคญัของปัญหา เข้าร่วมปฏิรูปการศกึษา ด้วย

ความเข้าใจและทราบถงึสถานการณ์ปัญหาและมองเหน็

บทบาทของตนเองในการร่วมผลักดันให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลง   

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อโน้มน�า

พลังแห่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด

ไปสู่การสร้างองค์ประกอบ ซึ่งถูกเปรียบเปรยไว้ว่าเป็น 

“3 เสาหลัก” ที่เป็นฐานส�าคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้

ระดับจังหวัด” ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและแผน

ปฏิรูปการศึกษา (2) กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการ

ศกึษา และ (3) ระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่การพฒันา

เด็กและเยาวชน 

• การกำาหนดเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา และ

การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด โดยการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ผ่านกระบวนการ

ปรึกษาหารืออย่างเข้มข้นในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถูกเชื่อม

ร้อยเข้าด้วยกันทั้งการใช้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่านเวทีบูรณาการ การเห็นภาพสถานการณ์จากข้อมูล

ทีศ่กึษารวบรวมมา โดยมกีลไกขับเคล่ือนการปฏริปูการ

ศึกษาของจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิดเป้าหมาย

และแผนฯ 

• การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ของจังหวัด ก่อรูปจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ในพื้นที่ที่อาสาท�างานร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายการ

ศึกษาหรือการดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดเป็นตัวต้ัง 

กลไกความร่วมมือนี้มุ่งไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องจนเป็น

โครงสร้างหรือระบบการท�างานในระยะยาว ในการ 

ร่วมมอืกนัจดัการปฏริปูการศกึษาทีม่พีืน้ทีเ่ป็นฐาน โดย

มีลักษณะของห่วงโซ่เช่ือมโยงจากระดับจังหวัดสู่ต�าบล 

ครอบคลมุทัง้จงัหวดั เพือ่ให้เกิดพลงัการขบัเคลือ่นท่ีจะ

น�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึง 

• การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่การพฒันา

เดก็และเยาวชน ใช้เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการวางแผน

การศึกษารวมถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ในระยะยาว การ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูลจาก

หน่วยงานในพื้นที่เข้าด้วยกัน หรือรวมถึงการส�ารวจ

ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดการกับองค์ความรู้เพื่อการดูแล

เดก็และเยาวชนแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม เพือ่ให้กลไก

ท�างานและเวทีบูรณาการที่เกิดขึ้นมีข้อมูลทั้งในระดับ

ภาพรวมเพื่อการวางแผนและข้อมูลเด็กและเยาวชน 

รายกรณีส�าหรับการปฏิบัติการในพื้นที่

สิง่เหล่านีเ้ป็นทัง้ “เสาหลกั” และ “แรงส่ง” ท่ีเหนีย่ว

นำาให้เกิดการขับเคล่ือนเพื่อสร้างกระแสความสนใจ 

และทศิทางจากการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน ไปสูก่าร

ปฏิรูปการศึกษาบนพื้นฐานแห่งการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน

ทุกจังหวัดนำาร่อง จนทำาให้เกิดผลความเปลี่ยนแปลง 

ในอีก 2 ระดับถัดมา 
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ทุกพื้นที่ดำาเนินงานโครงการ “จังหวัดปฏิรูป 

การเรยีนรู้” ต่างก่อร่างสร้างฐาน “3 เสาหลกั” ของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด” ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่

เชือ่มร้อยหนุนเสริมกนัและกนัเพือ่น�าไปสู่การปฏริปูการ

เรียนรู้ของพื้นที่ ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและแผน

ปฏิรูปการศึกษา (2) กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการ

ศึกษา และ (3) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

เด็กและเยาวชน

กระบวนการทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่น�าร่อง 

สะท้อนให้เห็นภาพว่า การหยั่งรากแต่ละส่วนน้ันมีรูป

แบบวิธีการในลักษณะใดบ้าง 1

1. การพฒันาเป้าหมายและแผนปฏริปูการศกึษา

ในทุกจังหวัดน�าร่องได้ก�าหนดเป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้เพ่ืออนาคต ในระดับจังหวัด 

โดยอาศัยการรวมตัวภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ผ่านชุด

กจิกรรมหลากหลายลักษณะ ซึง่ได้เปิดโอกาสและพืน้ท่ี

ให้ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดได้มาร่วมคิด แลกเปลี่ยน

ข้อมูลและร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนงานจังหวัดปฏิรูป

การเรยีนรูแ้ละการศกึษา และน�ามาสู่การร่วมกนัก�าหนด

เป้าหมายการพฒันาการศกึษาของจงัหวดั ใน 2 ลกัษณะ 

ได้แก่ เป้าหมายย่อย และ เป้าหมายใหญ่

ผลระดับที่ 2 - หยั่งราก “3 เสาหลัก” สู่การปฏิรูปฯ

• ระยะเริม่ต้น ก�าหนด “เป้าหมายย่อย” หรอืการ

แก้ไขปัญหาส�าคัญเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่

ตัวอย่าง เช่น 

• การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ที่สุโขทัย 

ยะลา 

• การแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคนัและเด็กด้อย

โอกาส ที่สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี แม่ฮ่องสอน

• การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่น่าน ล�าปาง 

กาญจนบุรี

• การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท�า ที่ชลบุรี 

ตราด ภูเก็ต นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา 

เชียงใหม่ อ�านาจเจริญ

ในการที่จะคล่ีคลายสถานการณ์ปัญหา แต่ละ

จังหวัดได้ริเริ่มและด�าเนินมาตรการท่ีแตกต่างกันตาม

สภาพปัญหาและความพร้อมของพืน้ที ่เครือ่งมอืส�าคัญ 

อาทิ 

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์ปัญหา 

(2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่

(3) การพัฒนาครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน

เพื่อเสริมทักษะ 

* รายละเอียดข้ันตอนและกระบวนการพัฒนา “3 เสาหลัก” แต่ละส่วน พร้อมด้วยกรณีตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน 

ชุดเอกสาร แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการเทียบระดับ รวม 4 เล่ม และรายงานโครงการด�าเนินงาน

และบทเรียนเชิงนโยบายในโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จัดท�าโดย สสค.
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(4) การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายโรงเรียนเพื่อ

กระจายครูคุณภาพ ช่วยยกระดับการเรียนการสอนให้

กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย 

(5) การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานท�า เป็นต้น

• ระยะขยายผล ก�าหนด “เป้าหมายใหญ่” ในรปู

วิสัยทัศน์หรือแผนการปฏิรูประบบการศึกษาของ

จังหวัด  

นบัต้ังแต่ เป้าหมายการจัดการศกึษา โครงสร้างการ

จดัการศกึษา ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน กลไกและ

เครื่องมือที่ควรมี เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบการ

ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เหมาะสม และผลลัพธ์

ส�าคญัจากระบบการศกึษาและการเรยีนรู ้ทัง้ทีเ่กีย่วกบั

คุณภาพบคุลากรในระบบการศกึษา หลักสูตรการเรยีน

การสอน เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

และคุณภาพของนักเรียนตลอดจนเยาวชน ที่ควรมี 

(ความรู้-ทักษะ) และควรเป็น (ท�าได้ ท�าเป็น) ที่น�าไป

สู่การมีความสามารถในการเป็นก�าลังส�าคัญในการ

พฒันาพ้ืนที ่ท้องถิน่ ผ่านวสัิยทัศน์ และแผนพฒันาการ

ศึกษา ที่จังหวัดต่างๆ จัดท�าขึ้น  ดังตัวอย่าง เช่น 

• จ.ภูเก็ต “รักถิ่น ไม่ทิ้งที่ มีงานท�า” 

• จ.อำานาจเจริญ “การศึกษาอ�านาจเจริญมี

คุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้สู่เมืองธรรมเกษตร”

• จ.สุรินทร์ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีงานท�า” 

• จ.เชยีงใหม่ “พลเมอืงเชียงใหม่ รกัษ์วฒันธรรม 

ทนัการเปลีย่นแปลง แสวงสมัมาชพี” 

 เป็นต้น

เป้าหมายและโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่

จัดท�าขึ้นในโครงการนี้ได้ถูกน�าไปขับเคลื่อนหรือปฏิบัติ

การเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว เช่น แผนยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี ซ่ึงเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีล�าดับ

ความส�าคัญสูงของจังหวัด แผนการจัดการศึกษาเพื่อ

การมีงานทำาของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแผนขยายผล 

การศกึษาเพือ่อาชพีในการสนบัสนนุและก�ากบัดแูลของ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ขณะที่ จ.สุโขทัย มี 

แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยเพื่อยกระดับ

สมรรถนะการอ่าน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เป็นต้น

ทั้งนี้ เป้าหมาย 2 ระดับดังกล่าว ไม่ได้แยกขาดจาก

กัน แต่มักเป็นไปโดยสืบเน่ือง โดยในระยะเร่ิมแรก 

จงัหวดัมกัเริม่จากโจทย์ย่อย หรอืเรือ่งเฉพาะหน้าทีค่ณะ

ท�างานเห็นตรงกันว่าต้องเร่งด�าเนินการ ต่อเมื่องาน

ประสบความส�าเร็จ ซ่ึงท�าให้จังหวัดสามารถรวบรวม

สะสมเครอืข่ายและทรัพยากรได้มากขึน้แล้ว ก็มกัขยาย

เป้าหมายและแผนออกไปกว้างขึ้น ดังกรณีตัวอย่าง 

จ.สุรินทร์ ที่เริ่มต้นจาก “โจทย์” การช่วยแก้ปัญหาเด็ก

ออกกลางคัน จากนั้นขยับไปสู่เป้าหมาย “เสริมสร้าง

คณุภาพชวีติเดก็และเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ด ีมงีานท�า” 

เป็นต้น

ในบางจงัหวดั แม้ยงัไม่ได้รบัการบรรจแุผนพฒันาการ

เรียนรู้ในแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด แต่

หน่วยงานก็มีการน�าแผนไปด�าเนินการในขอบเขตงาน

ของตนเอง หรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย

อาศัยงบประมาณที่หน่วยงานมีอยู่ หรือขอรับการสนับ 

สนนุจากหน่วยงานทีม่ทีรพัยากรสนบัสนนุ เช่น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น ท�าให้มี

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ตามเป้าหมายของ

แผนฯ อยู่ไม่น้อย  
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นอกจากนี ้เมือ่มกีารตัง้ คณะกรรมการศกึษาธกิาร

จังหวัด (กศจ.) ในปี 2559 ทุกจังหวัดน�าร่องต่างเร่งจัด

ท�าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพื่อเสนอต่อ กศจ. นับ

เป็นการยกระดับเป้าหมายและแผนที่ภาคีเครือข่ายจัด

ท�าขึน้ให้เชือ่มโยงสูก่ลไกการจดัการศึกษาและการเรียนรู้

ของรัฐในระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ป็นทางการ ดงัแสดงใน ภาพท่ี 7

ภาพที่ 7 ระดับของการก�าหนดเป้าหมาย

และแผนพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด

2. การพัฒนากลไกจัดการปฏิรูปการเรียนรู้

    และการศึกษาในระดับพื้นที่ 

จุดเริ่มต้นของกลไกจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัด 

มีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดแต่มีจุดร่วมท่ีคล้าย

กันคือเริ่มต้นจากผู้ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงใน

การจัดการศกึษาของพืน้ที ่มผีูท้ีส่ามารถประสานความ

ร่วมมือเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่มาร่วมคิด 

แลกเปลีย่นข้อมลูและด�าเนนิมาตรการจดัการศกึษาของ

พ้ืนที่ร่วมกัน โดยใน 15 จังหวัดมีแกนประสานความ 

ร่วมมือ ดังนี้

(1) องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นหน่วย

ประสานความร่วมมอื ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน กาญจนบรุี 

สุรินทร์ อ�านาจเจริญ สุราษฎร์ธานี 

(2) มหาวทิยาลยั เป็นหน่วยประสานความร่วมมอื 

ได้แก่ ล�าปาง นครราชสีมา ยะลา

(3) เขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยประสานความ

ร่วมมือ ได้แก่ สุโขทัย ชลบุรี

(4) ภาคเอกชน เป็นหน่วยประสานความร่วมมือ 

ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา

(5) ภาคประชาสังคม เป็นหน่วยประสานความ 

ร่วมมือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (สมาคมพัฒนาการศึกษา

แม่ฮ่องสอน) ภเูก็ต (สภาการศกึษาจงัหวดัภูเก็ต) ตราด 

(เครือข่ายประชาสังคม)

ทุกจังหวัดน�าร่องได้พัฒนากลไกการจัดการฯ บน

หลกัการมส่ีวนร่วม ในระยะเริม่แรกในรปูคณะกรรมการ

ด�าเนินงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือค�าส่ังส�านักงาน 

ในพื้นที่รองรับ กระทั่งพัฒนาไปสู่รูปแบบการจัดการท่ี

แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด อาทิ 

• จ.ภูเก็ต จัดตั้ง “สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” 

และ “มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” เพื่อ

ประสานความร่วมมอืการจัดการศึกษาในจงัหวดั 

• จ.เชียงใหม่ จัดตั้ง “ภาคีเชียงใหม่เพื่อการ

ปฏริปูการศกึษา” มอีงค์การบริหารส่วนจงัหวดั

เชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานหลักและ 

เชื่อมโยงเครอืข่ายการท�างาน “99 องค์กร 26 

บุคคล” ปัจจุบันมีเครือข่ายรวมกันมากกว่า 

3,000 คน 

• จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูป

การเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ และคณะท�างาน

ปัญจภาครีะดบัพืน้ที”่ ซึง่ประกอบด้วย 1) กลุม่

พ่อแม่ผู้ปกครอง 2) หน่วยงานทางการศึกษา 

3) ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน 4) หน่วยสนบัสนุน  (อสม. 

สสจ. พมจ.) และ 5) ภาคเอกชน (มูลนิธิ 

สมาคม)

• จังหวัดอำานาจเจริญ จัดตั้ง สภาการศึกษา

จังหวัดอ�านาจเจริญ ที่ขับเคลื่อนด้วยความ 

ร่วมมือประสานการท�างานระหว่างบรรดา

แผนเพื่อไปสู่
เป้าหมายย่อย

แผนเพื่อไปสู่
เป้าหมายใหญ่

แผนเพื่อท�างาน
ร่วมหรือ

ส่งต่อ กศจ.
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หน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่ 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญเป็นที่

ปรึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดอีกจ�านวนหนึ่งท่ีหลังจากได้

จดัตัง้กลไกหลัก คอื คณะท�างานจังหวดัปฏริปูการเรยีนรู้

จังหวัด แล้ว กลไกดังกล่าวได้ท�าหน้าที่เป็นแกนหลัก 

ในการจัดประชุม “สมัชชาการศึกษาจังหวัด” อย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ

จังหวัด โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าร่วม 

ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าน นครราชสีมา

กลไกขบัเคล่ือนการปฏรูิปการเรียนรู้ในจังหวดัต่างๆ 

ได้กลายเป็นพืน้ทีท่ีภ่าคเีครอืข่ายได้มาพบปะพดูคุย แลก

เปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ติดตามความ

ก้าวหน้าการขบัเคลือ่นงาน และสร้างความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานในการขบัเคลือ่น ตลอดจนการพัฒนากระบวน 

การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ รวมถึงมีการประชุมเฉพาะ

กลุ่มกลไกหรอืคณะท�างานชุดต่างๆ ในจงัหวดัอยู่เป็นนติย์

หลงัการด�าเนนิงานผ่านไประยะหนึง่เครอืข่ายจดัการ

ศึกษาเชิงพ้ืนที่ 15 จังหวัดได้ร่วมประชุมหารือก�าหนด

รูปแบบโครงสร้างกลไกความร่วมมือในระดับจังหวัด 

ที่เหมาะสม โดยก�าหนดเป็น 3 องค์ประกอบซึ่งแต่ละ

องค์ประกอบมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 รูปแบบโครงสร้างกลไกจัดการศึกษาในระดับจังหวัด

1. จัดเวทีีระดมความร่วมมือทุกภาค
ส่วนในพื้นที่

2. ศึกษาข้อมูลและจัดท�าแผนการ
ศึกษาจังหวัดตามโจทย์พื้นที่

3. ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
4. สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ

จัดการศึกษาตามโจทย์พื้นที่
5. เสนอแนะการจัดการศึกษาต่อ

หน่วยงานรัฐ

สมัชชาการ
ศึกษาจังหวัด

(กระบวนการมีส่วนร่วม)

คณะกรรมการ
การศึกษา

จังหวัด

ส�านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา
จังหวัด

แปลงนโยบาย
และแผนการศึกษา
จังหวัดสู่การปฏิบัติ

เสนอความคิดเห็น
ทิศทาง และนโยบาย
แผนการศึกษาจังหวัด

งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานเป็นเงินสมทบระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
กับ อปท. จังหวัดละประมาณ 50-100 ล้านบาท
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3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

    เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือส�าคัญที่แต่ละ

จงัหวดัใช้ในการระบปัุญหาและตดิตามการแก้ไขปัญหา

ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น

• จังหวัดเชียงใหม่ และ สุราษฎร์ธานี รวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่พัฒนาเป็น

ฐานข้อมูลสถานการณ์การศึกษาของเด็ก 

เยาวชนในพื้นที่ที่ภาคีใช้ประโยชน์ร่วมกัน

• จังหวัดสุโขทัย และ ยะลา พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน

ในระดับประถมศึกษาและข้อมูลสารสนเทศ

เพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านภาษาไทย ตาม

ล�าดับ 

• จังหวัดสุรินทร์ มีระบบข้อมูลเด็กและเยาวชน

ส�าหรับใช้ในการป้องกัน เฝ้าระวังเด็กและ

ตดิตามเยาวชนทีเ่สีย่งออกจากระบบการศกึษา

กลางคัน 

สิ่งที่ยังเป็นเรื่องท้าทายในการพัฒนาข้อมูลและ

สารสนเทศคือ การท�างานด้านการพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศนั้นไม่สามารถท�างานโดยหน่วยงานใด 

หน่วยงานหนึง่ แต่ต้องใช้การท�างานร่วมกนัเพือ่ก�าหนด

ประเภทข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้

ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้งานได้จริง

อย่างไรกต็าม ข้อจ�ากดัเหล่านีส้ามารถท�าให้ลดน้อย

ลงได้ด้วยกระบวนการท�างานในรูปแบบลักษณะการ 

ขอความร่วมมือของหน่วยจัดการ (การจัดการความ

สมัพนัธ์) ทีเ่ป็นการท�างานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครฐั

และหน่วยงานนอกภาครฐั ซ่ึงประกอบด้วย ภาคประชา

สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล) 

ภาคเอกชน ซ่ึงจะท�าให้การท�างานด้านข้อมลูสารสนเทศ

มีความก้าวหน้าและเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการให้

หน่วยงานตามโครงสร้างเพียงหน่วยงานเดียวเป็น 

ผู้จัดการ

เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบสารสนเทศของพื้นท่ีใน

อีกทางหนึ่ง สสค. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พัฒนาระบบข้อมูล 

หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู ้และข้อมูลความ

ต้องการตลาดแรงงานซึ่งมีการขยายผลในพื้นที่ คือ  

• ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร น�าไปใช้ใน 3 จังหวัด 

ได้แก่ ภูเก็ต นครราชสีมาและน่าน โดย 

ระบบดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือจัดการในระดับ

สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลใน 3 ส่วน คือ (ก) 

ประสิทธิภาพการศึกษา เช่น ร้อยละของครูที่

สอนไม่ตรงสาขา จ�านวนครูที่ขาดแคลนใน

แต่ละระดับ งบประมาณสนับสนุนการศึกษา

ของ อปท./รฐับาลกลาง เป็นต้น (ข) คณุภาพ

การศึกษา เช่น คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา ค่าสติปัญญาเฉลี่ยของเด็ก (IQ) 

(ค) โอกาสทางการศึกษา เช่น ร้อยละเด็กที่

เข้าถงึการเรยีน ป.1 จ�านวนเดก็หลดุออกนอก

ระบบ การเข้าถงึคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ 

• ข้อมูลตลาดแรงงาน โดย มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต เช่ือมโยงความต้องการตลาด

แรงงานกับการจัดการศึกษา มีการท�างานใน

จังหวัด ภูเก็ต เชียงใหม่ ตราด สุราษฎร์ธานี 

และ อำานาจเจริญ
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ผลสบืเนือ่งจากการขับเคล่ือนกจิกรรมหลกั 3 ส่วน ทีน่�ามาสูก่�าเนดิ “3 เสาหลกั” ซ่ึงเป็นฐานส�าคญัของการปฏริปู

การเรียนรู้เชิงพื้นที่ในจังหวัดน�าร่องของโครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” ทั้ง 15 จังหวัด ในช่วงเวลาด�าเนิน

โครงการประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 2 ระดับ นั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ และ 

ความเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายชาติ

ผลระดับที่ 3 “สร้างแรงสะเทือน สู่ “ความเปลี่ยนแปลง 2 ระดับ”

ภาพที่ 9 ผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่น�าร่องโครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้”

ระดับที่ 1 ความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่

ผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังแสดงใน ภาพที่ 9

โครงการจังหวัด
ปฏิรูปการเรียนรู้

ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

ลดจ�านวนเดก็หลดุ
จากระบบการศกึษา

เพิ่มโอกาส
การเรียนรู้แก่ 
“เด็กพิเศษ”

สร้างหลักประกัน
โอกาสการเรียนรู้

ผลต่อผู้เรียน

ผลต่อครูผู้สอน

ผลต่อสถานศึกษา

พัฒนาระบบ
แนะแนว

พัฒนาหลักสูตร

พัฒนาระบบส่งต่อ

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

เพิ่มโอกาส
การมีงานท�า

สุรินทร์ : การคืนโอกาสเรียนรู้ให้แก่เด็กที่

ออกจากระบบการศึกษากลางคัน 734 คน

สุราษฏร์ธานี : การเพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

500 คน

ภูเก็ต , แม่ฮ่องสอน : เพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษานักเรียนในเขตเทศบาล/พิการ

ยากจนในถิ่นทุรกันดาร 

สุโขทัย , ยะลา : การแก้ปัญหานักเรียน

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

น่าน , ล�าปาง , นครราชสีมา : การพัฒนา

เครือข่ายครู (Professional Learning 

Community-PLC)

ตราด : การเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่โลกของ

งาน

ชลบุรี : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการ

มีงานท�า

ภูเก็ต : การพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพ 

เพื่อน�าทางสู่ “อาชีพที่ชอบและใช่”

กาญจนบุรี : วิธีการเรียนการสอน
สุราษฏร์ธานี : การพัฒนาหลักสูตร

พุทธทาสศึกษา
เชียงใหม่ : การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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>> ลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา 
จังหวัดน�าร ่องหลายแห่งได้ริเริ่มแผนงานและ 

ปฏิบัติการในระดับจังหวัด ที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกหลานในพื้นที่ เช่น

• การคืนโอกาสเรียนรู้ให้แก่เด็กที่ออกจากระบบ

การศึกษากลางคัน ที่ จ.สุรินทร์

กลไกความร่วมมือของจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณา

เห็นว่า ปัญหาเด็กออกกลางคัน เป็นปัญหาส�าคัญของ

จังหวัดเนื่องจากมีเด็กจ�านวนมากที่หลุดออกนอกระบบ 

เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

กับปัญหาพฤติกรรมเยาวชนเข้ามาร่วมท�างานกัน 

ภายใต้การสนับสนุนและเห็นชอบของผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด

ผลการดำาเนินงาน ในปีการศึกษา 2558-2559 

จงัหวัดสรุนิทร์สามารถส�ารวจพบเดก็และเยาวชนทีห่ลดุ

ออกจากระบบการศึกษากว่า 10,000 คน ในจ�านวนนี้

สามารถตดิตามช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่การศกึษาจ�านวน 

734 คน จ�าแนกเป็น 

• เดก็และเยาวชนทีย่งัเรยีนไม่จบการศกึษาภาค

บงัคบัหรือการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 447 คน ให้กลบั

เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่อ จ�าแนกเป็น 

ระดับประถมศกึษา 6 คน ระดับมธัยมศึกษา

ตอนต้น 264 คน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

172 คน และวิทยาลยัการอาชพี 5 คน

• เด็กและเยาวชนทีจ่บการศกึษาภาคบงัคบัแล้วไม่

ได้ศกึษาต่อ/ไม่มงีานท�า 287 คน ให้ได้รบัการ

ฝึกอบรมวชิาชพีเพ่ือการมสัีมมาชพี

• การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนท่ี

บกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

คณะท�างานจังหวัดปฏรูิปการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์-

ธานี ก�าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ 

“เดก็พเิศษ” โดยจดัให้มกีารอบรมคดักรองเดก็โดยคณะ

แพทย์ให้กับครูและผู้ปกครองในโรงเรียน 23 แห่ง การ

อบรมวัดเชาว์ปัญญา จัดท�าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

การสอนตามแผนการสอนโดยครพูเิศษที ่อบจ.สรุาษฎร์-

ธานีจัดหาให้เพิ่มเติม เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน ในปี 2558 สามารถดูแลเดก็กลุม่

นี้ได้ 528 คน จากทีส่�ารวจพบประมาณ 2,000 คน  และ

ตั้งเป้าหมายในการขยายเพิ่มเติมในปี 2559 

• การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในเขตเทศบาล 

ที่ จ.ภูเก็ต

จงัหวัดภเูก็ตได้น�าร่องการใช้ระบบข้อมลูหลกัประกนั

โอกาสทางการศึกษา ในสถานศึกษา 14 แห่ง ทุกสังกัด 

โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการ

จดัการศกึษาในระดบัช้ันเรยีน การบรหิารการศึกษาของ

โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด เช่น เทศบาลหรือเขต

พื้นที่การศึกษา น�าไปสู่การจัดท�า “Blue Print” หรือ

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ของเทศบาลนครภูเก็ต 

ถอืเป็นการจดัท�าแผนการศกึษาบนฐานความร่วมมอืและ

ใช้ข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่

• การเพิม่โอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรยีนทีพ่กิาร 

ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนา “ระบบข้อมูลแม่ฮ่องสอนโมเดล” ที่เป็น

เคร่ืองมอืน�าไปสู่ระบบหลักประกันโอกาสทางการศกึษา 

ด้วยการท�างานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบ

สารสนเทศที่ เชื่อมโยงและส ่งต ่อข ้อมูลเด็กจาก 
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สถานพยาบาลสู่หน่วยจัดการศึกษาทั้งศูนย์การศึกษา

พิเศษ โรงเรียนและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์ โดยเฉพาะกลุม่เดก็พกิาร ยากจนและเด็กทีอ่าศัย

อยู่ในพืน้ทีห่่างไกลเพือ่ให้เดก็เหล่านัน้ได้รบัการดแูลและ

สวัสดกิารและเข้าถงึโอกาสทางการศึกษาตามท่ีพงึได้รบั

ผลการด�าเนินงาน ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันของ

หน่วยงานในพืน้ทีผ่่านระบบสารสนเทศและการเปิดศูนย์

เรียนร่วมของเด็กกลุ่มดังกล่าวกับเด็กทั่วไปซ่ึงจะท�าให้

เกิดพัฒนาการในการใช้ชีวิตร่วมกัน

มาตรการเบื้องหลังการ “เก็บกู้” อนาคต
ให้แก่เด็กออกจากระบบการศึกษากลางคัน จ.สุรินทร์

ผลดังกล่าวเกิดจากการความร่วมมือด�าเนินงานใน 3 ประการ

(1) กลไกความร่วมมอืปัญจภาคีในระดบัจังหวดัและต�าบล ท่ีประกอบด้วย (1) พ่อแม่ผูป้กครอง (มหีน้าท่ี 

ให้ข้อมูล) (2) หน่วยจัดการศึกษาประถม/มัธยม กศน.และวิทยาลัยการอาชีพ (ใช้และปรับปรุงข้อมูล) 

(3) ท้องที/่ท้องถิน่ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ส�ารวจและปรบัปรงุข้อมลู) (4) หน่วยงาน

สนบัสนุนการศกึษา ได้แก่ สพม. สพป. กศน. พมจ. สาธารณสขุ ปกครอง ต�ารวจ สถานพนิจิและคุม้ครองเด็ก 

และเยาวชน คุมประพฤติ (ให้การสนับสนุน แนวคิด ใช้และปรับปรุงข้อมูล) (5) องค์กรเอกชนและมูลนิธ ิ

(ใช้ข้อมลู) โดยกลไกระดับต�าบลจะมบีทบาทในการให้ข้อมลู ตดิตาม ช่วยเหลอืเดก็ออกกลางคนัในต�าบลของ

ตนส่วนกลไกระดับจังหวัดจะมีบทบาทสนับสนุนและเชื่อมโยงมาตรการและความร่วมมือ 

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และ 

อบจ.สุรินทร์ ใช้บันทึกข้อมูลพื้นฐานเด็กและเยาวชนอายุ 0-20 ปี ของจังหวัดสุรินทร์ทุกคนโดยใช้ข้อมูลพื้น

ฐานจาก ทร.14 และให้ อสม.ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเด็กรายบุคคล เก็บข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่

สมบูรณ์ ข้อมูลส�าคัญคือสภาพครอบครัว ข้อมูลด้านการเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และพฤติกรรมทางสังคม 

ข้อมลูล่าสดุพบว่าสรุนิทร์มเีดก็หลดุออกจากระบบการศกึษาทัง้สิน้ 4,644 คน จาก 834 หมูบ้่าน (เมือ่ส�ารวจครบ

ทัง้จงัหวดัคาดว่าจะพบเด็กหลุดมากกว่า 10,000 คน) ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารตดิตามช่วยเหลอืของกลไกปัญจภาคต่ีอไป

(3) การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพื่อก�าหนดทิศทางการศึกษาและบูรณาการความร่วมมือของ

จังหวัด เป็นการท�างานผ่านเวทีสมัชชาการศึกษาใน 20 ต�าบล และสมัชชาการศึกษาจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการ

จงัหวัดเป็นประธาน ก�าหนดวสิยัทศัน์ “เสรมิสร้างคณุภาพชวีติเดก็และเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ด ีมงีานท�า” ผ่าน

กลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ ยทุธศาสตร์การพฒันาสตปัิญญาและทกัษะอาชพี การพฒันาสขุภาพ การพฒันาคณุธรรม

และจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต และยุทธศาสตร์ส่งเสริม/สนับสนุนการมีงานท�า ซ่ึงคณะท�างานได้น�า

เสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด

สุรินทร์ (กรอ.สุรินทร์) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) เพื่อขับเคลื่อนต่อไป

กรณีศึกษา
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>> ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้โครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” ได้น�า

ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ผ่าน 3 ช่อง

ทางส�าคญั ได้แก่ การพฒันาผู้เรยีน การพฒันาครผููส้อน 

และการพัฒนาสถานศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• ผลต่อผู้เรียน 

(1) การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 • กรณี ที่ จ.สุโขทัย 

 ดังที่ทราบกันดีว่า จังหวัดสุโขทัย เป็นราชธานี

ในรัชสมัยของพ่อขุนรามค�าแหง ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย 

ด้วยเหตุน้ี ภาคีความร่วมมือในจังหวัดสุโขทัยจึงเห็น

ความส�าคญัทีจ่ะต้องท�าให้เดก็จบชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

ทุกคนอ่านออกเขียนได้ โดยได้ตั้งเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาการศึกษาของจังหวัด ทั้งนี้โดยมีทุนเดิมคือการ

ริเริ่มของส�านักงานเขตพื้นที่ เขต 2

 ผลการดำาเนินงาน สามารถแก้ปัญหาอ่าน 

ไม่ออกเขยีนไม่ได้ โดยลดจ�านวนเดก็ทีอ่่านไม่ออกเขยีน

ไม่ได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เดิมมีอยู่ร้อยละ 

2.75 ในปี 2555 เป็นศูนย์ในปี 2557 (สุโขทัยเขต 2) 

และน�าความส�าเร็จดังกล่าวขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง

จังหวัดในปี 2558 

 นอกจากน้ี ยังน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพครู

เพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถม

ศกึษา  รวมถงึกจิกรรมและระบบสนบัสนนุการวางแผน

และติดตามการเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน รวมถึง

โปรแกรมประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถม

ศึกษา ที่ได้มีการทดลองและปรับปรุงโปรแกรมแล้ว 

เตรียมก�าหนดแนวทางการใช้ระบบนี้ร ่วมกันของ 

สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด

 • กรณีที่ จ.ยะลา

 ก�าหนดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพื่อการ

อ่านออกเขียน โดยเครือข่ายร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยั  

ราชภัฏยะลา สพป. อปท. ในการส่งเสริมการอ่านออก

เขียนได้ของเด็กปฐมวัยถึง ป.3 

 ผลการดำาเนินงาน เกิดการพัฒนาชุดฝึกการ

อ่านที่ต่อยอดจากเครือข่ายพหุภาษา 15 แห่งจาก

โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาส�าหรับเด็กปฐมวัยและ 

ป.3 รวมถึงกระบวนการนิเทศครู ตลอดจนระบบ

สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเสริมการอ่าน ที่แสดงข้อมูล

สภาวการณ์ของครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ใน 16 

โรงเรียนน�าร่อง

ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลจากมาตรการ 3 ส่วน ดังนี้

1) พัฒนาชุดเครื่องมือพัฒนาและฝึกการอ่าน  

(พฒันาต่อยอดจากเครอืข่ายพหภุาษา 15 แห่ง

จากโรงเรยีนใน 3 จงัหวดัภาคใต้) เครือ่งมอื

ประเมนิผลสมัฤทธิด้์านภาษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

และ ป.3 และกระบวนการติดตามนิเทศครู 

จากการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูทั้กษะ

ด้านการอ่านออกเขียนได้ส�าหรับเด็กปฐมวัย

และประถมศกึษา ในโรงเรยีนเครอืข่าย 16 แห่ง 

โดยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากับอทุยาน

การเรียนรู้ยะลา (TK Park) มรภ.ยะลา เทศบาล

นครยะลา และสพป.ยะลา เขต 1

2) พัฒนาระบบผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครู

ประจ�าการ ผ่านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สายวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามารถด้าน

ภาษาส�าหรับเด็กในจังหวัดยะลา โดยความ 

ร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลากับ

สถานศกึษา และการพฒันาศกัยภาพครปูระจ�า

การหรอืครทูีร่บัผดิชอบระดบัการศกึษาปฐมวยั

และ ป.1-ป.3 ส�าหรับการสอนวิชาภาษาไทย 

โดยการด�าเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ศักยภาพครูและนวัตกรรมการศึกษา มรภ.

ยะลา ด้วยหลักสูตรก่อร่างสร้างค�าและต่อ

ประโยคด้วยการสื่อสาร
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3) ให้มีการน�าเสนอผลการด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ ใน

ทีป่ระชมุจงัหวัดในทกุเดือน และรบัทีจ่ะรบัเข้า

เป็นวาระจังหวัดเพื่อน�าเสนอต่อ กศจ.ต่อไป 

มาตรการเบื้องหลังความส�าเร็จใจการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
จ.สุโขทัย

มาตรการส�าคัญในการจัดการปัญหา มีดังนี้ 

(1) เน้นการอ่านออกเขยีนได้ตัง้แต่ชัน้ ป.1 ไม่ปล่อยให้นกัเรยีนทีม่ปัีญหาการอ่าน และการเขียนไม่ได้ตาม

ค�าพื้นฐานของชั้นเรียนได้เลื่อนไปเรียนในชั้นสูงขึ้น

(2) จัดท�าบัญชีค�าพื้นฐานที่นักเรียนต้องอ่านได้ในแต่ละชั้นเรียน/ภาคเรียน 

(3) ให้โรงเรียนปรับการสอนอ่านเป็นแจกลูกประสมค�าและปรับชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในชั้น ป.1-3 

(4) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

(5) ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

(6) มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซนต์ ในทุกชั้นเรียน

(7) การนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือด�าเนินงานใน 3 ประการ

(1) กลไกการท�างานในระดบัจงัหวดัและสถานศกึษา ภาคทีีส่�าคญัระดบัจังหวดัคอืส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 และ 2 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสโุขทยั สถานศกึษาในทกุสงักดั และกลไก

ระดบัสถานศกึษามภีาคท่ีีส�าคญั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและผูป้กครอง โดยมกีารจดัท�า MOU สถานศกึษา

กับเขตพื้นที่การศึกษาในการด�าเนินมาตรการต่างๆ 

(2) การจัดท�าระบบข้อมลูสนับสนนุการวางแผนและติดตามการเสรมิสร้างสมรรถนะการอ่านและโปรแกรม

ประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน

และครูในชัน้เรียนซึง่เป็นการท�างานร่วมกนัของ สพป.สโุขทยัเขต 1 และเขต 2 โดยภายหลงัการพฒันาและปรบัปรงุ

โปรแกรมแล้วเสร็จทั้ง 2 เขตพื้นที่ก�าหนดแนวทางร่วมกันที่จะใช้ระบบนี้กับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด

(3) การจดัท�าแผนพฒันาการศกึษาของจงัหวดัสโุขทยัเพือ่ยกระดบัสมรรถนะการอ่าน ของนกัเรยีนระดบั

ประถมศึกษา โดยใช้การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) โดยความร่วมมือของสพป.สุโขทัยเขต 1 และเขต 2 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา 347 แห่ง ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย นักเรียนและ 

ผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายยกระดับสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งจังหวัด ซึ่งประกอบ

ไปด้วย แผนพัฒนาคุณภาพการอ่าน แผนการบริหารบุคคล แผนการนิเทศติดตาม และแผนการจัดการด้าน

ข้อมูล ซึ่งได้น�าเสนอต่อผู้ว่าราชการในฐานะประธาน กศจ.แล้ว

กรณีศึกษา

aw.indd   26 3/29/19   10:32 PM



ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการในจังหวัดนำาร่อง   |   27

• ผลต่อคุณภาพครูผู้สอน

(1) การพัฒนาเครือข่ายครู (Professional 

Learning Community - PLC) 

การพฒันาเครือข่ายครู (PLC) เป็นแนวทางทีจ่งัหวดั

น�าร่องใช้ในการพัฒนาคุณภาพครู เช่น

จ.น่าน สร้างชุมชนเรียนรู้ครู PLC เพื่อพัฒนาระบบ

กลไกและแนวทางหนนุเสรมิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ  

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน น�าร่องในครูระดับอนุบาล 1 - ม.6 

รวมคร ู218 ในโรงเรยีน 5 แห่ง ท�าให้ครมูกีารรวมกลุม่

ในหลายลักษณะตามบรบิทเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน

จ.ลำาปาง การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Know-

ledge Management - KM) การระดมความคิดเพื่อ

ออกแบบกิจกรรมร่วมกันของโรงเรียน ทุก 1-2 เดือน 

โดย มรภ.ล�าปาง และขยายผลเป็นเครือข่ายครู PLC 

ร่วมกนัพฒันาคณุภาพการศึกษา ประกนัโอกาสทางการ

ศึกษา และการพัฒนาด้านการบริหารสถานศึกษา

จ.นครราชสมีา การพฒันาคณุภาพครดู้วย PLC ช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาการเรียนการสอน น�าร่องใน 3 ต�าบล และ

ขยายเป็น 30 ต�าบลในเวลาต่อมา

(2) การพัฒนาครูด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น 

กรณี จ.สุโขทยั พฒันาศกัยภาพแก่ครูอย่างต่อเนือ่ง 

ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้พหุภาคี การใช้ Best 

Practice/DLTV การสังเคราะห์กระบวนการท�างานให้

เป็นตัวแบบเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียน

ประถมศึกษา การคัดสรรครูดีให้รางวัลครูดี การจัดท�า

สือ่นวตักรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืการจัดการเรยีนการสอน

ของครู เช่น บัญชีค�าพื้นฐาน คู่มือครู กิจกรรม และ

แบบฝึก เป็นต้น รวมถึงมีการท�า Peer Coaching ให้

กบัครปูระจ�าการโดยดึงครูภาษาไทยเกษยีณอายุมาร่วม

ประมาณ 30 คน

• ผลต่อสถานศกึษาและกลไกจัดการศกึษาในพืน้ที่

(1) การพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอน

 • กรณีที่ จ.กาญจนบุรี 

 จัดให้มีการวิจัยและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส�าหรับเยาวชนกาญจนบุรี 

โดยความร่วมมือของ อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ มหา-

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 ผลการดำาเนินงาน นักเรียนที่ร่วมโครงการ

ประมาณ 1,000 คน จากโรงเรียน 22 แห่ง ครอบคลุม

พื้นที่ 13 อ�าเภอ  ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

ภาษาต่างประเทศด้วยวธิกีารเรยีนการสอนทีส่อดคล้อง

กับบริบทปัจจุบัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็น

พลเมืองในประชาคมอาเซียน AEC 

 • กรณีที่ จ.สุโขทัย

 จัดท�าระบบข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและ

ตดิตามการเสรมิสร้างสมรรถนะการอ่าน และ โปรแกรม

ประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน

และครูในชั้นเรียนซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันของ สพป.

สุโขทัยเขต 1 และเขต 2

 ผลการดำาเนินงาน ภายหลังการพัฒนาและ

ปรับปรุงโปรแกรมแล้วเสร็จ ทั้ง 2 เขตพื้นที่ ได้ร่วมกัน

ก�าหนดแนวทางใช้ระบบนีกั้บสถานศกึษาทกุแห่งในจังหวดั

(2) การพัฒนาหลักสูตร

 • กรณีที่ จ.สุราษฏร์ธานี 

 คณะท�างานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ริเร่ิมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนผ่านหลักสูตรพุทธทาส

ศกึษา โดยจดัท�าหลกัสตูร คูม่อืครแูละเอกสารการสอน

หลกัสตูร “พทุธทาสศกึษา” ซึง่จะเป็นการสอนในระดบั

ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 โดยจะเริม่การ
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สอนในโรงเรียน 14 แห่งจากทุกสังกัด (สพป สพม. 

อปท.และเอกชน) ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเป็นการ

สอนใน 3 ลักษณะ คือ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการ

ไปกับการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้เป็น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

• กรณีที่ จ.เชียงใหม่ 

ท�าการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านความ 

ร่วมมือกับส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 2 ( สพป.ชม2 ) ในการเป็นพื้นที่น�าร่อง การท�า 

School Mapping เพื่อการควบรวม หรือแบ่งปัน

ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนในพืน้ที่ใกล้เคยีง โดย

วางเป้าหมายให้มีโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพด ี

ทุกต�าบลอย่างน้อย 1 โรงเรียน ที่เป็นศูนย์เครือข่าย 

(ซ่ึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว 

แต่กลับขาดการจัดการที่ท�าให้เห็นผลลัพธ์ในพื้นที่) ซึ่ง

จะท�าในทกุโรงเรยีนในทกุอ�าเภอสงักดัสพป.ชม.2  โดย

นอกจากนีย้งัมกีารก�าหนดมาตรการเสรมิในการใช้ชมรม

ครูเกษยีณอาสา สนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายการพฒันา

โรงเรียนขนาดเล็กอีกด้วย

• กรณีที่ จ.ลำาปาง 

เช่ือมโยงโรงเรยีนขนาดเลก็กับโรงเรยีนขนาดกลาง

หรือโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ ในพื้นที่ส�านักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาล�าปางเขต 2 ( สพป.ลป.2) 6 อ�าเภอ ให้

เป็นเครือข่ายช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา

ผลส�าเร็จของประสานพลังปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่ 

ผลทีเ่ห็นเด่นชดัจากการด�าเนนิโครงการในจงัหวดัน�าร่องในวนันีม้ปัีจจัยหนนุน�าท่ีส�าคญัจาก การสร้างพืน้ที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำาไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ และทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา

และการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ขึ้นทุกพื้นที่ 

รูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัดได้รับการสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ เช่น

จ.ลำาปาง และน่าน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเพ่ือออกแบบกิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็น

เครือข่ายครู PLC (Professional Learning Community) ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกันโอกาส

ทางการศกึษา และพฒันาด้านการบริหารสถานศึกษา โดยมกีารประชมุทกุ 1-2 เดอืน และเครอืข่ายการพฒันา

คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง ใน 6 อ�าเภอ ของพื้นที่ สพป.ลป.2  

สโุขทยั มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสถานศกึษากบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่พฒันาระบบการประเมนิผล

การอ่าน 

ยะลา มเีวทเีรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูท้กัษะด้านการอ่านออกเขยีนได้ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

และประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 16 แห่ง กับอุทยานการเรียนรู้ยะลา สรภ.ยะลา เทศบาลนคร

ยะลา และ สพป.ยะลา เขต1 เป็นต้น

ไขเบื้องหลัง
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(4) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

จากการสนบัสนุนให้จงัหวดัน�าร่องพฒันาระบบข้อมลู

สารสนเทศ ทั้งโดยการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน

ในพ้ืนทีเ่ข้าด้วยกนั รวมถงึการส�ารวจข้อมลูเพิม่เตมิ เพือ่

ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนการศึกษา และ

จัดการความรู้เพื่อน�ามาใช้ในการดูแลเด็กและเยาวชน

แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และได้รับความร่วมมือจาก

สถาบนัการศกึษา 2 แห่ง คอื มหาวทิยาลยันเรศวร และ 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑิต ส่งผลให้จังหวดัน�าร่องมข้ีอมลู

ส�าหรับการวางแผนติดตามในระดับสถานศึกษาและ

ระดับพื้นที่ ดังนี้

• การวางแผนจดัการศกึษาในพืน้ท่ีและการตดิตาม

ช่วยเหลือรายกรณี เช่น 

- จ.นครราชสมีา ภเูกต็ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง และ

สโุขทยั ตดิตัง้ระบบข้อมลูเพือ่สร้างหลักประกัน

โอกาสทางการศกึษาในระดับโรงเรยีนเพือ่เป็น

เครื่องมือจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ

ประมวลผลสู่การจัดการระดับจังหวัด 

- สุรินทร์ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ

ศึกษาในพื้นที่ในการติดตามช่วยเหลือเด็กที่

หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้กลับเข้าสู่

การศึกษา 

• การวางแผนและบริหารจัดการการศึกษาในเชิง

พื้นที่ 

- ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ได้น�าข้อมูลไปใช้ใน

การวางแผนและบริหารจัดการในพื้นที่

- เชียงใหม่ ตราด สุราษฎร์ธานี น่าน และ 

อ�านาจเจริญ น�าข้อมูลไปใช้จัดการศึกษาเพื่อ

การมีงานท�า

>> เพิ่มโอกาสการมีงานทำา
จังหวัดน�าร่องต่างให้ความส�าคัญต่อการบุกเบิก 

เส้นทางเพื่อเชื่อมโยง “โลกการศึกษา” กับ “โลกการ

ท�างาน” ให้บรรจบกัน ดังนี้

 

(1) การพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพ เพื่อนำาทางสู่ 

“อาชีพที่ชอบและใช่” ที่ จ.ภูเก็ต

ภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ภเูก็ตได้ก�าหนดเป้าหมายทีเ่น้นเรือ่งการพฒันาเดก็ให้มี

ความพร้อมส�าหรบัการท�างานสมัมาชีพ และเป็นคนทีม่ี

คุณธรรม เนื่องจากความตระหนักว่าหากเด็กเรียนจบ

แล้วไม่เรียนต่อหรือท�างาน จะมีโอกาสเสียคนได้มาก 

แนวทางที่ภาคีในจังหวัดให้ความส�าคัญคือการหาทาง

ผลกัดนัให้เดก็ได้เรยีนในสายอาชพีมากขึน้เพือ่ให้พร้อม

ส�าหรับการออกไปท�างาน

ผลการด�าเนนิงาน จงัหวดัภเูกต็สามารถเพิม่สดัส่วน

ผู้เรียนต่อในสถาบันการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากเดิมร้อยละ 45.74 

ในปีการศกึษา 2557-2558 เป็นร้อยละ 57.01 ในปีการ

ศึกษา 2558-2559 

ตาราง แสดงจ�านวนผู้เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพ จ.ภูเก็ต ปี 2557-2558

ปี จำานวนผู้เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวนผู้สมัครเข้าเรียน ปวช./อาชีวศึกษา ร้อยละ

2557 4,637 2,121 45.74

2558 4,851 2,766 57.01
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เบื้องหลังการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อม
ส�าหรับการท�างานสัมมาชีพ จ.ภูเก็ต

มาตรการส�าคัญ ประกอบด้วย

(1) การปฏิรูประบบแนะแนว ให้ครูแนะแนวได้รบัการพฒันาศกัยภาพเป็นผูน้�าทางสูโ่ลกอาชพีทีห่ลากหลาย 

ท�าได้จริง ให้ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนค่านิยมไม่ยึดติดการเรียนสายสามัญ ให้เด็กได้คิดวางแผนอนาคต ค้นพบ

ความถนัด มองเห็นโลกอาชีพที่กว้างไกลในท้องถิ่น 

(2) จัดนิทรรศการ “เปิดโลกสัมมาชีพ” ให้นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ทุกระดับชั้น ครู และผู้ปกครองได้

ขยายโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจและค้นหาความถนัด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเกิดจากการความร่วมมือด�าเนินงานใน 3 ประการ

(1) กลไกความร่วมมือที่มีสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วย

ประสานความร่วมมือ มีภาคีความร่วมมือในจังหวัดที่ส�าคัญ อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต สถานศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา (6 แห่ง) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (11 แห่ง) สถาบันอุดมศึกษา (3 แห่ง) สถาน

ประกอบการ (25 แห่ง) ผู้ประสบความส�าเร็จในด้านอาชีพ (60 คณะ) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลไกดังกล่าวน�าไปสู่การสร้างความเข้าใจในปัญหาและสถานการณ์ร่วมกัน 

ในเบื้องต้น

(2) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยพบว่า มีการใช้ข้อมูลส�าคัญได้แก่ 

 ก. ผลวจิยัส�ารวจสถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มในอนาคต 5 ปี ซ่ึงพบว่า โลกของการท�างาน

ที่ภูเก็ตการเรียนจบปริญญาตรีไม่ได้รับรองการมีรายได้และอนาคตที่ดีกว่า เพราะความต้องการจ้างงานกว่า 

80% อยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี (10 ต�าแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุดใช้วุฒิ ปวช./ปวส. มากกว่า

ปริญญาตรีถึง 3 เท่า) และแรงงานในภูเก็ตยังท�างานได้ต�่ากว่าที่นายจ้างคาดหวัง (คนที่จบปริญญาตรีได้เงิน

เดือนเฉลี่ย 13,610 บาท ขณะที่ปวช./ปวส. ได้เงินเดือนเฉลี่ย 12,462 บาท แต่เมื่อค�านวณถึงภาระในการ

เรียนต่อพบว่าการเรียน ปวช./ปวส.มีเงินเหลือใช้มากกว่า) 

 ข. การสร้างระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน 19 แห่งเพื่อให้มีระบบ

ติดตามช่วยเหลือผู้เรียน

(3) การจัดท�าร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพื่อก�าหนดทิศทางการศึกษาและบูรณาการความร่วมมือ

ของจังหวัด ซึ่งสภาการศึกษาจังหวัดและมูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดได้ร่วมกับภาคีความร่วมมือใช้ข้อมูลจาก

ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเป็นข้อมลูก�าหนดแผนพัฒนาการศกึษาของพืน้ทีก่่อนเสนอผูว่้าราชการ

จังหวัดและ กศจ.จังหวัดขับเคลื่อนต่อไป

กรณีศึกษา
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(2) พฒันาหลักสูตรการศกึษาเพือ่การมีงานทำา ที่ 

จ.ชลบุรี

คณะกรรมการด�าเนนิงานปฏิรูปการเรียนรู ้จ.ชลบรุี 

ได้ก�าหนดเป้าหมายหลักในการ ผ่านการขับเคลื่อน

หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท�าจากสถานศึกษา 

23 แห่ง น�าร่องไปยังสถานศึกษาทุกสังกัด 521 แห่ง

ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยม (สามัญ+อาชีวะ) ในปีการศึกษา 

2559

คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินงาน 3 ด้านหลัก

1) สร้างหลักสูตรการศึกษาเพื่อมีงานท�า ตั้งแต่

ระดับปฐมวัยกับประถมศึกษา หลักสูตรระดับมัธยม 

และหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาคือ ปวช. กับ ปวส. โดย

มุ่งสร้างลักษณะนิสัยของเด็กต้ังแต่ปฐมวัยเพื่อให้เด็กรู้

ว่าโตข้ึนต้องไปท�างาน ให้เด็กเรียนรู้เร่ืองของอาชีพและ

มทีศันคตทิีด่ ีแต่ไม่ใช่การฝึกอาชพี ระดบัชัน้ประถมศึกษา

จะเรียนรู้ ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง ในระดับมัธยมศึกษาจะ

เรียนลึกเข้าไปในเรื่องของอาชีพให้สามารถเลือกอาชีพ

ได้ ในระดับ ปวช. ปวส. ให้เรียนรู้เรื่องอาชีพ ในทกุ

ระดับจะให้มีลักษณะนิสัยของการท�างาน โดยทดลอง

น�าร่องในโรงเรียน 23 แห่ง ในทุกสังกัด จากนั้นมีการ

ปรับปรุง และประกาศใช้เป็นหลักสูตรการศึกษา 

เพื่อการมีงานท�าจังหวัดชลบุรีในสถานศึกษาจังหวัด

ชลบุรีทั้ง 521 แห่งในปี 2559   

2) บูรณาการหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการ 

มีงานท�าของจังหวัดชลบุรี ไปจัดการเรียนการสอนป ี

การศึกษา 2559 โดยได้มีการมอบนโยบายการน�า

หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว ให้กับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด 521 แห่ง เมื่อวันที ่

5 เมษายน 2559และจัดประชุมครูวิชาการเพื่อน�า

หลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุก

แห่งก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559

3) ขับเคลื่อนให้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการ

มีงานท�าบรรจุในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชลบุรี 

ในปี 2558 และทางจงัหวดัได้สนบัสนนุงบประมาณการ

ด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

ประจ�าปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 5,439,000 บาท 

เพื่อใช้สนับสนุนสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกแห่งของ

จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2559

ผลการดำาเนนิงาน สดัส่วนของนกัเรยีนอาชวีะสงูขึน้ 

จากร้อยละ 53 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 58 ในปี 2559  

(3) การเตรียมพร้อมผู ้เรียนสู่โลกของงาน ที่ 

จ.ตราด

คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ้เชิงพื้นที่จังหวัด

ตราด ได้จดัท�าแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดัตราด   โดย

ได้เริ่มขับเคลื่อนในเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานท�า 

ตั้งแต่ปี 2558 

ผลการดำาเนินงาน เกิดเครื่องมือและกลไกเตรียม

พร้อมเยาวชนวัยเรียนสู่โลกของการท�างานใน 4 ด้าน 

ดังนี้

1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท�า โดย

เน้นที่การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคน

เข้าสู่โลกของการมีงานท�าใน 4 สาขาหลัก คือ สาขา

เกษตร สาขาท่องเที่ยวและบริการ สาขาขนส่ง และ

สาขาการค้าชายแดน โดยร่วมมอืกับสถาบนัอาชีวศึกษา 

3 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพคลองใหญ่ วิทยาลัย

สารพัดช่างตราด และวิทยาลัยเทคนิคตราด มีกลุ่ม 

เป้าหมายคือโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกพื้นที่ ในจังหวัด

ตราดทั้ง 7 อ�าเภอ จ�านวน 19 โรงเรียนในสังกัด สพม.

17 โดยมอีงค์การบรหิารส่วนจังหวดัตราดเป็นหน่วยงาน

สนับสนุน

2) พฒันาศกัยภาพครแูนะแนว ให้มคีวามรอบรูแ้ละ

สามารถน�าแนวทางการศึกษาต่อตามความถนัดและ
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ความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ทั้งในสายสามัญและ

สายอาชีพ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน 46 

โรงเรียน โดยร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา 3 แห่ง คือ 

วทิยาลยัการอาชีพคลองใหญ่ วิทยาลัยสารพดัช่างตราด 

และวิทยาลัยเทคนิคตราด โดยแต่ละโรงเรียนเลือก

อาชพีตามความเหมาะสมใน 3 กลุม่อาชพี ซึง่สอดคล้อง

กบัความต้องการแรงงานในท้องถิน่ ได้แก่ สาขาเกษตร 

สาขาท่องเที่ยวและบริการ  และสาขาการค้าชายแดน

3) ส�ารวจข้อมูลตลาดแรงงาน ในระยะ 5 ปี โดย

ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์  ซ่ึงมข้ีอค้น

พบทีส่�าคญัคือภาคเศรษฐกจิทีจ่ะมคีวามส�าคญัต่อจงัหวดั

ตราดในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ ขนส่งและคลังสินค้า 

โรงแรมและภัตราคาร เกษตรกรรม ก่อสร้าง และการ

เงิน ในกรณีที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีภาค การค้า

ชายแดน ค้าปลีกและค้าส่ง ความต้องการจ้างงานใหม่

ในปัจจุบัน 9 ใน 10 เป็นการจ้างในสายวิชาชีพและวุฒิ

ต�่ากว่าป.ตรี  ทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนามาก คือ 

ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้าน ICT 

และความสามารถด้านการสื่อสาร

4) พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้

กับท้องถิ่นและชุมชนและหลักสูตรอนุปริญญา โดย 

วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดหลักสูตรระยะสั้นเวลา 30-40 

ชั่วโมง ซึ่งมีกว่า 100 หลักสูตร เปิดสอนให้กับผู้สนใจ

5) การเชื่อมต่อการท�างานระหว่างโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.กับสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีงานท�า

ผลลัพธ์ส�าคัญจากการท�างานที่เกิดขึ้นใน 15 จังหวัดน�าร่อง

จังหวัด ผลลัพธ์การทำางาน

สุรินทร์ • มีฐานข้อมูลเด็กเยาวชนในจังหวัด 1.8 แสนคน โดยมุ่งเป้าหลักไปที่เด็กนอกระบบการ

ศึกษา ที่จ�านวนมากกว่า 10,000 คน ติดตามช่วยเหลือในปี 2558 ได้ 734 คน 

• ขยายเครือข่ายผ่านกลไก “ปัญจภาคี” ในการเก็บกู้เด็กนอกระบบเข้าเรียน กศน.และ

อาชีวศึกษา

เชียงใหม่ • ภาคีเครือข่ายพื้นที่ 99 แห่ง รวมตัวกันเกิดเป็น “องค์กรภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูป

การศึกษา” (ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 300 แห่ง)

• ด�าเนินโครงการตามแผนงาน จ�านวนกว่า 200 โครงการ

• มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2559- 2562

ชลบุรี • ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท�าจากสถานศึกษา 23 แห่ง น�าร่องไปยัง 

สถานศึกษาทุกสังกัด 521 แห่งตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยม(สามัญ+อาชีวะ)

• ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนอาชีวะสูงขึ้น จากร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 58

ภูเก็ต  • ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2559 มีเด็กจบ ม.3 

ร้อยละ 57 เข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

• การขับเคลื่อนโครงการ “เด็กตงห่อ คนดีมีปัญญา” ร่วมกับ สพป.

• มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. และ เทศบาลนครภูเก็ต น�าร่องใน 14 โรง
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จังหวัด ผลลัพธ์การทำางาน

ตราด • ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานท�าผ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเน้น 3 อาชีพ

หลัก เกษตร การค้าชายแดน และท่องเที่ยว ร่วมกับสพม.17

อ�านาจเจริญ • มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม  ข้าราชการบ�านาญ โดยมีอบจ.เป็นแกน

ประสานรวมเป็นสมัชชาการศึกษาจังหวัดในรูปแบบ “สภาการศึกษา”

• การร่วมกันร่างธรรมนูญจังหวัด “เมืองธรรมเกษตร”

สุราษฏร์ธานี • ขยายเครือข่ายสมัชชาไปยังพื้นที่รอบนอกผ่าน กศน.

• ขยายผล PLC เพิ่มอีก 10 โรง

• ช่วยเหลือเด็กพิเศษได้ 524 คนจาก 2,000 คน และมีแนวทางขยายผลต่อเนื่อง

สุโขทัย • เกิดเครือข่ายผู้บริหาร สพป. สถานศึกษา ท้องถิ่น และเอกชน ร่วมยกระดับสมรรถนะ

การอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้

ทั้งจังหวัด

ยะลา • เกิดเครือข่ายร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สพป. อปท. ในการส่งเสริมการ

อ่านออกเขียนได้ของเด็กปฐมวัยถึงป.3

น่าน • ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานท�า โดยเน้นกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ในอ�าเภอ

อ�าเภอทุ่งช้าง และอ�าเภอสันติสุข

ล�าปาง • ขับเคลื่อนกลไกสมัชชาการศึกษาควบคู่การท�างานกับ กศจ.

• ขับเคลื่อนการท�างานระดับพื้นที่ใน อ.เสริมงาม และ อ.เกาะคา

นครราชสีมา • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียน

สังกัด อบจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเขตพื้นที่การศึกษา รวม 14 แห่ง เพื่อใช้

เป็นข้อมูลสนับสนุนการก�าหนดนโยบายการศึกษาในระดับพื้นที่

กาญจนบุรี • พัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด เพื่อ

เตรียมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ด�าเนินการแล้วใน 22 โรงเรียน จาก 13 

อ�าเภอ 

• ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานท�าใน 10 อาชีพหลัก เป็นการท�างานรัฐร่วมเอกชน 

แม่ฮ่องสอน • เสนอ กศจ.ให้แต่ละอ�าเภอมีโรงเรียนต้นแบบเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานท�า

พระนครศรีอยุธยา • มีการท�าคลังข้อมูลทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นข้อมูลในการขับ

เคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัด 
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ระดับที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายชาติ

นอกจากการสร้างความเปล่ียนแปลงในพื้นที่แล้ว 

กลุม่จังหวดัน�าร่องฯ ยงัขยายผลการท�างานไปเชือ่มโยง

กับภายนอก โดยให้ความส�าคัญต่อการขยายผลการ

ท�างาน ให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสร้าง

การรับรู้ต่อความก้าวหน้าของการปฏิรูปการเรียนรู้เชิง

พื้นที่ สู่กลไกระดับชาติ เช่น

 

• การท�างานร่วมกับ คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) 

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการจัดตั้ง คณะ

กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในปี 2559 ทุก

จงัหวดัน�าร่องต่างเร่งจดัท�าแผนพฒันาการศึกษาจังหวดั

เพื่อเสนอต่อ กศจ. โดยจังหวัดที่น�าเสนอแผนต่อ กศจ.

แล้ว คือ จังหวัดเชียงใหม่ สุรินทร์ อ�านาจเจริญ ชลบุรี 

ตราด ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และ ยะลา

• การเชือ่มโยงสูก่ลไกระดบัชาตเิพือ่สร้างโอกาส

ในการต่อยอดการท�างาน

• การน�าเสนอบทเรียนจากพื้นที่น�าร่องสู่สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

กรรมาธิการการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัด

ให้มีเวทีเสวนาเร่ืองการท�างานของ กศจ. ในวันที่ 25 

สิงหาคม 2559 โดยเวทีดังกล่าวได้เชิญผู้แทนจังหวัด

น�าร่องในโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้มาด้วย 2 

จังหวัดคือ ชลบุรี และภูเก็ต เพื่อน�าเสนอกรณีตัวอย่าง 

บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิรูปการศึกษา

ของจังหวัด  ศึกษาธิการจังหวัดในฐานะผู้ประสานการ

ท�างาน กศจ.กบั โครงการจงัหวดัปฏิรปูการเรยีนรู ้รวม

ทั้ง การตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท�างานด้านข้อมูล

สารสนเทศ และด้านแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

• การท�างานร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

แห่งชาติ (สปช.) 

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปแห่งชาติ เชิญชวนจังหวัด

สรุนิทร์ เป็นพืน้ทีน่�าร่อง โครงการระบบการคลงัอปุสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าส�าหรับเด็กด้อยโอกาสเด็กและ

เด็กกลุ่มเส่ียง มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก การแก้ปัญหา

โรงเรียนขนาดเล็ก  การสอนภาษาเพื่อเตรียมก�าลังคน

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

• ร่วมกบั ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ใน

การพัฒนา “สมัชชาการศึกษา” 

จากการที่ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้

ริเร่ิมการพฒันา “สมชัชาการศกึษา” โดยทดลองน�าร่อง

ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี สตูล ตาก และหนองคาย ใน

ปี 2559 ทางส�านกังานฯ ได้เชิญจงัหวดัน�าร่องโครงการ

จงัหวดัปฏริปูการเรยีนรู ้รูเ้ข้าร่วมการสมัมนาเพือ่หาข้อ

สรุปในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อน�า

ไปเป็นแนวทางด�าเนินการระดับชาติต่อไป  
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โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู ้ ถือได้ว่าเป็น

โครงการน�าร่องต้นแบบการจัดการเชิงพื้นท่ีเพื่อการ

ปฏริปูการศกึษาทีอ่าจเป็นหนึง่ในค�าตอบของการปฏริปู

ที่ประสบความส�าเร็จ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพื้นที่

เป็น “จุดคานงัด” หรือยุทธศาสตร์ส�าคัญที่หลาย

ประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการพฒันาคณุภาพการ

ศึกษาหรือมีพัฒนาการทางการศึกษาแบบก้าวกระโดด

เลือกใช้

นอกจากนี ้ผลทีเ่กดิขึน้ในจังหวดัน�าร่องหลายจงัหวดั

ยังพิสูจน์ให้เห็นว่า ปัญหาการศึกษาหลายเรื่องที่เป็น

ปัญหาเรื้อรังมานานได้ถูกคลี่คลายลงด้วยการจัดการ

ระดบัพืน้ที ่ดงัเหน็ได้จากกรณปัีญหาเดก็พกิารเข้าไม่ถึง

โอกาสการศกึษาท่ีแม่ฮ่องสอน ปัญหาเด็กออกลางคนัที่

สุรินทร์ ปัญหาการผันเยาวชนมาเรียนอาชีวศึกษาที่

ชลบุรี ไปจนถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ล�าปาง น่าน

และเชียงใหม่ 

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จึงถือว่าได้พิสูจน์ตัวเอง

แล้วระดบัหนึง่ว่าสามารถเป็นค�าตอบให้กบัปัญหาเหล่านี้

ได้ และหากได้รับการหนุนน�าต่อเน่ืองอย่างถูกทาง 

ก็อาจสามารถขยายผลค�าตอบเหล่านี้ไปสู ่การสร้าง 

ผลกระทบในวงกว้างได้

ผลทีเ่กิดขึน้จากการด�าเนินโครงการ “จังหวดัปฏิรปู

การเรยีนรู”้ ไม่เพยีงก่อตวัในรปูของความเปลีย่นแปลง

หลากหลายมิติในพื้นที่จังหวัดน�าร่องทั้ง 15 จังหวัด ดัง

ทีก่ล่าวไว้ใน บทที ่2 แต่ยังฝากบทเรยีนจากการทดลอง

ปฏิบัติจริงไว้เป็นข้อพิจารณาและ “เข็มทิศ” น�าทาง 

ส�าหรับพื้นที่อื่นๆ ได้เรียนรู้และแสวงหาวิถีท่ีเหมาะสม

กับบริบทเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

บทเรียนที่จะน�าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  2

ส่วนแรก ได้แก่ การสรปุบทเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ขับเคลื่อนให้เกิดองค์ประกอบและกิจกรรมหลัก

ส่วนท่ีสอง ได้แก่ การสรุปปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องกับความ

ส�าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และอุปสรรคที่

พึงตระหนัก

2 ข้อมูลที่น�ามาประมวลเป็น “บทเรียน” ในที่นี้มีที่มาจาก รายงานการติดตามโครงการ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” โดย ดร.อมรวิชช์ 

นาครทรรพ และ ชุดเอกสาร แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการเทียบระดับ (Area Based Education by 

Benchmarking)
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ส่วนที่ 1 บทเรียนด้านการพัฒนา

1. การพัฒนาเป้าหมาย

และแผนปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัด

กระบวนการจัดท�าแผนพฒันาการศึกษาของจงัหวดั 

มนัียส�าคญั 2 ประการ ประการแรก คอื เป็น  “กระบวน-

การสร้างความชอบธรรมใหม่” (New legitimacy) จาก

การท�าแผนบนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่าง

แท้จริง และ ประการที่สอง คือ เป็นกระบวนการน�า

ทรัพยากรมาใช้ตอบสนองเป้าหมายของภาคประชา

สังคม ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�าแผนของ 

จังหวัดนั้นๆ 

นอกจากนี้ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษา 

เชิงพื้นที่ยังมีลักษณะแตกต่างไปจากการท�าแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของหน่วยงานที่จัดการ

ศึกษาโดยตรง ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรที่มีภารกิจตาม

กฎหมาย (Task by Law) เช่น โรงเรียน วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย หรือ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ 

เน่ืองจาก องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา 

หรือสมัชชาการศึกษา เป็นองค์กรแนวราบ (Flat 

Organization) กลไกทีด่�าเนินการจัดการศกึษาเชิงพืน้ที่ 

เป็นกลไกทีเ่กดิจากการรวมตวัของทกุภาคส่วนด้วยความ

ต้องการปฏริปูการศกึษาด้วยตนเองในพืน้ท่ี แผนพฒันา 

การศึกษาจึงมุ่งสะท้อนปัญหา และความต้องการของ

ภาคประชาสงัคมในจงัหวดั และมมีติขิองการบรูณาการ

นโยบายด้านการศึกษาจากภาครัฐกับบริบทของพื้นที่ 

จากการติดตามความก้าวหน้าในทุกจังหวัดน�าร่อง 

พบว่า มีจังหวัดที่มองเห็นทิศทางการท�างานขับเคล่ือน

แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแล้ว เช่น เชียงใหม่ 

สุรินทร์ น่าน ล�าปาง ชลบุรี ตราด ภูเก็ต เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากการก�าหนดเป้าหมายและจัดท�า

แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดน�าร่องในโครงการที่

ผ่านมา พบข้อสังเกตที่น่าเรียนรู้บางประการ ดังนี้

• กระบวนการท�าแผนท่ีหลายจังหวัดท�าแนวกว้าง

มากกว่าเจาะจงลงประเด็นท�าให้การขับเคลื่อนกลาย

เป็นการเปิดหน้างานหลายด้านและเคล่ือนตวัได้ช้า หรอื

เห็นผลเป็นรูปธรรมได้น้อย 

• ขณะเดียวกันยังพบแนวโน้มว่า จังหวดัมกัเลือกน�า

ประเดน็ปัญหาทีส่�าคญัเร่งด่วนของจงัหวดัมาด�าเนนิการ 

จนเกิดรูปธรรมของความส�าเร็จในหลายจังหวัด เช่น 

จงัหวดัเชยีงใหม่ มุง่เรือ่งการศกึษาเพือ่สมัมาชพี จงัหวดั

สุโขทัยมุ ่งเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน 

ช้ัน ป.3 จังหวัดสุรินทร์มุ่งแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน

จังหวัดภูเก็ตมุ่งเน้นปัญหาคุณธรรมจริยธรรม หรือ 

จังหวัดชลบุรีพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมี

งานท�า เป็นต้น

• จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดท�าแผนพัฒนาการ

ศกึษาของจงัหวดัในภาพรวม  ดงัน้ัน โอกาสในการพฒันา

เอกภาพเชิงนโยบายด้านการจัดการศึกษา ที่มีความ

เชื่อมโยงการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงเชิงตะกอน 

ซึง่เป็นหลกัการจดัการศกึษาเพือ่ทุกคน (Education for 

All) 

• จังหวัดน�าร่องหลายจังหวัด น�าข้อมูลการติดตาม

ประเมนิผลโดยตวัช้ีวดัต่างๆ มาตคีวามและใช้ประโยชน์

อย่างจริงจังในการจัดท�าแผนให้เกิดคุณภาพ ดังกรณี 

จงัหวดัเชยีงใหม่ น�าผลลพัธ์ด้านการศกึษาเพือ่สมัมาชีพ

มาใช้อย่างกว้างขวางมากขึน้ หรอืการจดัท�า “หลกัสตูร

รกัษ์เชียงใหม่” ให้โรงเรยีนน�าไปใช้ในการเรยีนการสอน 

เทศบาลนครภูเก็ต น�าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของโรงเรียนที่ร่วมน�าร่องประมาณ 14 แห่ง มาใช้
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วางแผนในการลงทุนเรือ่ง การพฒันาสมรรถนะครตูาม

สภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียน หรือ กรณี อบจ.

สุรินทร์ ท่ีก�าหนดเป้าหมายท่ีจะใช้ข้อมูลการประเมิน

มาทบทวนโครงการต่างๆ ซึ่งอาจหมายถึงการเพิ่มการ

ลงทุนในบางโครงการที่ได้ผลลัพธ์ทีด่ต่ีอผู้เรยีน และใน

ทางตรงกนัข้ามกอ็าจลดหรอืเลกิการสนับสนุนโครงการ

ที่ผลสัมฤทธิ์ต�่า เป็นต้น

• เงือ่นไขปัจจยั ทีส่่งผลต่อทศิทางและคณุภาพของ

การสร้างแผนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ ได้แก่ บริบท

และศักยภาพของจังหวัด การก�าหนดนโยบายจากส่วน

กลางจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาที่อาจขาด

ความเชือ่มโยงกันและกนั และมุง่ทีก่ารท�าแผนตามแนว

สายบังคับบัญชา

2. การพัฒนากลไกจัดการการปฏิรูป

การเรียนรู้และการศึกษาในระดับพื้นที่

กลไกการจดัการในพืน้ที ่เป็นองค์ประกอบส�าคัญใน

การสร้างและยึดโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน

พื้นท่ีให้มีการท�างานร่วมกันโดยยึดเป้าหมายการศึกษา

หรือการดแูลเด็กและเยาวชนในจงัหวัดเป็นตวัตัง้ กลไก

ความร่วมมือน้ีจะพฒันาต่อเน่ืองเป็นโครงสร้างหรอืระบบ

การท�างานในระยะยาว

กลไกจัดการในพืน้ท่ีทีม่คุีณภาพในมมุมองของโครง

การฯ มีภาพพัฒนาการที่เป็นเป้าหมาย 5 ขั้นตอน คือ  

1) แกนน�าเข้าใจและสื่อสารแนวคิดการจัดการ

ศึกษาเชิงพื้นที่ได้ 

2) คณะท�างานสามารถด�าเนินการขับเคลื่อนการ

ศึกษาเชิงพื้นที่ได้ 

3) กลไกการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาจงัหวดัมี

การท�างานในลักษณะสมัชชาการศึกษา 

4) มีกลไกการขับเคลื่อนในลักษณะคณะกรรมการ

จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัด 

5) มีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ให้จังหวัด

อื่นๆ ได้เรียนรู้ได้ 

จากผลความก้าวหน้าในจังหวดัน�าร่องฯ พบบทเรยีน

และข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้

• แกนน�าของกลไกขับเคลื่อน มีความหลาก

หลาย เช่น แกนหลักเป็นผู้น�าในท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบ

ที่พบมากที่สุด ไปจนถึงกลไกที่แกนน�าขับเคลื่อนเป็น 

ผู้บริหารจากภาครัฐ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อีกทั้งยัง

มีกลไกที่ได้แกนน�าจากภาคประชาสังคม เช่น กรณี  

จ.ภูเก็ต และ อ�านาจเจริญ (รวมถึงตราดที่แกนน�าภาค

ประชาสังคมท�างานร่วมกับผู้น�าภาครัฐมาอย่างราบรื่น

โดยตลอด) ไปจนถึงแกนน�าที่เป็นภาคเอกชน อย่าง

กรณ ีสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา กระทัง่

จังหวัดที่ใช้มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

งาน อย่างเช่น ล�าปาง และ นครราชสีมา โดยกลไกที่

มีแกนน�าแต่ละลักษณะในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีบทเรียน

การท�างานและความส�าเร็จที่แตกต่างกัน

• ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลไกในแต่ละจังหวัด ได้แก่ 

สถานะทางเศรษฐกิจ  โครงสร้างการผลิต  ขนาดพื้นที่ 

โครงสร้าง จ�านวนประชากร และ ความแขง็ตวัของกลไก

ภาครัฐในพื้นที่ 

• จังหวัดที่ภาคประชาสังคมเป็นแกนน�ากลไกขับ

เคลื่อนเดินงานไปได้ดี เป็นจังหวัดที่ยังไม่ใหญ่นักอย่าง

เช่น ตราด ซึ่งมีประชากรไม่มากและยังเป็นคนพื้นถิ่น

เดมิอยูส่่วนใหญ่ ภาคอตุสาหกรรมการผลติยงัไม่เข้าไป

มาก ท�าให้จ�านวนประชากรแรงงานต่างถิ่นเข้าไปต้ัง

รกรากไม่สูงเกินไป โครงสร้างการผลิตก่อให้เกิดระดับ

รายได้ที่ดีพอประมาณทั้งจากภาคเกษตรและท่องเที่ยว 

และที่ส�าคัญคือเป็นจังหวัดท่ีกลไกภาครัฐอ่อนตัวมี

วฒันธรรมการท�างานกับภาคประชาสงัคมได้ดปีระกอบ

กับความแข็งตัวของกลไกภาครัฐ อย่างเช่น เขตพื้นที่

การศกึษา ท�าให้เคลือ่นงานยากกว่า ในขณะทีภ่าคประชา
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สังคมในจังหวัดอย่าง น่าน และ อ�านาจเจริญ ก็ท�างาน

ได้ในขอบเขตหนึ่งเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง

และความยากจนยังเป็นปัญหาส�าคัญของพื้นที่ ส่วนใน

จงัหวดัขนาดใหญ่อย่าง เชยีงใหม่ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี 

ก็เผชิญข้อจ�ากัดจากความใหญ่ของจังหวัดเองท่ีท�าให้

การเคลื่อนตัวของเครือข่ายในบางประเด็นให้เต็มพื้นท่ี

ท�าได้ยากหรือเกือบเป็นไปไม่ได้ 

• บางจังหวัดพัฒนากลไกขับเคลื่อนฯ จากฐานเดิม

ที่มีอยู่ได้ดี เช่น กรณี จังหวัดล�าปาง ที่น�ากลไกท�างาน

ของสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งรับรางวัลดีเด่นระดับ

ประเทศ มาเป็นทั้งทุนและฐานการท�างานต่อยอดเป็น

สมัชชาการศึกษาจังหวัด แต่หากยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

ก่อตัว 

3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

การพฒันาระบบสารสนเทศ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลู

อย่างเป็นระบบที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็น

ปัจจุบันทุกด้าน ที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปัญหา และ

ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

ซึ่งต้องบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง

ผูใ้ช้ ผูผ้ลติทางการศกึษา เพือ่ให้สามารถน�ามาใช้ในการ

วางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิ-

ภาพ โดยต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 

Hardware, Software, Peopleware and Dataware 

เป็นองค์ประกอบสุดท้ายใน 3 เสาหลัก เพื่อสนับสนุน

การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดให้ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง

จากผลความก้าวหน้าในจงัหวดัน�าร่องฯ พบบทเรียน

และข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้

• กรณีการท�าข้อมูลของ จ.สุโขทัย และ สุรินทร ์

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นประโยชน์และ

คณุค่าของยทุธศาสตร์การท�าข้อมลูแบบเจาะจงประเดน็ 

นอกเหนือจากข้อมูลภาพรวมหรือข้อมูลทั่วไปท้ังระบบ

ที่มีอยู่ โดยข้อมูลที่มีความจ�าเพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลการอ่านของเด็กประถมที่ จ.สุโขทัย หรือข้อมูล

เด็กออกกลางคันจากทุกพื้นที่ใน จ.สุรินทร์ ได้น�ามาสู่

การจดัเวทพีดูคยุทีจ่�าเพาะเจาะจงลงลกึถึงประเดน็ปัญหา

เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันถึงเหตุปัจจัยของปัญหา 

และที่ส�าคัญที่สุดคือการเกิดอุดมการณ์และแรงใจร่วม

กันทีจ่ะแก้ปัญหาของพืน้ทีโ่ดยไม่ต้องรอใคร นอกจากนี้ 

ยังมีกรณีของ จ.ชลบุรี และ ตราด ที่ก�าลังศึกษาข้อมูล

เร่ืองการมีงานท�าที่กลายเป็นประเด็นที่หลายจังหวัดให้

ความส�าคญั และน่าจะเป็นแบบอย่างของการเก็บข้อมลู

แบบเจาะจงประเด็นให้จังหวัดอื่นๆ ได้

• ขณะเดียวกัน เมื่อประเมินผลในภาพรวม ซึ่งพบ

ว่า เรือ่งข้อมลูเป็นจุดอ่อนทีส่ดุในการด�าเนนิงานโครงการ

ชุดนี้ ท้ังในแง่ของความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล ซ่ึง

มกัเผชญิอปุสรรคจากการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

เจ้าของข้อมูลที่มีหลายฝ่าย ไปจนถึงการใช้ประโยชน์

ข้อมูลซึ่งจากข้อจ�ากัดของการมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ

ไม่ถูกต้อง หรอืไม่เหน็พ้องต้องกันทกุฝ่าย รวมทัง้การมี

ข้อมูลในภาพที่กว้างเกินไปท�าให้ข้อมูลไม่ถูกน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่

• บทเรยีนส�าคญัที่ได้จากข้อค้นพบข้างต้น คอื การ

มรีะบบข้อมลูการศกึษาของจงัหวดัท่ีดีกไ็ม่ได้หมายความ

แต่เพียงการมีข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น แต่

ยังหมายถงึการมีข้อมูลทีม่ีความหมายต่อการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาในสิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของระบบ

การศึกษาในจังหวัดนั้นๆ การเก็บข้อมูลจ�านวนมากท่ี

ปราศจากการตคีวามและก�าหนดความหมายของข้อมลู

บางเรือ่งให้เด่นชดัขึน้มา อาจไม่น�าไปสูผ่ลใดๆ นอกจาก

ได้ผลงานเรื่องการจัดท�าระบบข้อมูลจังหวัด แต่ไม่

สามารถน�าระบบข้อมูลดังกล่าวไปใช้ขับเคล่ือนการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ได้เลย
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ส่วนที่ 2 บทเรียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำาเร็จ
            ในการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่

1. การมีภาวะผู้นำาที่ดีและต่อเนื่อง ในการสร้าง

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคเอกชน เป็นต้น

2. การมีคณะทำางานฝ่ายเลขา เป็นแกนหลักท่ี 

เข้มแข็ง ที่เข้าใจแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เป็น

แกนหลักในการประสานงานกลไกภาคีท�างานร่วมกัน

3. การใช้กระบวนการเวที เป็นเครื่องมือสร้าง 

การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลด้านการศึกษา

และก�าลังคนภายในจังหวัดเป็นฐานส�าคัญในการริเริ่ม

งานเพื่อค้นหาเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหรือแก้

ปัญหาการศกึษาภายในจงัหวดัทีเ่ป็นมตร่ิวมกันของภาคี

เครือข่ายจากเวทีบูรณาการข้อมูล

4. การสร้างพื้นท่ีการทำางานร่วมกันผ่านเวที 

รปูแบบต่างๆ เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ การจัดท�า

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ร่วมกัน ตามประเด็นที่ได้

ตัง้เป้าหมายร่วมกันจากการประชมุในเวทต่ีางๆ ดงักล่าว

ข้างต้น 

5. การนำาแผนงานทีไ่ด้ไปสูก่ารดำาเนนิการในพืน้ที่

โดยภาคทีีเ่กีย่วข้องโดยอาศัยงบประมาณสนับสนนุจาก

ภาคีที่เข้ามาร่วมในรูปแบบงบประมาณที่อยู่ในภาระ 

งานประจ�า และงบประมาณในรูปแบบโครงการวิจัย 

หรอืโครงการพฒันาเพือ่แก้ปัญหาการศกึษาหรอืโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษาจากหน่วยงานให้ทุน

ภายนอก (สกว., สสค.) หรอืภาคเอกชนในจังหวดัทีเ่ข้า

มามีส่วนร่วม

6. การกำาหนดระยะเวลาการดำาเนินงานและวาง

ระบบการตดิตามประเมนิผลความสำาเรจ็ของโครงการ/

แผนงาน โดยอาศัยระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินงานและเช่ือมต่อข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานใน

พืน้ที ่พร้อมทัง้มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ์ของโครงการ

ที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

7. การนำาเสนอผลการติดตามและประเมินผล 

การดำาเนนิงานโดยใช้กลไกเวทปีระชมุบรูณาการข้อมลู

ของภาคีเครือข่ายเพื่อ กำากับติดตามการดำาเนินงาน 

(Monitor) สรปุผลการด�าเนินงาน น�าบทเรียนข้อค้นพบ

ที่ได้สู่การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในรอบปี 

ต่อไป

8. การรณรงค์สือ่สารจากชดุข้อมลูความรูท้ีเ่กดิข้ึน

จากการแลกเปล่ียนข้อมูล หรือการด�าเนินงานเพื่อให้

สังคมเกิดความตระหนก และตระหนักที่จะร่วมกันเป็น

เจ้าภาพ จดัการศกึษาหรอืให้การสนบัสนนุในด้านต่างๆ
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1. บทเรยีนการตดิตามการท�างานโครงการปฏริปูการเรยีนรู ้15 จงัหวัด, โดย ดร.อมรวชิช์ นาครทรรพ, 

ตุลาคม 2559

2. แนวคดิและผลการด�าเนนิงาน โครงการจงัหวดัปฏิรปูการเรยีนรู ้โดย ดร.สลีาภรณ์ บวัสาย, ตลุาคม 

2559

3. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการด�าเนินงานและบทเรียนเชิงนโยบายในโครงการจังหวัด

ปฏิรูปการเรียนรู้ โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ, พฤศจิกายน 2559

4. รายงานการทบทวนและประเมินผลการด�าเนินงาน ภายใต้โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ของ 

สสค. โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม และคณะ, พฤศจิกายน 2559

5. การจดัการศกึษาเชงิพืน้ที ่แนวทางการพฒันาคณุภาพด้วยการเทยีบระดับ (Area-based Education 

by Benchmarking) โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ (ABE) โดย วิชาน กาญจนไพโรจน์ และคณะ, 

พฤศจิกายน 2559.

6. แนวทางการจัดกลไกและเวทีบูรณาการ เอกสารประกอบเล่มที่ 1 ในชุดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 

โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ (ABE) โดย วิชาน กาญจนไพโรจน์ และคณะ, พฤศจิกายน 2559.

7. แนวทางการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ เอกสารประกอบเล่มที ่2 ในชดุการจดัการศกึษาเชงิพืน้ที่ 

โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ (ABE) โดย วิชาน กาญจนไพโรจน์ และคณะ, พฤศจิกายน 2559.

8. แนวทางการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ (ABE Strategic Plan) เอกสารประกอบเล่มที ่3 ในชุดการจดัการ

ศกึษาเชงิพืน้ที ่โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรยีนรู ้(ABE) โดย วิชาน กาญจนไพโรจน์ และคณะ, พฤศจกิายน 

2559.

9. รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้จากจังหวัดน�าร่อง 15 จังหวัด 
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พ.ศ.2557-2560

รายจังหวัด
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aw.indd   45 3/29/19   10:32 PM



46   |   จาก นับหนึ่ง จนถึง วันนี้

การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิด 

ผลก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) การเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิง

พื้นที่ ที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และ 

มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประสาน

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัเอกชนและประชาสังคมใน

พื้นที่

(2) ข้อมูลความรู้เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของ

จังหวัด 

(3) แผนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดในระยะ

ต่อไป

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. แผนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัด ภายหลัง

การสิ้นสุดการด�าเนินงานระยะแรก ซึ่งเป็นการท�างาน

ผ่านเวทหีารอืในระดบัอ�าเภอ 12 อ�าเภอ และ เวทกีลาง

ระดับจังหวัด ก�าหนดแผนท�างานร่วมกันในประเด็น

ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายครู

และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัด, การเรียนรู้สู่

วิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย, การ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ซ่ึงเป็น

ระบบกลางของจงัหวัด, การลดความเหล่ือมล�า้ทางการ

ศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น โดย อบจ.กาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุร ี

และมูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จะได้น�า

เสนอแผนดังกล่าวต่อ กศจ.กาญจนบุรี ต่อไป

2. การวิจัยและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ ของเด็กเยาวชนกาญจนบุรี โดย

ความร่วมมือระหว่าง อบจ.กาญจนบุรี และ ม.ศรี- 

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ด�าเนินการในโรงเรียน 

22 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 13 อ�าเภอ มีนักเรียนที่ร่วม

โครงการประมาณ 1,000 คน เพือ่เป็นการเตรยีมความ

พร้อมของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน AEC โดยใช ้

งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.กาญจนบุรี

3. การเชื่อมโยงโครงการความร ่วมมือของ 

เครอืข่ายในพืน้ที ่ผ่านเวทคีวามร่วมมือจดัการศกึษาเชงิ

พื้นที่ เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กเยาวชน 

“โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก” โดย มูลนิธิสภาการ

ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี, โครงการ ICT เพื่อการเรียน

รูข้องนกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชน, โครงการพฒันา

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดความเหล่ือมล�้าทาง 

การศึกษาในพื้นที่ 3 อ�าเภอน�าร่อง เป็นต้น
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จังหวัดชลบุรี ในช ่วงป ี 2558-2559 ท�าให ้เกิด 

ผลก้าวหน้า ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการดำาเนนิงานปฏริปูการเรยีนรูโ้ดย

ใช้จังหวัดเป็นฐาน ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น

ประธาน และมี ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้ประสาน

ความร่วมมือระหว่างบรรดาหน่วยงานรัฐ เอกชนและ

ประชาสังคมในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการศกึษาเพือ่

การมงีานทำา เชือ่มโยงข้อมลูพืน้ฐานการศกึษากับตลาด

แรงงานในจังหวัด

(3) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยเฉพาะ

ประเด็นการศึกษาเพื่อการมีงานท�า 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปลีย่นแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. ระบบข้อมลูสนบัสนนุการศกึษาเพือ่การมงีานทำา 

จดัท�าเส้นทางการศึกษาเพือ่การมงีานท�าเชือ่มโยงข้อมลู

พื้นฐานด้านการศึกษากับความต้องการแรงงานในภาค

ธรุกจิ (Labor Bank) ซึง่พบว่า จงัหวดัชลบรุมีอัีตราการ

เรียนต่อสายอาชีพต่อสายสามัญ 58 : 42 สูงกว่า 

เป้าหมายทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก�าหนดไว้แต่พบว่า ร้อย

ละ 50 ของผูเ้รียนต่อสายอาชีพ เป็นการเรียนต่อในด้าน

พาณชิยกรรม ซึง่ไม่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

ที่ต้องการสายช่างมากกว่า และน�าข้อมูลคุณลักษณะ

ก�าลงัคนทีต่ลาดแรงงานต้องการไปก�าหนดเป็นหลกัสตูร

การศึกษาในทุกระดับ

จังหวัดชลบุรี

2. จัดทำาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำา ใน

ระดบัปฐมวยั ประถมศกึษา มธัยมศึกษาและอาชวีศกึษา 

ที่ระบุคุณลักษณะ (Attitude) เพื่อประกอบอาชีพ 10 

ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย และ ตรง

ต่อเวลา ความรบัผิดชอบ ใฝ่เรยีนรู ้ขยนัอดทน ประหยัด 

ความปลอดภัย ความคดิสร้างสรรค์ ท�างานเป็นทมี และ

จติสาธารณะ ทักษะอาชพี (Skill) และการพฒันาความรู้ 

(Knowledge) ในแต่ละระดบั ทดลองใช้ในสถานศกึษา 

23 แห่งในปีการศึกษา 2558 หลังจากน้ันได้ปรับปรุง

และประกาศใช้ในสถานศึกษาทั้ง 521 แห่งของชลบุรี 

ตั้งแต่ปี 2559 

3. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในด้านการศึกษา

เพ่ือการมีงานทำา เป็นการท�างานของคณะกรรมการ

ปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยใช้จงัหวดัเป็นฐาน ทีม่ผีูว่้าราชการ

จงัหวดัชลบรุเีป็นประธาน ได้บรรจุแผนการจดัการศึกษา

เพือ่การมงีานท�าไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดัชลบรุี 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด�าเนินงาน

ในปี 2560 แล้ว

4. พฒันาเครือ่งมอืส่งเสรมิและประเมนิทกัษะความ

คิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ร่วมกับ OECD น�า

เครื่องมือเพื่อฝึกอบรมให้ครูจัดการเรียนการสอนใน 3 

สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ ส�าหรับเด็กชั้น ป.3 และ ม.2 เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็น 2 ใน 

3 อันดับแรกที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดใน 5 ปี 

ข้างหน้า โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน

สวนอุดมวิทยา และโรงเรียนวัดพโลไทย
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) กลไกความร่วมมือปฏิรูปการศึกษา “ภาคี

เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ที่เป็นภาคีความ 

ร่วมมือ 99 องค์กร 26 บุคคล โดย นายไพรัช ใหม่ชมพู 

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นเลขานุการเครือข่าย 

(2) มีการจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ

ศึกษาของจังหวัด ที่ภาคีทุกฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกัน

(3) มีการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะ 

4 ปี (2559-2562) โดยประกาศใช้ในโอกาสทีเ่ชยีงใหม่

มีอายุครบรอบ 720 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่าน

มา ในแผนดังกล่าวก�าหนดเป้าหมายร่วม “พลเมือง

เชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวง

สัมมาชีพ” เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ครอบคลุมทั้ง

จังหวัด ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การวจิยัสำารวจสถานการณ์ตลาดแรงงาน ท�าให้

พบว่า เชียงใหม่มีการเติบโตของธุรกิจดาวรุ่ง 3 ธุรกิจ 

ได้แก่ ภาคบรกิารด้านสขุภาพและสงัคม ภาคเกษตรกรรม 

ภาคโรงแรมและภัตตาคาร ในขณะที่เสียงสะท้อน 

ผู้ประกอบการเหน็ว่าลูกจ้างต้องเร่งพฒันาการใช้ภาษา

ต่างประเทศ (ภาษาอาเซียน) ภาษาอังกฤษ ความรู้

เฉพาะต�าแหน่งงานทีท่�า และความสามารถในการเรยีนรู้

งาน

2. การเรียนรู้เพื่ออาชีพ เพื่อต่อยอดสิ่งที่มีอยู ่

โดยคัดเลือกโรงเรียน 10 แห่ง จาก 9 อ�าเภอ ที่มีการ

จังหวัดเชียงใหม่

ด�าเนินการอยู่เดิมมาพัฒนาหลักสูตรอาชีพระดับ ม.ต้น 

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์

เป็นตัวแบบหลักสูตรสัมมาชีพ ที่สามารถเผยแพร่ให้

โรงเรยีนทัง้จงัหวดัใช้เป็นแนวทางจัดการเรยีนการสอนใน

สถานศกึษาของตนเองได้ โดยสามารถระบอุงค์ประกอบ

ของเนื้อหาการงาน การมีรายได้ คุณลักษณะของคน

ท�างานเป็นและคณุลกัษณะของคนท�างานในทศวรรษใหม่

3. การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา ซ่ึงเป็น

หนึ่งใน 4 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป 

การศกึษาเชียงใหม่ เน้นการพฒันากระบวนการจัดการ

เรยีนรูข้องครู โดยครู เพื่อครู ด�าเนินงานใน 6 สถาน

ศึกษา 6 อ�าเภอ กับครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเด็ก

ปฐมวยั เดก็ทัว่ไปและเดก็ด้อยโอกาส โดยแต่ละโรงเรยีน

คัดเลือกครูพี่เลี้ยง (Mentors) พัฒนาให้เกิดครูแกนน�า 

(Pilot Teachers) และผลักดันให้เกิดชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียน

4. การดำาเนินงานอื่นตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งอยู่บนความร่วมมือของภาคี

เชยีงใหม่เพือ่การปฏริปูการศกึษา เช่น การเชือ่มต่อการ

ท�างานระหว่างโรงเรียนสังกัด สพฐ. กับสถาบันอาชีว-

ศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานท�า, การแนะแนวการท�า

ระบบอาชีพในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนต้น ร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ 

5 อ�าเภอ, การพัฒนาหลักสูตรฐานอาชีพระดับมัธยม-

ศกึษาตอนต้น (Pre-Vocational Curriculum), การแก้

ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการท�า School Mapping 

เพื่อควบรวมหรือแบ่งปันทรัพยากร เป็นต้น
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จงัหวดัตราด ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกดิผลก้าวหน้า 

ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ้เชิงพ้ืนที่

จังหวัดตราด มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน 

นายธันยา หาญพล เป็นประธานคณะท�างาน ประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคม

ในพื้นที่ 

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทำา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด คณะท�างาน

ได้เริ่มขับเคลื่อนในมิติการศึกษาเพื่อการมีงานท�า โดย

อาศัยการรวมตัวกันของภาคประชาสังคม มีองค์การ

บรหิารส่วนจังหวดัตราดเป็นหน่วยงานสนบัสนุน มุง่เน้น

ทีก่ารพฒันาหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มธัยม- 

ศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่

โลกของการมีงานท�าใน 3 สาขาหลัก คือ กลุ่มอาชีพ

ธรุกจิและการค้าชายแดน กลุ่มอาชพีด้านการท่องเทีย่ว 

และกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม และได้ยกร่างเป็นแผน

พัฒนาการศึกษาเสนอต่อ กศจ.ตราด เพื่อขับเคลื่อน 

ต่อไป

2. เตรยีมความพร้อมของนกัเรยีน ม.ต้นสูโ่ลกของ

การทำางาน ผ่านการพัฒนาศักยภาพครู แนะแนวให้มี

ความรอบรู้และสามารถน�าแนวทางการศึกษาต่อตาม

จังหวัดตราด

ความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนทั้งใน

สายสามญัและสายอาชีพ พฒันากิจกรรมการเรยีนการ

สอนใน 46 โรงเรียน โดยร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา 

3 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพคลองใหญ่, วิทยาลัย

สารพดัช่างตราด และ วทิยาลยัเทคนคิตราด โดยแต่ละ

โรงเรยีนเลอืกอาชพีตามความเหมาะสมใน 3 กลุม่อาชพี 

คอื กลุม่อาชพีธรุกจิและการค้าชายแดน กลุม่อาชพีด้าน

เกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

3. การสำารวจข้อมูลตลาดแรงงาน ในระยะ 5 ปี 

โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท�าให้

ได้ข้อค้นพบทีส่�าคญัคอื ภาคเศรษฐกิจทีจ่ะมคีวามส�าคญั

ต่อจงัหวดัตราดในอกี 5 ปีข้างหน้าแม้จะไม่มเีขตเศรษฐกจิ

พเิศษ ได้แก่ ขนส่งและคลังสินค้า โรงแรมและภัตตาคาร 

เกษตรกรรม ก่อสร้าง และการเงิน, ในกรณีที่มีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ภาคเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญ คือ การ

ค้าชายแดน ค้าปลกีและค้าส่ง, อตัราความต้องการจ้าง

งานใหม่ในปัจจุบัน 9 ใน 10 เป็นการจ้างในสายวิชาชีพ

และวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี, ช่องว่างของทักษะที่ต้องได้

รับการพัฒนามากจากความเห็นผู ้ประกอบการ คือ 

ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้าน ICT 

และความสามารถด้านการสื่อสาร 

4. การพัฒนาผู้เรียนผ่านหลักสูตรระยะสั้น โดย 

วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดหลักสูตรระยะสั้นเวลา 30-40 

ชัว่โมง สอนให้แก่ผูส้นใจ โดยได้รวบรวมหลกัสตูรไว้กว่า 

100 หลกัสตูร เพือ่ส่งเสรมิอาชีพให้กับท้องถ่ินและชุมชน

และหลักสูตรอนุปริญญา
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การด�าเนนิงานปฏิรปูการเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดัทีจ่งัหวดั

นครราชสีมา ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะทำางานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด

นครราชสมีา ม ีผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยสีรุนาร ีประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐั 

เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสร้างหลัก

ประกันโอกาสทางการศึกษา ท�างานร่วมกับมหา-

วทิยาลยันเรศวร น�าร่องระบบข้อมลูสารสนเทศดงักล่าว

ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา อปท. และ สพป.

รวม 14 แห่ง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน

ช้ันเรยีนทีส่ามารถประมวลผลเพือ่ใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุ

การก�าหนดนโยบายการศึกษาในระดับพื้นท่ี เช่น ใน

ระดับของ อบจ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือภาพรวมของ

จังหวัด ท�าให้เกิดคณะท�างานในพื้นท่ีท่ีสามารถเป็น 

“พี่เลี้ยง” ให้กับสถานศึกษาอื่นได้ต่อไป

2. การวิจยัทางการศกึษาในโรงเรียนนำาร่องจังหวดั

นครราชสีมา โดย ดร.วิภานันท์ เอียประเสรฐิ และคณะ

ท�างานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้นครราชสีมา จากกลุ่ม

ตวัอย่าง 2,911 คน ผลการศกึษาพบว่า เยาวชน ร้อยละ 

30 ไม่ได้กินอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อที่ส�าคัญที่สุด, ร้อยละ 

70 ขาดเรียนเกินกว่า 50 วันต่อภาคเรียน รวมถึงข้อ 

ค้นพบส�าคัญอื่นๆ ที่จะน�าไปสู่การท�างานร่วมกันของ

จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการประสานงานร่วมในพืน้ทีน่�าร่องและคณะ

ท�างานปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัด ที่มีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เป็นแกนประสานงาน

3. การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำา มีการ

ท�างานในพื้นที่ 3 ต�าบล โดยความร่วมมือของเทศบาล

และ อบต.ในพื้นที่ สถาบันการศึกษา เครือข่าย 

ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลอาชีพ 

การพัฒนาระบบครูแนะแนว รวมถึงการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เตรียมความพร้อม

ส�าหรับการท�างานในอนาคต

4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบกลไกและแนวทางหนุนเสริมชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน น�าร่องใน

ครรูะดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา ในโรงเรยีน 13 แห่ง 

ส่งผลให้ครูมีการรวมกลุ่มในหลายลักษณะตามบริบท

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น โรงเรียนเทศบาล 4 

(เพาะช�า) ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ใช้การ

พัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนหรือ 

Lesson Study (IS) เป็นเครือ่งมอืช่วยให้ครจูดัการเรยีน

การสอนของตน การสังเกตชัน้เรยีนและการสะท้อนผล 

(Reflect) เป็นต้น

5. การผลักดันให้เกิดสมัชชาการศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา ให้เป็นเวทคีวามร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ 

ในพื้นที่ท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

และเป็นโอกาสในการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด เพื่อส่งต่อให้ กศจ. ขับเคลื่อนต่อไป
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จงัหวดัน่าน ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกดิผลก้าวหน้า 

ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน มี 

ผูว่้าราชการจังหวัดน่านเป็นทีป่รึกษา ว่าทีร้่อยตรสีมเดช 

อภิชยกุล เป็นประธานคณะท�างาน ประสานความร่วม

มือกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่ 

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทำา 

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำา ด�าเนินการ

ในปีการศึกษา 2559 ในกลุ่มเยาวชนชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนน�าร่อง 12 แห่ง ใน 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ

สันติสุข ทุ่งช้าง ปัว และเมืองน่าน ด้วยความร่วมมือ

ของ อบจ.น่าน สพป.น่านเขต 1 และ 2 อบต. เทศบาล 

วทิยาลยัสารพดัช่าง วทิยาลยัเทคนคิ วิทยาลยัการอาชพี

ปัว รวมถึงบุคลากรด้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเด็กทั่วไป และ

กิจกรรมเรียนรู้ส�าหรับเด็กด้อยโอกาสหรือจ�าเป็นต้อง

ดูแลเป็นพิเศษ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเลี้ยงไก ่

พันธุ์ไข่ (โรงเรียนบ้านน�้าเลี้ยง) การปลูกและแปรรูป

กาแฟ (โรงเรียนมณีพฤกษ์) การปลูกข้าวและแปรรูป 

(โรงเรียนชุมชนศิลาแลง) เป็นต้น

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสร้างหลักประกันโอกาส

ทางการศกึษา ท�างานร่วมกบั มหาวทิยาลัยนเรศวร น�า

จังหวัดน่าน

ระบบหลกัประกนัโอกาสทางการศกึษาไปใช้ในโรงเรยีน

ที่จัดการเรียนรู ้เพื่อการมีงานท�าทั้ง 12 แห่ง ในปี 

การศึกษา 2559 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียน

การสอนในชัน้เรยีน โดยสามารถประมวลผลในภาพรวม

ได้ ได้รับเสียงสะท้อนในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ยังได้

พัฒนา “พี่เลี้ยง” ของระบบในระดับพื้นที่ รวมถึง 

จัดเก็บข้อมูลโดยคณะท�างานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูล

พื้นฐานการศึกษาของจังหวัด ข้อมูลระดับอ�าเภอทั้ง 

4 อ�าเภอ และข้อมูลสถานศึกษาทั้ง 12 แห่งเพื่อใช้

สนับสนุนการท�าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

3. การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบกลไกและแนวทางหนุนเสริมชุมชนการ 

เรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีน ด�าเนนิการ 

น�าร่องในครูระดับอนบุาล 1 – ม.6 218 คน ในโรงเรยีน 

5 แห่ง ส่งผลให้ครรูวมกลุม่ในหลายลกัษณะตามบรบิท 

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอน ก้าวต่อไปจะน�าแนวทางนี้

เข้าสูร่ะบบปรบัใช้ในกระบวนการนเิทศเพือ่ไม่ให้ครอูอก

นอกห้องเรียน 

4. การจดัทำาแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั โดยเริม่

จากการจัดให้มี “สมัชชาการศึกษา” ในระดับโรงเรียน

ทั้ง 12 แห่ง เพื่อระดมความคิดเห็นและใช้ข้อมูลของ

พื้นที่ จากนั้นส่งต่อยังสมัชชาการศึกษาต�าบล และ

สมัชชาการศึกษาจังหวัด ก่อนน�าเสนอต่อผู้ว่าราชการ

จงัหวดัและศกึษาธกิารจงัหวดัในฐานะเลขานกุาร กศจ.

น่าน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดต่อไป
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การด�าเนนิงานปฏิรปูการเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดัทีจ่งัหวดั

น่าน ในช่วงปี 2559 ท�าให้เกิดผลก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ้จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา มีประธานสภาอุตสาหกรรม เป็น

ประธานคณะท�างาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

รัฐ เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทำา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

การจัดท�าแผนพฒันาการศกึษาจังหวัด โดยการเชญิ

ชวนหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้สนใจ

เข้าร่วมจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด โดยได้

รับการสนับสนุจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี-

อยุธยาและศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ 

ในการจัดท�าแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดัได้มกีารศกึษา

ประสบการณ์และบทเรียนการจัดท�าแผนจากจังหวัด

ปฏิรูปการเรียนรู้จ�านวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- จงัหวดัเชยีงใหม่ (ภาคเีชยีงใหม่เพือ่การปฏริปูการ

ศึกษา)

- จังหวัดภูเก็ต (สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต) 

- จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารีและสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา)

- จังหวัดชลบุรี (ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี)

จากนั้นได้น�าประสบการณ์จากทั้ง 4 จังหวัดมาปรับ

ใช้ในการพัฒนากลไกความร่วมมือและจัดท�าแผน

พฒันาการศกึษาจงัหวดัเพือ่เสนอต่อศกึษาธกิารจงัหวดั

ด�าเนินการ
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จงัหวดัภเูกต็ ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกดิผลก้าวหน้า 

ดังนี้ 

(1) สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิสภา 

การศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลหลักประกันโอกาสทางการศึกษา 

น�าร่องในสถานศึกษา 14 แห่ง ในทุกสังกัดของจังหวัด

ภูเก็ต

(3) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่เกิดจาก

ความร่วมมือของคนภูเก็ตให้ กศจ.ขับเคลื่อนต่อไป 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การวิจัยเพื่อสำารวจสถานการณ์ตลาดแรงงาน

และแนวโน้มในอนาคต 5 ป ีโดยร่วมกับ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า โลกของการท�างานที่ภูเก็ตวันน้ี

การเรยีนจบปรญิญาตรีไม่ได้ให้หลักประกนัรายได้และ

อนาคตทีด่กีว่า เพราะความต้องการจ้างงานกว่า ร้อยละ 

80 อยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี (10 ต�าแหน่งงานที่

นายจ้างต้องการมากที่สุดใช้วุฒิ ปวช./ปวส. มากกว่า

ปริญญาตรีถึง 3 เท่า) และแรงงานในภูเก็ตยังท�างาน

ได้ต�่ากว่าที่นายจ้างคาดหวัง 

2. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกของการ

ทำางาน ร่วมกบั เทศบาลนครภเูกต็ จัดมหกรรม “Future 

Phuket – รกัถิน่ ไม่ทิง้ที ่มงีานท�า” หยัง่ราก “สัมมาชีพ” 

แนะแนวอาชีพตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการจัด

กิจกรรมในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมผู้เรียนมุ่งสู่

จังหวัดภูเก็ต

การมอีาชีพ เช่น โรงเรยีนวดัเทพนมิติร จดัท�าหลกัสตูร 

“ท�ามาหากิน” โรงเรียนเชิงทะเล จัดการเรียนร่วมกับ 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนอบจ.ภูเก็ต ร่วมมือกับ 

วิทยาลัยภูเก็ตท�าหลักสูตรอาชีพ โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต น�าร่อง “ห้องเรียนพิเศษ” เป็นต้น 

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ “การแนะแนว” เพื่อเตรียม

เยาวชนก้าวสู่โลกการท�างานบนฐานความถนัด สนใจ

และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

3. นำาร่องระบบข้อมูลหลักประกันโอกาสทางการ

ศึกษา ในสถานศึกษา 14 แห่งในทุกสังกัด โดยการ

ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบดังกล่าวเป็น

ระบบทีส่นบัสนนุการจดัการศกึษาในระดบัช้ันเรยีน และ

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานต้น

สงักดั เช่น เทศบาลหรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา น�าไปสู่การ

จดัท�า “Blue Print” หรอืแผนพฒันาการศึกษาระยะ 4 ปี 

ของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดท�าแผนการศึกษา

บนฐานความร่วมมือและใช้ข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่

4. การจัดทำาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่

เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ก่อน

เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

5. การพัฒนาการเรียนรู ้อื่นๆ เช่น การจัดท�า

หลกัสตูรสาระท้องถ่ินเพือ่พฒันาครแูละผูเ้รยีน, การจดั

เทศกาลหุน่สายสัมพนัธ์เยาวชน (Youth String Puppet 

Festival 2015), การพับกระดาษกิ้ม ฯลฯ
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการ

ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน สมาคมพัฒนาการ

ศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นกรรมการ และประสานความร่วม

มือกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่

(2) ข้อมูลความรู้เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของ

จังหวัด

(3) แผนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. ระบบข้อมลูแม่ฮ่องสอนโมเดล ทีพ่ฒันาสูก่ารเกิด

ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยเป็นการ

ท�างานร่วมกนัของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศนูย์การศึกษา

พิเศษแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

สถานศึกษา ระบบดังกล่าวเป็นระบบสารสนเทศที ่

เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลเด็กจากสถานพยาบาลสู่ 

หน่วยจัดการศึกษาทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน 

และพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กพิการ ยากจนและเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่าง

ไกล เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้รับการดูแลสวัสดิการและ 

เข้าถงึโอกาสทางการศกึษาตามทีพ่งึได้รบั ส่งผลให้เกดิ

การท�างานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นท่ีผ่านระบบ

สารสนเทศและการเปิดศูนย์เรียนร่วมของเด็กกลุ่ม 

ดังกล่าวกับเด็กทั่วไป ซึ่งจะท�าให้เกิดพัฒนาการในการ

ใช้ชีวิตร่วมกัน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. แผนขบัเคล่ือนการศกึษาของจงัหวดัในระยะต่อ

ไป ซึ่งเกิดจากการระดมความเห็นในเวทีระดับอ�าเภอ 

สู่ระดับจังหวัด โดยมีประเด็นส�าคัญ ได้แก่ 

 2.1 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท�า ซ่ึงจะ

เป็นการศกึษาที ่“กินได้” เดก็จบแล้วมงีานท�าในบ้านเกดิ

ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังวินัยทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน

ความรบัผดิชอบเป็นการศกึษาทีม่คุีณภาพและเป็นธรรม

 2.2 การพัฒนาครูเพื่อให้เกิดครูต้นแบบที่มี

คณุภาพมทีกัษะในการถ่ายทอดความรู ้จดักระบวนการ

เรยีนรู ้มจีติวญิญาณความเป็นครทูีผู่บ้รหิารสถานศกึษา

หรือฝ่ายนโยบายให้การสนับสนุน ให้มีการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา

 2.3 ก�าหนดนโยบายการศกึษาทีส่อดคล้องกบั

ความต้องการท้องถิ่นจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนมี 

ส่วนร่วม ให้เด็กได้เลือกเรียน 

3. โครงการความร่วมมืออื่นๆ ในพื้นที่ อาทิ การใช้

นวัตกรรมระบบและพัฒนาสารสนเทศในโครงการ IT 

Valley หรือ โครงการรกัษ์แม่ฮ่องสอน ปลูกฝังวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิน่ให้เดก็และเยาวชนภาคภมูใิจและรกัใน

ความเป็นแม่ฮ่องสอน, โครงการพฒันาครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาโดยเทคนิค PLC หรือการเรียนการสอน

แบบ Project-based Learning เป็นต้น ทั้งนี้ ทุก

โครงการด�าเนินงานโดยหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งจะเสนอ

ขอรับงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สนับสนุนต่อไป
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การด�าเนนิงานปฏิรปูการเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดัทีจ่งัหวดั

ยะลา ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผลก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการขับเคล่ือนจังหวัดปฏิรูปการ

เรียนรู้ยะลา มี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

ผศ.ดร.เกสรี รัตน์เลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

มรภ.ยะลา เป็นกรรมการและเลขานุการประสาน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคม

ในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านภาษา ส�าหรับเด็กจังหวัดยะลา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ขับเคลื่อนผ่านแผน

บูรณาการที่ก�าหนดเป้าหมายพัฒนาอัตลักษณ์ “เด็ก

ยะลา BERILMU” ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและสื่อสาร

ได้ ด้วยการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรูท้กัษะด้าน

การอ่านออกเขียนได้ส�าหรับเด็กปฐมวัยและประถม

ศึกษา ผ่านโรงเรยีนเครอืข่าย16 แห่ง โดยความร่วมมอื

ระหว่างสถานศึกษา กับ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK 

Park) มรภ.ยะลา เทศบาลนครยะลา และสพป.ยะลา 

เขต 1 น�าไปสู่การพัฒนาและใช้ชุดฝึกการอ่าน (พัฒนา

ต่อยอดจากเครือข่ายพหุภาษา 15 แห่งจากโรงเรียนใน 

3 จงัหวดัภาคใต้)เครือ่งมอืประเมนิผลสมัฤทธิด้์านภาษา

ส�าหรับเด็กปฐมวัย และ ป.3 และกระบวนการติดตาม

นิเทศครู

จังหวัดยะลา

2. การพฒันาระบบผลติครแูละพฒันาศกัยภาพครู

ประจำาการ ผ่านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาย

วิชาชีพครู ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาส�าหรับเด็ก

ในจงัหวดัยะลา โดยความร่วมมอืระหว่างคณะครศุาสตร์ 

มรภ.ยะลากับสถานศึกษา และการพัฒนาศักยภาพครู

ประจ�าการหรือครูที่รับผิดชอบระดับการศึกษาปฐมวัย 

และ ป.1-ป.3 ส�าหรับการสอนวิชาภาษาไทย โดยการ

ด�าเนินการของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูและ

นวัตกรรมการศึกษา มรภ.ยะลา ด้วยหลักสูตรก่อร่าง

สร้างค�า และต่อประโยคด้วยการสื่อสาร

3. การจัดทำาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการอ่าน เป็น

ข้อมูลสภาวการณ์ครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้าน

ทกัษะการอ่านและการส่ือสารภาษาไทยใน 16 โรงเรยีน

น�าร่อง ในระดับปฐมวัยและช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นอนุบาล 2 

และป.3) ซ่ึงเป็นผลการเรียนทีเ่ทยีบกับเกณฑ์กลางและ

เกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการ

ทดลองระบบและใช้งานแล้วในตลอดปีการศึกษาที ่

ผ่านมา 

4. การจัดทำาแผนพัฒนการศึกษา กศจ.ยะลา ได้

ตั้งคณะท�างาน 2 ชุด คือ คณะท�างานจัดท�าแผนการ

ศกึษายะลาซึง่มอีธกิารบด ีมรภ.ยะลา เป็นประธาน และ

คณะท�างานขับเคลื่อนแผนการศึกษาหรือน�าแผนไปสู่

การปฏิบัติซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งทั้ง 

2 คณะได้มีคณะท�างานจากโครงการจัดการศึกษาเชิง

พื้นที่เข้าไปร่วมเป็นคณะท�างาน และขณะนี้อยู่ระหว่าง

ยกร่างแผน ซึ่งจะเป็นการท�างานต่อยอดจากแผน 

ยกระดับความสามารถด้านภาษาของจังหวัด
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จังหวัดล�าปาง ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาเชงิ

พื้นที่ มี ผู ้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง เป็นประธาน

กรรมการ ผศ.จ�าลอง ค�าบุญชู รองอธิการบดี มรภ.

ล�าปาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคมในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. พฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ทีส่ำานกังานเขต

พืน้ทีป่ระถมศกึษาลำาปางเขต 2 (สพป.ลป.2) โดยเช่ือม

โยงโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่

ให้เป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนา

คณุภาพผูเ้รียนและสถานศกึษา เน้นการจัดกลุม่ระหว่าง

โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนพี่เลี้ยงที่เป็นโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดกลาง หรือโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ 

โดยก�าหนดพืน้ทีด่�าเนนิการใน 6 อ�าเภอ ของพืน้ที ่สพป.

ลป.2 คือ อ�าเภองาว อ�าเภอแม่เมาะ อ�าเภอเถนิ อ�าเภอ

แจ้ห่ม อ�าเภอเสริมงาม และอ�าเภอเกาะคา

2. การส่งเสริมการเรียนสายอาชพี ก�าหนดเป้าหมาย

พืน้ที ่3 อ�าเภอ คอื อ�าเภอแจ้ห่ม อ�าเภอเถนิ และ อ�าเภอ

เกาะคา โดยเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

ขยายโอกาส กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา และสถาบัน

อาชีวศึกษาในพื้นที่แต่ละอ�าเภอ ดังนี้ 

จังหวัดลำาปาง

 • โรงเรียนในพื้นท่ีอ�าเภอแจ้ห่ม ร่วมมือกับ 

วิทยาลัยเทคนิคแจ้ห่ม

 • โรงเรียนในพื้นที่อ�าเภอเถิน ร่วมมือกับ 

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

 • โรงเรียนในพื้นที่อ�าเภอเกาะคา ร่วมมือกับ 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

3. การพฒันาหลักสูตร SMEs เพือ่เตรียมผูป้ระกอบ

การในพื้นที่โดยก�าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่าง มรภ.

ล�าปาง (คณะวิทยาการจัดการ) กับผู้ประกอบการภาค

เอกชนในจังหวัดล�าปาง ก�าหนดเป็นหลักสูตรพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้ประกอบการ

4. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย น�าร่องในพื้นที่

อ�าเภอเสริมงาม และ อ�าเภอเกาะคา ผ่านความร่วมมือ

กบั มรภ.ล�าปาง และ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งต่อข้อมูล

พัฒนาการไปยังโรงเรียนประถมศึกษา

5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 

Management - KM) การระดมความคิดเพื่อออกแบบ

กจิกรรมร่วมกันของโรงเรยีน และขยายผลเป็นเครอืข่าย 

PLCคร ู(Professional Learning Community) เพือ่ร่วม

กันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกันโอกาสทางการ

ศึกษา และการพัฒนาด้านการบริหารสถานศึกษา จัด

ให้มีการประชุมสม�่าเสมอ โดย มรภ.ล�าปาง เป็นแกน

ประสานงานและขับเคลื่อนหลัก
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จังหวัดสุโขทัย ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการภาคเีครอืข่ายโครงการการวจิยั

และพัฒนาตัวแบบการจัดการเชิงพื้นที ่มี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานอ�านวยการ มี ผอ.สพป.

สุโขทัย เขต 2 เป็นผู้ประสานความร่วมมือประสาน 

การท�างานระหว่างบรรดาหน่วยงานรัฐ เอกชนและ

ประชาสังคมในพื้นที่ 

(2) ระบบข ้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร ้าง

สมรรถนะการอ่าน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

สุโขทัยเพ่ือยกระดับสมรรถนะการอ่าน แก่นักเรียน

ระดับประถมศึกษา โดยใช้การประชุมปฏิบัติการ ที่จัด

ด้วยความร่วมมือระหว่าง สพป.สุโขทัยเขต 1 และ 

เขต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

347 แห่ง ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย นักเรียน

และผูป้กครอง ด้วยเป้าหมายยกระดบัสมรรถนะการอ่าน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งจังหวัด ประกอบไป

ด้วย แผนพฒันาคณุภาพการอ่าน แผนการบรหิารบคุคล 

แผนการนิเทศติดตาม และแผนการจัดการด้านข้อมูล 

ที่ผ่านมาได้เสนอต่อผู้ว่าราชการประธาน กศจ.แล้ว

จังหวัดสุโขทัย

2. การจดัทำาระบบข้อมลูสนับสนุนการวางแผนและ

ตดิตามการเสรมิสร้างสมรรถนะการอ่าน และโปรแกรม

ประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน

และครใูนช้ันเรยีน โดยเป็นการท�างานร่วมกันของ สพป.

สุโขทัยเขต 1 และ เขต 2 ภายหลังการพัฒนาและ

ปรับปรุงโปรแกรมแล้วเสร็จทั้ง 2 เขตพื้นที่ก�าหนด

แนวทางร่วมกนัทีจ่ะใช้ระบบนีก้บัสถานศกึษาทกุแห่งใน

จังหวัด

3. จดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูแ้ก่ครแูละ

ภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย รูปแบบ

การด�าเนินการ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุภาคี, 

การใช้ Best Practice/DLTV, การสังเคราะห์กระบวนการ

ท�างานให้เป็นตัวแบบเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของ

นักเรียนประถมศึกษา, การคัดสรรครูดี และให้รางวัล

ครูดี, การจัดท�าสื่อนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือการ

จัดการเรียนการสอนของครู เช่น บัญชีค�าพื้นฐาน คู่มือ

ครู กิจกรรม และแบบฝึก เป็นต้น

4. ส่งเสริมให้เกิดกลไกการทำางานในระดับสถาน

ศกึษา ผ่านการท�าบนัทกึ MOU สถานศกึษากบัเขตพืน้ที่

การศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ

ปรบัวธิกีารสอนภาษาไทยเป็นแบบแจกลกูสะกด การจัด

ประเมินผลการอ่านของนักเรียนทุกระดับการจัดซ่อม

เสรมิการอ่านและการเขยีนภาษาไทย มอบรางวลัให้แก่

โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนอ่านออกเขยีนได้ร้อยเปอร์เซนต์ใน

ทุกระดับชั้น รวมถึงการก�ากับติดตามประเมินผลผ่าน

การด�าเนินงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกิดผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) คณะทำางานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัด

สรุาษฎร์ธานี ม ีอบจ.สุราษฎร์ธานี เป็นผูป้ระสานความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐเอกชนและประชาสังคมในพืน้ท่ี 

(2) ระบบข้อมูลสนับสนุนการศึกษาเพื่อการม ี

งานทำา โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก ม.ธุรกิจ

บัณฑิตย์ และ มรภ.สุราษฎร์ธานี

(3) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการ

วางระบบกลไกหนุนเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน 10 แห่ง (โรงเรียนในสังกัด 

สพป.ทั้ง 3 เขต รวม 8 โรงเรียน) โดยก�าหนดแนวทาง 

“พัฒนาน�าครูเก่ง ศึกษานิเทศก์มือดี” เป็นพี่เลี้ยงครู 

โดยหนึง่ใน “ครูเก่ง” ของสุราษฎร์ธานทีีร่่วมเป็นพีเ่ลีย้ง

คือ “ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ” โรงเรียนสุราษฎร์

พิทยา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของ

ประเทศไทย

2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนผ่าน

หลักสูตร “พุทธทาสศึกษา” โดยจัดท�าหลักสูตร คู่มือ

ครูและเอกสารการสอนหลักสูตร “พุทธทาสศึกษา” ซึ่ง

จะเป็นการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยม-

ศึกษาปีท่ี 6 โดยจะเร่ิมการสอนในโรงเรียน 14 แห่ง 

จากทุกสังกัด (สพป สพม. อปท.และเอกชน) ในปีการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษา 2559 ซึ่งจะเป็นการสอนใน 3 ลักษณะ คือ เป็น

รายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการไปกับการสอน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ดแูลเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้ จากการส�ารวจ

พบว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเด็กบกพร่องทางการ

เรียนรู้จ�านวนกว่า 2,000 คน จึงได้จัดให้มีการอบรมคัด

กรองเด็กโดยคณะแพทย์ ในโรงเรียน 23 แห่ง, การ

อบรมวัดเชาว์ปัญญา, จัดท�าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

เป็นต้น ส่งผลให้ปี 2558 มีการดูแลเด็กกลุ่มนี้จ�านวน 

528 คน และได้ขยายเพิ่มเติมในปี 2559

4. พฒันาสารสนเทศด้านการศกึษาของจงัหวดั ตัง้

เป้าให้จังหวัดมีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่ทุกหน่วยงาน

สามารถเข้าใช้ได้ ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ

ประมาณ ร้อยละ 95 ของเป้าหมายระยะต้นเป็นข้อมูล

ด้านการศึกษาและการมีงานท�า เช่น ข้อมูลจ�านวนและ

ผลการเรยีนเดก็ คร ูตลาดแรงงาน จากสถานศกึษาทกุ

สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมฯ 

แรงงานจังหวัด เป็นต้น 

5. ร่างแผนยทุธศาสตร์การศกึษาจงัหวดัสรุาษฎร์-

ธาน ีจดัท�าผ่านเวท ี“สมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุาษฎร์-

ธานี” เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

มีการยกร่าง ระดมความเห็น ปรับปรุง ก่อนน�าเสนอ

ร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและ กศจ.

พิจารณาบรรจุเป็นแผนของจังหวัดต่อไป
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การด�าเนนิงานปฏิรปูการเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดัทีจ่งัหวดั

สรุนิทร์ ในช่วงปี 2558-2559 ท�าให้เกดิผลก้าวหน้า ดงันี้ 

(1) คณะทำางานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัด

สุรินทร์ มี อบจ.สุรินทร์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานรัฐเอกชนและประชาสังคมในพื้นที่ 

(2) ระบบข้อมูลสนับสนุนการแก้ปัญหาเด็กออก

กลางคนั โดยการสนบัสนนุทางวชิาการจากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสุรินทร์

(3) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การติดตามและเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาเด็กออก

กลางคนัจงัหวดัสุรนิทร์ โดยความร่วมมือภาคเีครอืข่าย 

ในพื้นที่ 20 อปท. ในรูปแบบ “ปัญจภาคี” ได้แก่ 

(1) กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง (2) หน่วยงานทางการศึกษา 

(3) ก�านันผู้ใหญ่บ้าน (4) หน่วยสนับสนุน (อสม. สสจ. 

พมจ.) และ (5) ภาคเอกชน (มูลนิธิ สมาคม) โดย

ก�าหนดเป้าหมายว่า เด็กสุรินทร์ต้องได้รับการศึกษา 

ภาคบงัคบัหรือได้รับการฝึกทกัษะอาชพีให้สามารถด�ารง

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การด�าเนินงานมี 2 รูปแบบ คือ

 1.1 ดูแลเฝ้าระวังเด็กทีห่ลุดออกจากระบบการ

ศกึษาก่อนจบการศกึษาภาคบงัคับ (ม.3) และอายไุม่เกิน 

20 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจของ 

ครัวเรือนให้ได้รับโอกาสกลับมาศึกษาต่อในศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

จ�านวน 406 คน

จังหวัดสุรินทร์ 

 1.2 ตดิตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทีจ่บการ

ศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ ไม่มีงานท�า หรือที่

ออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี ให้ได้รบัการฝึกทกัษะอาชพี จ�านวน 287 คน 

เพื่อให้เด็กมีคุณวุฒิเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

โดยเกิดจากความร่วมมอืกับ ศนูย์ฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน

จังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพศีรภูมิ วิทยาลัยการ

อาชีพปราสาท วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วิทยาลัยการ

อาชีพท่าตูม วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 

2. การสำารวจข้อมลูเดก็ออกกลางคนัจงัหวดัสรุนิทร์ 

โดยความร่วมมอืของเครอืข่าย อสม. ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้พบว่าในปัจจุบัน

จังหวัดสุรินทร์มีเด็กออกกลางคันมากกว่า 8,000 คน 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการติดตามช่วยเหลือ

ซึง่จะเป็นการขยายผลการท�างานของเครอืข่ายปัญจภาคี

ในอนาคต

3. การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร ์โดย

วางรากฐานและเชื่อมโยงการท�างานกับสมัชชาการ

ศกึษาต�าบลในพืน้ที ่20 ต�าบลน�าร่อง ก่อนยกระดบัเป็น 

“สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์” ซ่ึงเป็นเวทีความ 

ร่วมมือ ระดมความเห็น ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์

การศึกษาในพื้นที่ รวมถึงการจัดท�าร่างแผนพัฒนาการ

ศึกษาจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 

ในพืน้ที ่ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 

(กศจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขับเคลื่อน

การศึกษาจังหวัดในภาพรวมต่อไป
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การด�าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่

จงัหวดัอ�านาจเจริญ ในชว่งปี 2558-2559 ท�าให้เกดิผล

ก้าวหน้า ดังนี้ 

(1) สภาการศกึษาจงัหวดัอำานาจเจริญ ม ีผูว่้าราชการ

จังหวัดอ�านาจเจริญ เป็นที่ปรึกษา นายนรงฤทธิ์ จันทร

เนตร เป็นประธานสภาการศกึษา ประสานความร่วมมอื

กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่

(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา

(3) การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฃ

ความก้าวหน้าดงักล่าวได้น�าไปสูผ่ลความเปล่ียนแปลง

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. พัฒนาการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนใน 7 ตำาบล 

ได้แก่ ต�าบลนาม ป่าก่อ โนนงาม พนา เปือย สร้างถ่อ

น้อย และ เสนางคนคิม ใน 5 ประเด็นการเรียนรู ้ได้แก่ 

 1.1 พ่อแม่ ครูปฐมวัย ร่วมใจพัฒนา อบรม 

ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงเด็ก หญิงตั้งครรภ์ รวม 180 คน 

ให้มคีวามรู้ในการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั เฝ้าระวงัและส่งเสรมิ

พัฒนาการได้เป็นอย่างดี, อบรม “แม่ฮัก” 120 คน ให้

เป็นอาสาสมัครดูแล ติดตามให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ

ครอบครวัเดก็เลก็, จดัท�าธนาคารของเล่นในศูนย์เด็กเล็ก 

หนังสือนิทาน เป็นต้น

 1.2 ส่ือสารสากล จัดอบรมครูผูส้อนภาษาองักฤษ

ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดโรงเรียน

ละ 1 คน 5 รุ่น รวม 250 คน เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษา

อังกฤษของนักเรียน เน้นการทักทาย สนทนา มีความ

มั่นใจที่จะสอนภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารแก่นักเรียน

มากขึน้ มกีารตดิตาม นิเทศและประเมนิผลพบว่าร้อยละ 

83.33 น�าความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดอำานาจเจริญ

 1.3 ยุวชนวจิยั ใส่ใจท้องถ่ิน น�าเยาวชนจติอาสา

ที่สนใจศึกษาเรียนรู้พื้นที่ตนเอง พื้นที่ละ 20 คน รวม 

140 คน จดัอบรมการศกึษาวจิยัเบ้ืองต้น ลงพืน้ทีช่มุชน

ศึกษาข้อมูลอาชีพของชุมชน จุดเด่น จุดด้อยเพ่ือให้

สามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง

ร่วมกับผู้น�าชุมชนของตนเอง

 1.4 กิจกรรมผู้น�าก้าวหน้าพัฒนาท้องถิ่น ส�านึก

รักบ้านเกิด และการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพสร้างคนให้ 

เป็นงาน สร้างงานให้เป็นเงิน สร้างเงินให้เป็นบุญ อยู่

ระหว่างด�าเนินการ

2. การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การศกึษา 

รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาจาก 23 โรงเรยีน

ในสังกัด สพป.อ�านาจเจริญ โดยประสานความร่วมมือ

กับภาคีที่เก่ียวข้องจัดท�าเป็นระบบข้อมูลสนับสนุนการ

เรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษา ร ่วมกับ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิเคราะห์และจัดท�าข้อมูล

สนับสนุนการศึกษาเพื่อการมีงานท�า เพื่อยกร่างเป็น

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อะน�าเสนอต่อเวที

สมัชชาการศึกษาจังหวัด ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ

ศึกษาธิการจังหวัดในที่ประชุม กศจ.อ�านาจเจริญ

3. การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา มุ่ง

สร้างกลไกพัฒนาครูของตนเองพร้อมๆ กับการสร้าง

ฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ เริ่มต้นผ่าน

การท�างานในโรงเรยีน 8 แห่ง และจะขยายผลสูโ่รงเรยีน

อีก 11 แห่งในระยะต่อไป
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