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“การกระจายอำนาจทางการศึกษา” ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อปฏิรูปการ
ศึกษาและเป็นมาตรการที่แทบทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาได้นำ
ไปปฏิบตั ใิ นช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา เพราะระบบเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการแข่งขัน
ผลิตสินค้าและบริการ “แบบโหล” ไปสู่กติกาใหม่ที่เอาชนะกันด้วย “คุณภาพ” “นวัตกรรม”
และ “ความหลากหลาย” ได้นำไปสูค่ วามคาดหวังต่อระบบการศึกษาในทิศทางใหม่ ทีไ่ ม่อาจ
รวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางได้อีกต่อไป
ในเอกสาร “All for Education “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” เล่มนี้ ประกอบด้วย
เนื้อหา 3 ส่วน ด้วยกัน
เนื้อหาส่วนแรก คือ การกระจายอำนาจทางการศึกษา กุญแจสู่ความสำเร็จของ
การปฏิรูประบบการศึกษา เป็นการประมวลสถานการณ์ หลักการและแนวทางในการ
กระจายอำนาจทางการศึกษา จากความเคลื่อนไหวในระดับสากล และองค์ความรู้จาก
องค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาในระดับโลก อย่างเช่น องค์การยูเนสโก และโออีซีดี
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เหตุใดเรื่องนี้จึงถือเป็น “กุญแจสำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา”? สิ่งที่
เป็น “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ที่ไหน? และแนวทางในการดำเนินการให้ประสบผล
สำเร็จคืออะไร? 
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นอกจากนี้ ยังทบทวนประสบการณ์การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นของการปฏิรูประบบการศึกษาของบ้านเรานับตั้งแต่
ปี 2539 เป็นต้นมา ว่าเกิดความก้าวหน้าหรือไม่ เพียงไร และได้นำเสนอกรณีตัวอย่างที่
ประสบความสำเร็จจากต่างประเทศ ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยสิ่งควรทำนับจากนี้ 
เนื้อหาส่วนที่สอง คือ พลังความร่วมมือเพื่ออภิวัฒน์การเรียนรู้ในพื้นที่ โดย
ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญใน
การผลักดันการกระจายอำนาจทางการศึกษาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้สกัดข้อมูลและ
ประสบการณ์จากต่างประเทศเพือ่ ชีแ้ นวทางว่าเราจะทำเรือ่ งนีใ้ ห้สำเร็จได้อย่างไร และนำเสนอ
ความเคลือ่ นไหว “นอกกระแส” ของเครือข่ายทัง้ ในแวดวงนักการศึกษาและภาคประชาสังคม
ทั่วประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีชีวิตชีวา พร้อมฝากประเด็น
พิจารณาเพื่อผลักดันให้เรื่องนี้เกิดผลจริงและเข้าสู่ระบบการศึกษาหลัก
เนื้อหาส่วนที่สาม คือ การจัดการเรียนรู้โดยท้องถิ่นและจังหวัด บทเรียนจาก
10 จังหวัด ในโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด เป็นการนำเสนอให้
เห็นภาพที่คมชัดถึงระดับปฏิบัติการกระจายอำนาจทางการศึกษาด้วยกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้โดยท้องถิ่นและจังหวัด ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและเข้มข้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
โดยนำบทเรียนจาก 10 จังหวัด ที่ร่วมในโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด
โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาประมวลเป็นคู่มือการ
ทำงาน ตั้งแต่ขั้นนับ 1 ไปจนถึงปลายทาง 
เมื่อเนื้อหาทั้ง 3 ส่วนนี้ ประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเห็นว่าเรื่องของการกระจาย
อำนาจทางการศึกษาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ “ต้องทำให้ได้” แต่ยังเป็นเรื่องที่ “เรา
ทำได้” อีกทั้งยัง “เป็นไปได้” ที่จะขยายไปสู่ทุกจังหวัดนับตั้งแต่บัดนี้
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1. ความสำคัญของการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา
ต่อการปฏิรูปการศึกษา
ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (1990-2010) เป็นช่วงเวลาที่ทุกประเทศเร่งรัดการปฏิรูป
ระบบการศึกษาของตนให้ทันต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ จากในศตวรรษที่ 20 ที่ระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์อำนาจ
การตั ด สิ น ใจไว้ ท ี ่ ส ่ ว นกลางเพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ตบั ณฑิ ตจำนวนมากที ่ ม ี ท ั ก ษะ
ในการทำงานคล้ายคลึงกันเพื่อป้อนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานแบบ
เข้มข้น (Labour-intensive Industry) และสนับสนุนการแข่งขันภายใต้กติกา “การผลิตสินค้า
และบริการให้ได้มากที่สุด ในต้นทุนที่ต่ำที่สุด” เพื่อป้อนตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก
เพื่อสร้างรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติอย่างต่อเนื่อง 
จากวันนั้น ถึงวันนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 20 ปีระบบเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก แต่ละประเทศมิได้แข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการ “แบบโหล” เช่นเดิม
อีกต่อไป แต่ทุกประเทศหันมาแข่งขันในการสร้างผลงานภายใต้กติกาใหม่ที่แข่งกันด้วย
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“คุณภาพ” “นวัตกรรม” และ “ความหลากหลาย” ในตลาดโลก นอกจากนั้นการขยายตัว
ของเมืองและโอกาสในการทำงานออกจากศูนย์กลางเช่นเมืองหลวง หรือ เมืองใหญ่ต่างๆ
ด้วยการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวกมากขึ้นทำให้ในปัจจุบันโอกาสในการทำงานมิได้
กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆ อีกต่อไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้กระจายออกไปสู่เมือง
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและกติกาใน
การแข่งขันใหม่นี้ ย่อมนำไปสู่ “ความคาดหวังใหม่” ต่อระบบการศึกษา ที่สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ได้ดี ความคาดหวังใหม่
นี้ย่อมเป็นเรื่องยากที่ระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์ในศตวรรษที่ 20 จะสามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น
จากรายงานการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) (Pearson, 2554) ซึ่งได้คัดเลือก 12 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการ
ศึกษาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2542 – 2553) เพื่อสังเคราะห์และถอดบทเรียนปัจจัยสู่
ความสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาของแต่ละประเทศได้แก่
1. กลุ่มที่ประสบความสำเร็จชั้นนำของโลก (Strong Performers) จำนวน 7
ประเทศได้แก่ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เบลเยีย่ ม เนเธอแลนด์ เยอรมนี ญีป่ นุ่ และแคนาดา
(ออนตาริโอ) 
2. กลุ่มประเทศที่แสดงถึงความก้าวหน้าลักษณะก้าวกระโดด (Successful
Reformers) จำนวน 5 ประเทศได้แก่ โปแลนด์ บราซิล เกาหลีใต้ จีน (เซี่ยงไฮ้)
และโปรตุเกส 
ผลการศึกษาของ OECD ชี้ว่าในบรรดามาตรการเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาที่
แต่ละประเทศดำเนินการนั้น มาตรการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาจากรัฐส่วนกลาง
ลงสู่ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นและโรงเรียนเป็นมาตรการที่แทบทุกประเทศเลือกใช้ในการ
สนับสนุนมาตรการการปฏิรปู ระบบการศึกษาอืน่ ๆ แทบทัง้ สิน้ โดยมาตรการดังกล่าวนี้
มีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และความต้องการที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค
นั่นเอง
ในทางปฏิบัติแล้ว มาตรการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาออกไปจากส่วนกลาง
ในกลุ่มประเทศที่ OECD ดำเนินการศึกษานี้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยอำนาจใน
การจัดการศึกษาถูกกระจายออกไปเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับรัฐ/จังหวัด/ท้องถิ่น 2) ระดับ
โรงเรียน และ 3) ระดับห้องเรียน โดยรัฐบาลส่วนกลางยังคงบทบาทในการกำหนดเป้าหมาย
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และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์ไว้ ผ่านการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือ
การสอบวัดผลมาตรฐานระดับชาติทท่ี อ้ งถิน่ และโรงเรียนยังคงต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพ
เอาไว้ให้ได้ตามที่รัฐบาลกลางกำหนด ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รัฐ จังหวัด
หรือท้องถิ่นในประเทศกลุ่มตัวอย่างมักมีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา
ของพื้นที่ตนเองได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานกลางของประเทศ เพื่อให้นโยบายการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะพื้นที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและท้องถิ่นเหล่านี้
ยังสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อนำรายได้มาจัดการศึกษาได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการ
สนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 

2. กระจายอำนาจในการจัดการศึกษาอย่างไร 
ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิรูป?
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ให้
คำจำกั ด ความของการกระจายอำนาจในการจั ด การศึ ก ษา (Decentralization for the
Education Sector) เอาไว้ว่าการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา “มิใช่” การลดทอน
อำนาจของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลางลง แต่การกระจายอำนาจทางการศึกษาที่
ยูเนสโกได้ให้นิยามไว้ใน 2 มิติ ได้แก่
1. การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางออกไปสู่
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีต่ า่ งของประเทศ อันเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศได้อย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคหรือใน
ระดับพื้นที่ (Local Stakeholders) มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกัน
รับผิดชอบ (Participation and Sharing Responsibility) ผ่านการทำงานร่วมกันกับ
โรงเรียนและองค์กรการศึกษาในระดับภูมิภาค
จากการศึกษาประสบการณ์ในการกระจายอำนาจทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
ในระบบการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก ยูเนสโกพบว่า มีภารกิจ (Operational Functions) ในการ
จัดการศึกษา 5 ภารกิจ ที่กระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางสามารถกระจายอำนาจในการ
จัดการออกไปสูส่ ว่ นภูมภิ าคได้ ซึง่ ความก้าวหน้าและความสำเร็จในการกระจายอำนาจเหล่านี้
ออกจากส่วนกลางจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของระดับการกระจายอำนาจด้านการศึกษาในแต่ละ
ระบบการศึกษา 

8 |

All for Education “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้”

1. ภารกิ จ การวางแผน การดำเนิ น งานและการประเมิ น ผล (Planning,
Implementation and Monitoring) ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการ
กระจายอำนาจทางการศึ ก ษาได้ ก ระจายอำนาจในการวางแผนและการจั ด
การศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาออกไปสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และโรงเรียน (School Autonomy) อย่างเต็มที่ โดยส่วนกลางมีบทบาทหลักเป็นเพียง 

“ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” เช่น เป็นผู้สนับสนุนและผู้วางแผนระยะกลางและ
ระยะยาว (Medium-term/Long-term Planning) รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการ
จัดการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของโลก เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่จัดการศึกษาของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคและโรงเรียน โดยในบางประเทศอำนาจในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการ
ศึกษาก็ถูกกระจายออกไปสู่ภูมิภาคเช่นกัน ส่วนประเทศที่ใช้ระบบการปกครอง
แบบสหพันธรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือบราซิล อำนาจในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาแทบทั้งหมดจะถูกกระจายออกไปสู่รัฐต่างๆ รัฐบาลกลางมีบทบาท
หน้าที่หลักด้านการส่งเสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่รัฐ
ที่ต้องการการสนับสนุนเท่านั้น
2. ภารกิจการบริหารจัดการงบประมาณ (Budget and Financial Management)
กระบวนการวางแผน บริ ห ารจั ด การและการติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณด้านการศึกษาเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระดับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละระบบ
การศึกษาวัดจากสัดส่วนของงบประมาณด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บ
จากรายได้ในระดับท้องถิ่น รวมถึงสัดส่วนของงบประมาณด้านการศึกษาที่รัฐบาล
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้จ่ายได้เอง ปัจจุบันระบบการศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จในการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการงบประมาณด้านการศึกษาสูงถึง ร้อยละ 80 ของ
งบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. ภารกิจการบริหารจัดการบุคลากร (Personnel Management) การกระจาย
อำนาจในการจ้างงานครูและบุคลากรทางการศึกษาออกสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และโรงเรียนเป็นภารกิจทีส่ ำคัญในกระบวนการกระจายอำนาจทางการศึกษา เพราะ
ประสบการณ์จากนานาชาติพบว่า การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการกำลัง
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาในระบบ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีระบบการศึกษาจำนวนมากมัก
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ประสบปัญหาทางการเมืองและทางราชการในการดึงอำนาจดังกล่าวนี้ออกมาจาก
ส่วนกลาง เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่มีการเรียกร้องให้มีการรับสมัครและ
คัดเลือกครูโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษามายาวนานานแต่การคัดเลือก
และรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงจัดทำอยู่ในส่วนกลาง
4. ภารกิจการบริหารงานวิชาการ (Academic Management) แม้ในระบบการ
ศึกษาที่มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาอย่างเต็มที่แล้ว รัฐบาลส่วนกลางมัก
จะรักษาอำนาจในการกำหนดหลักสูตร (Curriculum Standard) และการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) ไว้ที่ส่วนกลาง โดยกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและ
โรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกิจกรรมวิชาการเพิ่มเติมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรกลางให้สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการเฉพาะของพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานและ
คุณภาพทางวิชาการของการจัดการศึกษาในแต่ละประเทศ 
5. ภารกิจการจัดหาสาธารณูปโภค (Provision of Infrastructure) ในระบบการ
ศึกษาส่วนใหญ่ที่ยูเนสโกได้ทำการศึกษา ภารกิจในการวางแผน การลงทุน และ
การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคทางการศึกษามักถูกกระจายออกไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และโรงเรียนทัง้ หมด เนือ่ งจากหน่วยงานส่วนภูมภิ าคเหล่านีจ้ ะมีศกั ยภาพ
ในการประเมินความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริง รวมทั้งการระดมทรัพยากร
ในท้องถิ่นและการจัดหาหรือซ่อมแซมสาธารณูปโภคเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากกว่าการตัดสินใจจากส่วนกลาง

3. ทบทวนประสบการณ์ 2 ทศวรรษของการปฏิรูป
การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาของไทย
ประเทศไทยได้ผ่านกระบวนการปฏิรูประบบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า
สองทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2539 อันนำไป
สู่การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2545) เพื่อ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการกระจายอำนาจการจัดการ
ศึกษาออกจากส่วนกลาง จนส่งผลให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวง
ศึกษาธิการครั้งสำคัญ อันปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
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1. ส่วนกลาง
ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการรวมหน่วยงานการศึกษาที่กระจายอยู่ใน 3 กระทรวงเข้า
ด้วยกันจนเกิดเป็น 5 องค์กรหลักที่มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำกับแนะนำ
ทางนโยบาย แม้อำนาจการบังคับบัญชาสั่งการนโยบายยังคงอยู่กับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการกระจายอำนาจทางการศึกษาออกนอกส่วนกลาง จึงได้ก็
มีการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อเป็นหน่วยประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกเลิกหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอำเภอ
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สามัญ
ศึกษาจังหวัด ปัจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนรวม 225 เขต แยกเป็นเขต
ประถมศึกษาจำนวน 183 เขต กับเขตมัธยมศึกษาจำนวน 42 เขต
3. หน่วยงานประเมินคุณภาพ
พระราชบัญญัติข้างต้นได้ให้กำเนิดหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์เพื่อให้มี
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และสถาบันทดสอบการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ได้
กำเนิดการล่วงเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 แล้วกลับพบว่าเจตนารมณ์ของการปฏิรูปโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาเพื่อกระจายอำนาจการจัดการศึกษาออกจากส่วนกลาง เช่น เขตพื้นที่การ
ศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถทำได้เป้าหมายที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2546) อย่างเป็นรูปธรรม โดย
การตัดสินใจทางนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงถูกกำหนดจากส่วน
กลางเป็นหลัก เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนยังคงเป็นผูร้ บั นโยบายเพือ่ ปฏิบตั ติ ามส่วนกลาง
นอกจากนัน้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2545-2555) รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณให้กระทรวง
ศึกษาธิการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 21.5 ของงบประมาณแผ่นดินและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปีละ 22,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พบว่า งบประมาณและอำนาจ
ในการตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวกลับมิได้ถูกกระจายลงไปสู่เขตพื้นการศึกษาและ
สถานศึกษาแต่อย่างใด ในทางกลับกันงบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับรายจ่ายประจำ
ประเภทต่างๆ ที่ถูกกำหนดและตัดสินใจจากผู้บริหารส่วนกลาง เช่น ในปีงบประมาณ 2553
งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐมากกว่าร้อยละ 76 ถูกใช้เป็นเงินเดือนครู ร้อยละ 10 เป็น
งบ อาหาร นม และเครือ่ งแบบ และมากกว่าร้อยละ 10 ถูกใช้เป็น งบครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่
และค่าบริหารจัดการ (ค่าใช้จ่ายในกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา)
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ทำให้เหลืองบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตรง รวมถึงงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่สถานศึกษาสามารถคิดและตัดสินใจใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพียงประมาณร้อยละ
3.29 เท่านั้น นี่จึงเป็นหนึ่งในหลายข้อพิสูจน์ว่า มาตรการกระจายอำนาจทางการศึกษาของ
ไทย แม้ว่าจะมีการวางแผนและเป้าหมาย รวมถึงโครงสร้างเอาไว้อย่างชัดเจน แต่ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้ว การจัดการศึกษาของไทยยังคงรวมศูนย์อำนาจไว้ทส่ี ว่ นกลางเช่นเดิม ตลอด 20 ปี
ที่ผ่านมา

4. การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไร: กรณีศึกษานครเซี่ยงไฮ้ 
และบราซิล
จากการศึกษาของ OECD (OECD, 2556) พบว่าสาเหตุหลักของพัฒนาการด้าน
คุณภาพการศึกษาซึ่งวัดโดยคะแนน PISA ที่เพิ่มขึ้นภายใน 10 ปี ของทั้ง 65 ประเทศที่เข้า
ร่วมการประเมินครั้งล่าสุดในปี 2555 มิใช่มาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนในโรงเรียนชั้นนำของ
แต่ละประเทศ หากแต่เป็นการลดลงของช่องว่างด้านคุณภาพระหว่างกลุ่มโรงเรียนชั้นนำและ
กลุ่มโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา โดยมาตรการการปฏิรูประบบการ
ศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุดในการลดช่องว่างคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือมาตรการการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระบบการศึกษาทีป่ ระสบความสำเร็จในมุมมองของกลุม่ ประเทศ OECD
คือระบบการศึกษาที่มี “ช่องว่าง” ของคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในระบบการ
ศึกษาของตนต่ำสุด ซึ่งจากการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ระบบการศึกษาของเซี่ยงไฮ้เป็นระบบ
การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน PISA สูงสุด และเป็นระบบการศึกษาที่มีความเท่าเทียม
กันมากที่สุดเช่นกัน

4.1 เซี่ยงไฮ้โมเดล
มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นต้นแบบนวัตกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการจัดกลุ่มสถาน
ศึกษาตามตัวชี้วัดคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยนครเซี่ยงไฮ้ได้จัดให้มีกระบวนการแลก
เปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนระหว่างโรงเรียนเกรด A-B กับโรงเรียนเกรด C-D เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 8 ปี โดยพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้าร่วมใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมิน
คุณภาพโรงเรียนที่ทางนครเซี่ยงไฮ้ได้จัดทำขึ้นเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย จากกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งจากฝั่งผู้ให้บริการทางการศึกษาและผู้ใช้บริการ
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ทางการศึกษานี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
เซี่ยงไฮ้หายไปจากระบบการศึกษาได้ภายในเวลาไม่ถึงทศวรรษ จนทำให้ในปัจจุบัน
นักเรียนในโรงเรียนของมหานครเซี่ยงไฮ้คือเด็กและเยาวชนที่ทำคะแนนสอบ PISA ได้เป็น
อันดับ 1 ของโลกมา 2 สมัยติดต่อกันแล้ว (2546-2555) 

4.2 บราซิลโมเดล
อีกตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเด่นชัด คือ กรณีศึกษาของประเทศ
บราซิ ล ซึ ่ ง มี ก ารกระจายอำนาจในการจั ด การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ล งไปสู ่ ม ลรั ฐ และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Basic
Education Development Index: IDEB) ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านการ
ติดตามพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมทั้งอัตราการเข้าเรียน การหลุด
ออกนอกระบบของนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ส่งเสริมการเร่งยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสของมลรัฐ
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนสู่พื้นที่ที่ต้องการ
ทรัพยากรด้านการศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนของกองทุนลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแห่งชาติ (National Education Equalization Fund) และการ
สนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนในปัจจุบัน (2555) บราซิลเป็น
ประเทศที่มีพัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษาวัดโดยคะแนน PISA สูงที่สุดในโลก
โดยภายในเวลาเพียง 10 ปี บราซิลสามารถเพิ่มคะแนน PISA ได้ถึง 40 คะแนน
ดั ง นั ้ นจากตั ว อย่ า งความสำเร็ จ ของเซี ่ ย งไฮ้ แ ละบราซิ ล จะเห็ น ได้ ว ่ า มาตรการ
การกระจายอำนาจในการวางแผน การจัดการศึกษา การติดตาม และการจัดการงบประมาณ 

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
และยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพของโรงเรียนในระบบการศึกษาลง ทำให้เด็กและ
เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้แทบทุก
ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด
ในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษาออกจากส่วนกลางมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียนร่วม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เต็มที่
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5. สู่ทศวรรษที่ 3 ในการกระจายอำนาจทางการศึกษา:
ALL FOR EDUCATION
จากผลลัพธ์ของทบทวนประสบการณ์การปฏิรูปการกระจายอำนาจทางการศึกษาใน
ระบบการศึกษาไทยและกระแสการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นไปที่
การปฏิรูปกติกาการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาตามภารกิจต่างๆ 5 ภารกิจที่ได้แสดง
ข้างต้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งกระบวนการปฏิรูปการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษาในระบบการศึกษาของไทย สอดคล้องกับข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการ
ศึกษาไทยที่เกิดขึ้นภายหลังความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเมื่อปี พ.ศ.2553 ทั้ง 2 ฉบับ
ที่ล้วนสนับสนุนการปฏิรูปการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาออกจากส่วนกลางอย่าง
เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2553 ที่เสนอให้มีการปฏิรูปแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมผ่านการ
จัดการเชิงระบบใหม่ที่รัฐลดบทบาทการจัดการและการครอบงำวิธีจัดการศึกษาลง การใช้
มาตรการทางการเงินการคลังใหม่เพื่อเป็นคานงัดความเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอของ
สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป
พ.ศ.2553 ซึ่งได้มีมติในการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2555 ให้
ดำเนินการปฏิรูประบบการศึกษาในมิติที่สำคัญดังต่อไปนี้ (1) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบทบาทและอำนาจขององค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม (2) ให้องค์กร
อิสระต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ เช่น สสส. สสค. สกว. และสมศ.
และสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ประสานและสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินการสร้าง
เครือข่ายประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น และองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน
ขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ มีความต่อเนื่อง (3) ให้มีกลไกการวิจัยและ
พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ โดย
มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงระบบ (4) ปรับหลักสูตรแกนกลางให้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
ความรู้ในเรื่องสิทธิชุมชน หน้าที่พลเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำหน้า ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัว และ
(5) ให้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นเรื่องการ
ศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
อย่างเท่าเทียมและนำมติไปขับเคลื่อนต่อไป
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จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการปฏิรูปการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทยในทศวรรษที่
แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปอย่างแท้จริง และจำเป็นจะต้องมี
“กระบวนทัศน์ใหม่” และ “ยุทธศาสตร์ใหม่” ในการปฏิรูปกติกาการกระจายอำนาจทางการ
ศึกษาในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม แม้จะมีข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโรงเรียนจาก
องค์กรเพือ่ การปฏิรปู เช่น คปร. หรือ สปร. องค์กรวิชาการและองค์กรเพือ่ การพัฒนาในระดับ
นานาชาติ ต่างๆ แต่ข้อเสนอเหล่านั้นยังมิได้นำเสนอตรรกะและยุทธศาสตร์ในรายละเอียด
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบว่าในแต่ละขั้นตอนควรมีการดำเนินงานเช่นไรและ
ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละส่วนของกระบวนการปฏิรูปกติกาการกระจาย
อำนาจในการจั ด การศึ ก ษา จึ ง เป็ น โอกาสที่ ส ำคั ญ ที่ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ในการสร้ า ง
นวัตกรรมหรือสนับสนุนการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาสู่จังหวัดและท้องถิ่น
จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง
ในการสนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในมิติต่างๆ สู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปดำเนินการได้จริงเมื่อมี
โอกาสในการดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้
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การจัดการเรียนรู้
โดยท้องถิ่นและจังหวัด

บทเรียนจาก 10 จังหวัดในโครงการยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด
นายทรงพล เจตนาวณิชย์

บทที่ 1  
ความจำเป็นให้ “จังหวัดจัดการตนเอง”
เพื่อการอภิวัฒน์การเรียนรู้
สภาพการณ์ ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็กไทยหลังการปฏิรูปการศึกษา
นับแต่ประเทศไทยเกิดการปฏิรปู การศึกษาครัง้ ใหญ่โดยมุง่ หวังให้เกิดการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้าน
การศึกษาของประเทศต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อกระจายอำนาจการบริหาร (เริ่มเมื่อปี
พ.ศ.2539 ซึง่ นำมาสูก่ ารตราพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม
ใน พ.ศ.2545) แต่การตัดสินใจทางนโยบาย งบประมาณและทิศทางในการจัดการศึกษายังถูก
กำหนดจากส่วนกลาง เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ยังคง
ดำเนินงานในรูปแบบเป็นผู้รับและดำเนินงานเพื่อสนองนโยบาย คุณภาพการจัดการศึกษา
ในแต่ละพื้นที่จึงไม่ได้มาตรฐาน เด็กนักเรียนได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกันหรือด้อยโอกาสใน
การศึกษา ทำให้นโยบายที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษามากว่าหนึ่งทศวรรษ และกำลังเข้าสู่
ทศวรรษที่สองของประเทศยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใน 3 ระดับ ได้แก่
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ระดับปัจเจก ตัวเด็กเองยังไม่เกิดทักษะการรู้คิด มีทักษะชีวิตและจิตสำนึกที่ดีทั้ง
ต่อตนเองและสังคมแวดล้อม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม
ทั้งเรื่องโรคอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ การมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น การติดยาเสพติด 
ระดับสังคมแวดล้อมตัวเด็ก ได้แก่ ครอบครัวไทยเกิดสภาวะล้มเหลวทางความคิด
และทัศนคติในการพัฒนาลูกหลาน เกิด “ครอบครัวแหว่งกลาง” ปูย่ า่ ตายายคือคนเลีย้ งหลาน
เพราะพ่อแม่หย่าร้าง ทำให้ขาดที่พึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็ก ครอบครัวเน้นเรื่องการทำมา
หากินเพื่อเลี้ยงชีวิตจนลืมบทบาทความเป็นพ่อแม่ ครอบครัวที่ครอบงำความคิดเด็ก เน้นการ
เลี้ยงดูโดยมุ่งให้วัตถุแทนความรัก การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนถูกพัฒนาให้เป็นแบบ
สำเร็จรูปเหมือนกันทั้งประเทศ ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก การประเมินผลทั้งครูและ
นักเรียนห่างไกลจากวิถีชีวิตเด็กอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดเด็กนอกระบบการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่ชุมชนรอบตัวเด็กขาดระบบพี่เลี้ยง ขาดการมีส่วนร่วม ขาดแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระดับท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน เพราะไม่เห็นคุณค่าของ
การมีลูกหลานอยู่ในชุมชน จึงก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงมากมาย
ระดับโครงสร้างของชุมชน ไม่มีกลไกดูแลคุ้มครองเด็กที่เป็นการทำงานเชื่อมต่อกัน
อย่างเป็นระบบเป็นวงจร เช่น การพัฒนาแกนนำเยาวชนเครือข่ายยังขาดทิศทางการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม ไม่มีตัวแทนของเด็กทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ไม่มีประสิทธิภาพที่จะเป็นตัวแทน
หรือแกนนำการเปลี่ยนแปลง 

อภิวัฒน์การเรียนรู้โดยจังหวัดจัดการตนเอง 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กหนึ่งคนต้องมีผู้เกี่ยวข้องกับเด็กมากมายตั้งแต่ตัวเด็กเอง 

ผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดในบ้าน ครูที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน สังคมชุมชนที่เด็กอยู่ โรงพยาบาลและ
แพทย์ที่เด็กจะต้องไปพบ ตำรวจ อัยการ ศาลที่มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เป็นต้น
แต่เมื่อการปฏิรูปการศึกษาไทยยังคงไม่สามารถหลุดพ้น “การสั่งการจากบนลงล่าง” จึง
นำมาสู่แนวคิดการอภิวัฒน์การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาผ่านกระบวนการ
กระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) ด้วย
การให้ “จังหวัดจัดการตนเอง” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการนโยบายและทรัพยากรในหลายจังหวัด จนเกิดเป็นตัวอย่างความสำเร็จของ
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การจัดการศึกษาที่อยู่บนฐานความต้องการของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ชุมชนในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ลำพูน
สุรินทร์ และอำนาจเจริญ ซึ่งแต่ละจังหวัดก็ได้มีแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับ
พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องไปตามบริบทของพื้นที่ต่างกันออกไปหลายหลายรูปแบบ แต่
ทัง้ หมดมุง่ ดำเนินการผ่านกลไก ภาคีในแบบบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรโดยอยูบ่ นฐาน
ข้อมูลทางปัญญา เพือ่ พัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายของการเป็น “จังหวัดจัดการตนเองในการอภิวฒ
ั น์
การเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับพัฒนาการเรียนรู้” 
จังหวัดจัดการตนเอง เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ โดยให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดร่วมตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการทัง้ ด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคมปัญญา โดยเป็นการจัดการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนส่วนรวม และเมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคม สามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ด้วยตนเองและเท่าทันกับปัญหา
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นการอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาของประเทศที่แม้จะมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่น แต่
ยังไม่ทําให้เกิดความเสมอภาค เพราะการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม แม้เด็กไทยจะเข้า
ถึงการศึกษาได้มากขึ้น มีการจัดให้เรียนฟรี มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศแต่ผลการเรียนที่เป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จกลับต่ำลง การจัดสรรอัตราทดแทนครู
ที่ลาออกและเกษียณไม่เป็นไปตามจํานวนที่หายไป โดยเฉพาะโรงเรียนเขตยากจนจะขาดครู
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายังเน้นที่ตัวเอกสาร
หลักฐานมากกว่าการวัดเชิงคุณภาพตลอดจนการวัดสัมฤทธิ์ผลจากผู้เรียนซึ่งจะเป็นดัชนี
ชีว้ ดั ความสําเร็จของการจัดการศึกษา ดังนัน้ แม้โรงเรียนเกือบทัง้ หมดสามารถผ่านการประเมิน
คุณภาพโดย สมศ. ครูได้วิทยฐานะ แต่ผลการเรียนของนักเรียนกลับตกต่ำเห็นได้จากผลการ
สอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน เช่น O-NET: Ordinary National Education Test และ A-NET:
Advance National Educational Test เป็นต้น 
การยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วิถีชีวิตในท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่นของจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผน
ดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรม
นัน้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมเรียนรู้ และร่วมรับผลประโยชน์ 
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บทที่ 2
จัดทัพ จัดทีม เตรียมพร้อมคนทำงาน
	

ภาคีหลักในโครงการ
การดำเนินงานในโครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด เป็นการสร้างกลไก
ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรจากหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด
“เพื่อนร่วมงาน” จึงควรประกอบด้วยภาคีหลักที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนพัฒนางาน
ในพื้นที่ คือ
1. ภาคีด้านความรู้และวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีบทบาท
ให้ข้อมูล ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ภาคีหน่วยงานราชการทีส่ นับสนุนงานในพืน้ ที่ ได้แก่ หน่วยงานราชการทีต่ ง้ั อยู่
ในท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
3. ภาคีภาคประชาชน ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน เครือข่ายที่ทำงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชน
4. ภาคีภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน สมาคม ตัวแทนนักธุรกิจในท้องถิ่น ซึง่ หน่วย
งานเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้การประชาสัมพันธ์งานทำได้อย่างทั่วถึง
กว้างขวาง และยังสามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 

โครงสร้างคณะทำงานหลัก
เนื่องจากโครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดเป็นการระดมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัด เริ่มจากสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัด

ข้อคิดจากคนทำงาน
การใช้กลไกการดำเนินงานโดยมอบให้หน่วยงานและบุคคลรับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม ส่งผลให้เป็นการทำงานแบบแยกส่วน การดำเนินงานจำกัดอยู่ในแวดวง
เพื่อนฝูงคนคุ้นเคย หน่วยงาน สถาบันที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นมืออาชีพหรือมีศักยภาพอื่นๆ หากมีการพัฒนา
กลไกการทำงานโดยสร้างเป็นเครือข่าย ชมรม และหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพ
หลากหลาย นอกจากทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังทำให้เกิด
ความต่อเนื่อง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม
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กระบวนการดำเนินงานโดยเน้นการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร เพราะมุ่งหวังให้
“จังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่” การบริหารจัดการโครงการ จึงควรมีองค์ประกอบของ
คณะทำงาน ดังนี้ 
กรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ
ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งของกรรมการที่ปรึกษาคือ “ประธานกรรมการที่ปรึกษา” ต้อง
สามารถให้คำแนะนำ สร้างให้เกิดความร่วมมือจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ได้ ทั้งยังต้องเห็น
ความสำคัญของการสนับสนุนให้พื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาด้วยตนเอง โดยใน 10
จังหวัดที่ดำเนินงานเห็นตรงกันว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา เพราะสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการยกระดับการเรียนรู้
ประกอบด้วยภาคีหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนอยู่แล้วในโครงสร้างงานประจำและ
ควรมาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เช่น พระสงฆ์ผู้ได้รับการเคารพนับถือ
จากคนในจังหวัด ผู้นำชุมชน นายแพทย์สาธารณสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูอ้ ำนวยการ กศน. พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด นายกเทศมนตรี ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน ตัวแทนจาก
หอการค้า และสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ตั ว แทนจากสื ่ อ มวลชนท้ อ งถิ ่ น เป็ นต้ น โดย
“ประธานคณะกรรมการ” และ “เลขานุการ” คือ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการบูรณาการ
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานในพื้นที่ ซึ่งจากประสบการณ์ของการดำเนินงาน
ใน 10 จังหวัด พบว่า ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธาน ไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายงาน
การศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นบุคคลที่แวดวงการศึกษาให้การยอมรับ 

ข้อคิดจากคนทำงาน
ในคณะทำงานหลัก ควรมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ มาเป็น “ผู้นำทัพ”
• คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับกฎการทำงานในระบบ
• มีบารมีสร้างให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้
• มีเวลา สามารถเข้าร่วมคิดงาน ให้คำแนะนำได้สม่ำเสมอ
• เห็น “ภาพฝันปลายทาง” โครงการชัดเจน

คณะกรรมการยกระดับการเรียนรู้ ควรประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการ หรือ “ผู้นำทัพ”
บทบาทสำคัญของผู้ทำหน้าที่ประธาน คือ การเห็น “ภาพฝัน” ของโครงการอย่าง
ชัดเจน เข้าใจพันธกิจที่เกิดจากการเห็นภาพฝันร่วมกัน สามารถดึงความร่วมมือ สร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดการระดมทรัพยากรรูปแบบต่างๆ จากภาคีในพื้นที่
เลขานุการ และทีม
ผู้ขับเคลื่อนงาน “ตัวจริง” ทำหน้าที่ติดตามงานตามกำหนดตาราง กิจกรรมของ
โครงการในแต่ละขัน้ ตอน และประสานฝ่ายต่างๆ ทัง้ ในระดับจังหวัดและในพืน้ ทีก่ ารดำเนินงาน
ฝ่ายติดตาม นิเทศ
ทำหน้าที่ติดตาม นิเทศงานภายในเพื่อช่วยกระตุ้นให้คนทำงานในโครงการฯ มีกำลังใจ
ในการทำงาน เสริมศักยภาพกันและกันของคนทำงานโดยช่วยกันค้นหาอุปสรรค ปัญหา
ในระหว่างการดำเนินงาน ร่วมกันวิเคราะห์หาทางแก้ไข เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารและสร้างความร่วมมือ
ทำหน้าที่เชื่อมประสานสื่อท้องถิ่นและสาธารณชนในท้องถิ่นให้เห็นผลงาน ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการฯ เพื่อหวังให้เกิดการขยายความร่วมมือ
มีภาคีมาร่วมมากขึ้นเพื่อให้โครงการฯ ดำเนินอย่างยั่งยืน
ฝ่ายประเมินผล
เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงการฯ เพราะทำให้เห็นว่าโครงการฯ
ที่ดำเนินมานั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร มีความคุ้มค่าในการจะดำเนินการต่อไป
หรือไม่ จุดเด่น จุดด้อยในโครงการฯ คืออะไร อยู่ตรงไหนและจะปรับปรุงอย่างไร หากมีการ
ดำเนินงานต่อไป 
ข้อคิดจากคนทำงาน
ปัจจัยที่ทำให้การทำงานกับภาคีไปได้ดีคือ
• ผู้นำองค์กรทุกระดับทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการ
มีข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องตรงกันเพื่อใช้วางแผนการทำงานในส่วนที่
องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบและบูรณาการการทำงานร่วมกัน
• ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่และระดับท้องถิ่นร่วมมือปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลที่เกิดกับ
อนาคตของเด็กและเยาวชน
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คณะทำงานในพื้นที่
ประกอบด้วยแกนนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนในระดับตำบล เช่น ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำ
กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานระดับจังหวัด ดำเนินงานและติดตาม
ผลในตำบล ตามแผนงานที่กำหนดในโครงการฯ
โครงสร้างการดำเนินงาน
โครงการยกระดับการพัฒนาการ
เรียนรู้ระดับจังหวัด

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

ทีมเลขานุการ

คณะกรรมการ
ยกระดับการเรียนรู้

ประเมินผล

ติดตามนิเทศ

คณะทำงานในพื้นที่
(ตำบล ชุมชน)

คณะทำงานในพื้นที่
(ตำบล ชุมชน)

ประธานคณะกรรมการ
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
คณะกรรมการ
(ท้องถิ่นจังหวัด)

คณะทำงานในพื้นที่
(ตำบล ชุมชน)

ผู้แทนจาก
1. ภาคีด้านความรู้
2. ภาคีหน่วยงานประจำ
3. ภาคีประชาสังคม
4. ภาคีภาคธุรกิจ

ปชส.

คณะทำงานในพื้นที่
(ตำบล ชุมชน)

ข้อควรคำนึงในการสรรหาคณะทำงาน
“ผู้นำทัพ” ต้องได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่
ประสบการณ์จาก 10 จังหวัดดีเด่นในโครงการฯ พบว่าประธานคณะกรรมการ หรือ
“ผู้นำทัพ” มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้งานดำเนินอย่างต่อเนื่อง ผู้ทำหน้าที่สรรหา
ข้อคิดจากคนทำงาน
ตอนที่โครงการฯ นี้เข้ามาและเราได้รับมอบหมายให้ทำ ก็มีคำถามในใจตลอดว่า
ทำไม อบจ. ต้องมาทำงานเรื่องนี้ ทั้งที่ไม่ใช่หน่วยงานด้านการศึกษาโดยตรง
แต่เมื่อมาลงมือทำแล้ว ก็ค้นพบว่าท้องถิ่นต้องรู้ ต้องเข้าใจชุมชนของตนเอง
ต้องมีส่วนร่วม ความรู้สึกที่เคยมีว่ากำลังทำ “งานฝาก” ก็เปลี่ยนไป รู้สึกว่า
นี่ไม่ใช่งานฝาก แต่เป็นหน้าที่ต้องทำและต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรภาคี
ที่ร่วมกันว่าเราจะต้องทำอย่างจริงจัง
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คนทำงานจึงควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาเฟ้นหาผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธาน โดยไม่
จำกัดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายงานการศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นบุคคลที่แวดวงการศึกษา
ให้การยอมรับ เป็นผู้มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการระดมทรัพยากรรูปแบบต่างๆ จากภาคีในพื้นที่ได้ และที่สำคัญ
ควรเป็นผู้ที่รู้จักท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี 
เลขานุการ “หัวใจที่ทำให้งานเคลื่อนได้”
ด้วยแนวคิดการทำงานของโครงการฯ เรียกร้อง “การมีส่วนร่วมและเวลา” จากผู้ทำงาน
ในการสรรหาบุคลากรเพื่อมาร่วมเป็นทีมทำงาน ผู้รับหน้าที่ “เลขานุการ” นอกจากเป็น
บุคคลที่มาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในงาน
ประจำอยู่แล้ว ยังควรมี “จิตอาสา” พร้อมจะทำงาน และผู้ที่รับผิดชอบในฐานะเลขานุการ
ถือเป็น “หัวเรือ” ของทีม จึงควรมีความเข้าใจในภารกิจ มีบคุ ลิกภาพสอดคล้องกับ “ผูน้ ำทัพ”
และมีคุณสมบัติ “เก่ง ดี มีใจ มองไกล ประสานได้สิบทิศ” คือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามี
คุณธรรม พร้อมเสียสละเวลาและมุง่ ทำงานเพือ่ ส่วนรวม ทัง้ ยังมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี เี ป็นกำลังใจ
ให้เพื่อนร่วมงานได้ และควรเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัด อบจ. ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับ สสค. 
ทุกคนเห็นบทบาทของตนอย่างชัดเจน
ก่อนเริ่มดำเนินงาน ควรจัดความสัมพันธ์ทางบทบาทให้ชัดเจน เช่น คณะทำงานภาคี
ระดับจังหวัด เป็นกลไกในการพัฒนาและติดตามการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ประสาน
ระดับแผนงานและทรัพยากร ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ส่วนแกนนำระดับ
ตำบลมีลักษณะเป็น “สภาผู้นำ” คือมีการแบ่งความรับผิดชอบในการสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นชุมชน เป็นต้น ซึง่ จากประสบการณ์ของ 10 จังหวัดทีเ่ ข้าร่วมในโครงการฯ
พบว่า การพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับตำบลและกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ในการทำงาน
เชิงระบบกับกลไกอื่นที่มีโดยเฉพาะกลไกคณะทำงานระดับจังหวัด จะทำให้เพิ่มขีดความ
สามารถในการทำงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณไปพร้อมกัน 

ตัวอย่างผลความสำเร็จจากการ “จัดทัพ จัดทีม”
• การจัดตั้งสภาการศึกษาและมูลนิธิสภาการศึกษาภูเก็ตให้เป็นกลไกความร่วมมือ
รองรับการดำเนินงานในระยะยาว เริ่มจากการจัดทัพที่มี “ผู้นำทัพ” ที่ไม่ใช่คนใน
ภาคการศึกษา แต่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด สามารถสร้าง
ศรัทธาและประสานความร่วมมือทั้งกับผู้ว่าราชการจังหวัด คนในภาคการศึกษา
องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในจังหวัดได้อย่างดี นอกจากนี้
บุคลากรหลักในคณะทำงานที่เป็น “ตัวจริง” จากคนทำงานในพื้นที่ทำให้การ
ทำงานบรรลุผล 
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• “ผู้นำทัพ” ที่เป็นอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาของชัยภูมิที่เป็นที่ยอมรับนับถือของ
คนทั้งในและนอกแวดวงการศึกษา มีการจัดตั้งสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ให้เป็นหลักในการประสานการ
ดำเนินงานยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ สรช.เป็นทีร่ วมของความคิด ความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนงาน มี ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชัยภูมิเป็น
ฝ่ายเลขานุการ มีพระสงฆ์ที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นที่ปรึกษาและศูนย์รวมใจ
สำคัญ
• น่าน มี “ผู้นำทัพ” ที่เป็นนักการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและสามารถระดมความ
ร่วมมือในจังหวัดได้อย่างกว้างขวาง คณะทำงานมีรักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขา กลไกบริหารมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิรูป
การเรียนรู้ระดับจังหวัดที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางของจังหวัด และมีศูนย์ดำเนิน
การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับตำบลเป็นศูนย์ปฏิบัติการในตำบลพื้นที่เป้าหมาย
• ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความจำเป็นของการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ ประกาศให้
เป็นวาระของจังหวัด ทำให้เกิดพลังจากทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด มีการกำหนดเป็นวาระการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการอย่างต่อเนื่อง 
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และเป็นศูนย์กลางในการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้จังหวัด ส่งผลให้การดำเนินงานสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนได้ 
• มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเฉพาะกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในรูปของ
เครือข่ายจากระดับตำบลสู่จังหวัด เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย
ของจังหวัดยะลา การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการ เป็นต้น 
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บทที่ 3
ดำเนินงานบนฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบ
	

ข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบ รอบด้าน เกิดจากการมีส่วนร่วม
เพราะการดำเนินโครงการเพือ่ ยกระดับพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยจังหวัดจัดการตนเอง มุง่ หวัง
ให้เป็นโครงการที่บูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร ระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด สร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการดำเนินงานบน
พื้นฐานทางปัญญา เป็นการดำเนินงานโดยอาศัยข้อมูลชุมชน ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลความ
รู้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจวางแผนดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของแต่ละจังหวัดจึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่ง 
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ควรมีการรวบรวม และทำการสำรวจเพื่อ
นำมาตัดสินใจนั้น ควรเป็นข้อมูลรอบด้าน ไม่เพียงเจาะจงรวบรวมตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัด ดังนั้น ในการนำข้อมูลมาพิจารณา จึงควรมี
ข้อมูลเหล่านี้ด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ จำนวนประชากรวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น
2. ข้อมูลเศรษฐกิจครอบครัวในชุมชน 
3. ข้อมูลทางด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
4. ข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน
5. ข้อมูลสภาพปัญหาพฤติกรรมเยาวชนและสาเหตุที่เกิดขึ้น
6. ข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ด้านต่างๆ 

ข้อคิดจากคนทำงาน
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา คณะทำงานในพื้นที่ขาดการเตรียมตัว และไม่รู้
สถานการณ์เด็กในพืน้ ทีข่ องตนเอง รับรูเ้ พียงจากสือ่ แต่เมือ่ มีการทบทวนการจัดเก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข ฝ่ายการศึกษา มาเป็นพื้นฐาน
ข้อมูลโครงการ ผลลัพธ์ก็คือ ทำให้มีรูปธรรมชัดเจนขึ้นในการจัดกิจกรรม
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ประโยชน์ของการมีข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบ
ข้อมูลความรู้ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ คือต้องมีข้อมูล และมีการประมวลผลเพื่อ
นำมาวิเคราะห์และใช้งาน ในเรื่องต่อไปนี้
• เพื่อใช้สร้างวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมายปลายทางและรายทาง ให้เป็นไปอย่างมี
ส่วนร่วมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการอย่างแท้จริง
• เพื่อใช้ในการกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการขับเคลื่อน จัดวางโครงสร้างการบริหาร
จัดการงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์

ข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบ ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
1. มีความถูกต้องแม่นยำ ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นยำสูง หรือสามารถ
ควบคุมให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
2. เป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ถ้าผลิตข้อมูลออกมาช้า ก็ไม่มี
คุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำก็ตาม
3. มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น เป็ นข้ อ มู ล ที ่ ให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง (facts) หรื อ ข่ า วสาร
(information) ที่ครบถ้วนทุกด้าน 
4. สะดวกต่อการค้นหา ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะกระจัดกระจาย ควรจัดข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบที่กระทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ สะดวกต่อการใช้และค้นหา ผู้ใช้มีความเข้าใจ
ได้ทันที
5. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูล
ต้องการใช้ และจำเป็นต้องรู้ หรือเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผน กำหนดนโยบาย
หรือตัดสินปัญหาในเรื่องนั้นๆ 
6. มีความต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหา
แนวโน้มในอนาคต

ข้อคิดจากคนทำงาน
เมือ่ เรากลับไปสำรวจข้อมูลในชุมชนแล้วมานำเสนอในเวทีเพือ่ ระดมความเห็น เรา
พบว่ากระบวนการทำงานแบบบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร โดยรื้อฟื้นวิถี
ชุมชนในอดีตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจาก
คนในชุมชนได้มาก เพราะเป็นรูปธรรม และคนสามารถเข้าร่วมได้
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความรู้อย่างมีส่วนร่วม ก่อนนำไปวางแผน
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนทุกด้านเสร็จเรียบร้อย
คณะทำงานควรช่วยกันสรุปข้อมูลความรู้โดยประสานกับหน่วยงานราชการ ผู้ที่มีความรู้ใน
ชุมชนและจังหวัด เช่น ครู เยาวชน สาธารณสุข องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชน เข้ามา
ช่วยทำให้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของชุมชน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ควรมีการวิเคราะห์โดยจัดเวทีชุมชนให้ภาคีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เพื่อสะท้อนข้อมูลที่ค้นพบที่สำคัญ เช่น จำนวนเด็กที่
ออกจากโรงเรียนกลางคัน จำนวนแม่วัยรุ่น จำนวนเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สภาพ
ปัญหาและสาเหตุ ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเห็นจุดเด่น จุดด้อยในด้าน
ศักยภาพของชุมชน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและระดมการมีสว่ นร่วมของชาวบ้าน
ในการหาแนวทางการแก้ไขของชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ ชุมชนจะมีชุดข้อมูล
ความรู้ที่ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบโดยชุมชนเอง ก่อนนำไปสู่การจัดเวทีเพื่อสร้างวิสัยทัศน์

ตัวอย่างผลสำเร็จในการจัดทำข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ
• ศูนย์ข้อมูลเพื่อยกระดับการเรียนรู้อำนาจเจริญจัดตั้งขึ้นโดยในชั้นแรกเป็นการ
บูรณาการข้อมูลการทำงานที่อยู่ในหลายหน่วยงานต่างสังกัดในพื้นที่เข้าด้วยกัน
เพื่อให้คณะทำงานได้ทราบถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในภาพรวมของจังหวัด
ก่อนที่จะพัฒนาต่อไปเป็นฐานข้อมูลในระดับบุคคลในพื้นที่ โดยเริ่มจากข้อมูลเด็ก
และเยาวชนกลุม่ เป้าหมายของโครงการในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน บันทึกผ่านระบบออนไลน์
ให้คณะทำงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์และส่งผ่านไปสู่คณะทำงานส่วนกลางเพื่อ
วางแผนการทำงานต่อไป 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ยะลาใช้การพัฒนาต่อยอดจากระบบงานด้านความ
มั่นคงที่มีฐานงานในพื้นที่โดยทำงานร่วมกับ อสม. ในพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพร้อมบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อติดตามช่วยเหลือเด็ก
พิการด้อยโอกาสทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารรวบรวม สังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการทำงาน และนำองค์
ความรู้ที่ได้แนะนำให้กับเครือข่ายครู ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองท้องถิ่นไปใช้
ในโอกาสที่เหมาะสม
• ระบบสารสนเทศทีเ่ รียกว่า Surin Juvenile Data System ซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูลเด็ก
และเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ส่งต่อข้อมูลให้คณะทำงานส่วนกลาง
ได้ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานในพื้นที่คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามเด็ก
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งในระดับประถมต้นหรือ กศน. และการศึกษาในระดับ
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วิชาชีพ และในภายหลังระบบสารสนเทศดังกล่าวได้พัฒนาไปสู่การป้องกันเฝ้า
ระวังก่อนที่เด็กจะหลุดออกจากระบบการศึกษา
• ลำพูนริเริ่มการพัฒนาระบบข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
สำรวจข้อมูลกลุม่ เป้าหมายประเภทต่างๆ เช่น เด็กพิการ เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
ซึ่งข้อมูลที่สำรวจในพื้นที่ได้จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
• นำข้อมูลมาใช้สง่ เสริม สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมทีห่ ลากหลายวิธี
และกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่นและจังหวัด โดยมีสถาบันระดับ
อุดมศึกษาทำหน้าที่วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกัน 
• เมื่อนำข้อมูลขั้น “ทุติยภูมิ” มาใช้ และพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงได้
ปรับข้อมูลด้วยการสอบทานข้อมูลใหม่ โดยให้ผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่ง
เป็นผูใ้ กล้ชดิ ทำการสำรวจ ทำให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นทีถ่ กู ต้อง ส่งผลให้เกิดระบบติดตาม
ช่วยเหลือ เฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลเชื่อมโยงกันเป็นระบบทุกระดับทั้งจังหวัด
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บทที่ 4
ความสำคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
“ภาพความสำเร็จปลายทาง”
	

“วิสัยทัศน์” ภาพฝันแห่งความสำเร็จร่วมกัน
“วิสัยทัศน์” (Vision) คือ การสร้างภาพอนาคต เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นเป้าหมายในการ
เดินไปสู่อนาคตนั้น โดยนำเอาระบบการวางแผนมาใช้ การเขียนวิสัยทัศน์ต้องชัดเจน จูงใจ
และให้พลังปลุกเร้าในการทำงาน ดังนั้น จึงต้องอาศัยการคิดนอกกรอบที่แตกต่างไปจากเดิม
แต่มีความเป็นไปได้ ซึ่งมาจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกำหนด
วิสัยทัศน์ เป็นตัวบอกความคาดหวังในอนาคต จึงต้อง
1. เป็นฝันที่ “เรา” ต้องการ “ทำ” ให้มันเกิดขึ้นและมีเราเป็นผู้ทำ ไม่ใช่เราฝันให้
“คนอื่น” ทำ
2. เป็นฝันที่มี “ผู้รับประโยชน์สุดท้าย” ไม่ใช่ฝันในสิ่งที่เรา “อยากทำ” แต่ไม่มีผู้รับ
ประโยชน์
3. แสดงจุดมุ่งมั่นในระยะยาวที่ค่อนข้างแน่นอน 
4. มีเจตนารมณ์ คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดที่ชัดเจน
5. จำง่าย เพราะจะทำให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยพาะผูป้ ฏิบตั งิ านจำได้ และนำไปใช้ได้

คิด คำนึงรอบด้าน เตรียมการจัดเวทีวิสัยทัศน์
“เวทีวิสัยทัศน์” ถือเป็นการระดมพลัง ความผูกพัน ความเอื้ออาทรและความรักที่
ประชาชนและครอบครัว มีต่อกันและกัน และต่อพื้นที่ทุกระดับ มาสร้างและกำหนดความ
มุ่งหวังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น “ภาพฝันร่วมกันของคนทั้งจังหวัด” ดังนั้น
ประชาชน องค์กรชุมชน กลุ่มแกนนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งจังหวัด ต้องมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาของร่วมกัน ซึ่งต้องเกิดจากการมีกรอบ
แนวทางที่ชัดเจน ที่ทุกฝ่ายสามารถยึดร่วมกันได้ 
ข้อคิดจากคนทำงาน
ในการจัดเวทีตา่ งๆ คนทำงานมีหน้าทีส่ ำคัญคือ การกำหนดประเด็นให้อยูภ่ ายใต้
โจทย์การทำงานที่ต้องทำ โดยเน้นให้เห็นว่าเด็กกำลังเผชิญกับปัญหาอะไร
สาธารณสุขทำ โรงเรียนทำอยูแ่ ล้ว แต่ยงั มีชอ่ งว่างปัญหาอยูต่ รงไหน เหตุใดพวก
เราต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหา
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หากกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำโครงการฯ ในจังหวัดดำเนินการด้วยความ
รวบรัด ไม่ราบรื่น ขาดผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมอยู่ในแวดวงจำกัด อาจ
ทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความเชื่อมั่นในการกำหนดแนวดำเนินการ และการวางแผนดำเนินงานไม่
เป็นเอกภาพตั้งแต่ต้น การจัดเวทีวิสัยทัศน์จึงควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้
• ไม่ดำเนินการแบบเร่งรีบ รวบรัด
• เตรียมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนในเวที 
• ข้อมูลที่นำเสนอเพื่อให้ช่วยกันวิเคราะห์ ต้องรอบด้าน สะท้อนถึงวิถีชีวิตเยาวชน
ตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยรุ่น ครอบคลุมทุกกลุ่ม มาจากหน่วยงานหลากหลายที่
ทำงานเกี่ยวข้อง 
• เป็นข้อมูลที่ทันสมัย และต้องสร้างให้เกิดความ “ตระหนกและตระหนัก” แก่
ประชาชนและหน่วยงาน
• จัดทำเป็นเวทียอ่ ยหลายๆ ครัง้ เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมจากคนในพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริง
และได้ข้อมูลครอบคลุม
• การจัดเวทีทำได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเปิดเวที
อย่างเป็นทางการ การพูดคุยภายหลังการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การพูดคุย
ในร้านกาแฟ และการพูดคุยในกิจกรรมร่วมต่างๆ ของชุมชน
• การจัดเวทีระดมความเห็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการ
และเทคนิคที่ใช้ รวมทั้งวิทยากรหลัก และวิทยากรผู้ช่วยไว้อย่างชัดเจน 
• เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายและมีการกระทำร่วมกัน

ข้อคิดจากคนทำงาน
องค์ประกอบของการจัดเวทีวสิ ยั ทัศน์ให้บรรลุผลตามทีค่ าดหวัง
1. เชิญภาคี ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วนมารับรู้ นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ปญ
ั หา
สถานการณ์ เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีอ่ ย่าง “กัลยาณมิตร”
2. เป็นวิสยั ทัศน์ทม่ี าจากการมองรอบด้าน มองอย่างกว้าง มองให้ไกล
3. เป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจาก “ฉันทามติ” ของทุกภาคี เครือข่ายเพื่อสร้างให้เกิด
“ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในงาน”
4. มี “ผูว้ า่ ราชการจังหวัด” “ผูบ้ ริหารระดับพืน้ ที”่ เข้ามารับฟัง ร่วมอยูใ่ นเวที เพือ่
ให้เกิด “แรงบันดาลใจ” และง่ายต่อการสร้างความร่วมมือ
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• ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ควรนำข้อมูลมาจัดลำดับความสำคัญ โดยเกณฑ์
ที ่ สำหรับการจัดลำดับความสำคัญควรพิจารณาจากขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับ
ประโยชน์ ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
การยอมรับร่วมกันของชุมชน ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การดำเนินการ

ตัวอย่างข้อความวิสัยทัศน์ที่ ชัดเจน มีพลัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
: คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน
“คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” หมายถึง คนไทยมีสุขภาพดีครบใน สี่มิติ ได้แก่ กาย จิต
สังคมและปัญญา (ตามนิยาม “สุขภาพ” ขององค์การอนามัยโลก) ทั้งนี้ “ระบบสุขภาพ” ที่
มีคุณลักษณะเหมาะสมย่อมจะเป็นหลักประกันความยั่งยืน สุขภาวะขึ้นกับวิถีชีวิตอันดำรง
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมรวมเรียกว่า “ระบบสุขภาพ” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดให้สังคมไทยเป็น “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมุ่งสู่ “ระบบ
สุขภาพพอเพียง” อันประกอบด้วยคนไทยสุขภาพดี เข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี อาศัยอยู่ใน
สังคมที่ดี และมีชีวิตสุขแบบพอเพียง
คุณลักษณะของ “ระบบสุขภาพพอเพียง” หมายรวมถึง
• คนไทยมีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตแบบพอเพียง
• สังคมไทยมีการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงและเอื้อให้เกิด
ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพดี
• คนไทยมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ สามารถรูเ้ ท่าทันและผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาไทย
กับสากลในลักษณะที่พึ่งตนเองได้
• ชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนเองโดยเกือ้ กูลกับเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิที่เข้มแข็ง
• สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันในเชิงระบบที่จะรับมือกับโรคและภัยคุกคาม
• สังคมไทยเอื้อเฟื้อดูแลคนจน คนทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาส “ระบบสุขภาพ”
จำต้องมีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ได้แก่
• องค์กรของรัฐตามรัฐธรรมนูญ (เช่น รัฐสภา รัฐบาล ศาล) ให้ความสำคัญกับการ
สร้างสุขภาวะ ผ่านการตรากฎหมาย กำหนดนโยบาย ฯลฯ โดยยึดเกณฑ์พิจารณา
ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
• กระทรวงสาธารณะสุข บูรณาการนโยบายร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะแก่กลุ่มประชาชนอย่างทั่วถึง โดยดำเนินมาตรการของแต่ละกระทรวง
อย่างสอดคล้องกันตามแนวทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำหนดแผนและงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาวะ
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•
•

•
•
•
•

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
องค์กรสาธารณะประโยชน์ มีบทบาทพัฒนาสุขภาวะร่วมกับภาคราชการอย่าง
สอดประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
หน่วยบริการสุขภาพรวมถึงหน่วยกำหนดนโยบายและหน่วยจัดสรรงบประมาณ
จัดให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตามความจำเป็น
โดยทั่วถึงและมีคุณภาพ
สถาบันทางวิชาการ ร่วมเรียนรู้กับภาคีอื่นข้างต้น โดยมีบทบาทสร้างความรู้ป้อน
เข้าสู่การปฏิบัติและการกำหนดนโยบาย/มาตรการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์กรธุรกิจเอกชน มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการบริการสินค้าที่ไม่ทำลาย
สุขภาพ
สือ่ มวลชน ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและไม่ตกเป็นเหยือ่
ของการโฆษณาชวนเชื่อ
องค์กรระหว่างประเทศ สนับสนุนให้มนี โยบายและมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างผลสำเร็จในการจัดทำวิสัยทัศน์
• เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่และห่างไกล น่านให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของจังหวัดจึงได้กำหนดให้มีการ
ทำวิสัยทัศน์ในระดับหน่วยย่อยหลายๆ แห่งก่อนจัดเวทีทำวิสัยทัศน์ในภาพรวม
ของจั ง หวั ด กล่ า วคื อ แยกเป็ นการทำวิ ส ั ย ทั ศ น์ ส ายเหนื อ และสายใต้ ต ามเขต
การศึกษา ในแต่ละสายก็เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างกว้างขวางก่อนที่จะนำภาพความคิดในแต่ละเวทีสรุปร่วมเป็นภาพวิสัยทัศน์
ของจังหวัด
• เพชรบุรีและกำแพงเพชรมีความคล้ายในการทำวิสัยทัศน์ด้านการศึกษากล่าวคือ
ใช้ทุนของเครือข่ายครูสอนดีในพื้นที่เป็นฐานในการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัด เนื่องจาก
เห็นว่าการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นการดำเนินงานที่
เกี่ยวเนื่องจากการคัดเลือกครูสอนดี ครูสอนดีจึงถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของท้องถิ่น
จึงจัดให้มีการระดความเห็นจากครูสอนดีรวมถึงภาคีอื่นๆ ในพื้นที่ได้วาดภาพ
ความสำเร็จที่อยากเห็นจากการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันแล้วนำมากำหนดเป็น
แนวทางดำเนินงาน
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บทที่ 5
การติดตามงานเพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับการทำงาน
	

ความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน
เพราะ “คน” คือต้นทุนสำคัญในการทำให้งานบรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานจึง
จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของคนทำงานให้มคี วามรู้ ความสามารถ เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้
รูปแบบงานที่ทำในโครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้จังหวัด ไม่ใช่งานประจำที่เน้นเอกสาร
แต่ต้องดึงความรู้และความสามารถในตัวบุคคลที่ร่วมทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนัน้ โครงการฯ จึงต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนทำงานได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เห็นคุณค่าในการทำงาน 

ใช้เครื่องมือติดตามงาน เพื่อให้คน “อยากทำ ทำได้ และทำต่อไป” 
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
ควบคุมกระบวนการทำงาน เห็นคุณค่าและความยั่งยืนของการดำเนินงาน คือ การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ในแบบที่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงถึงผลแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านผลผลิต และการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
ตัวอย่างเครื่องมือเพื่อติดตามงานแบบ “เสริมพลัง” ที่ใช้ในโครงการฯ คือ การใช้การ
ประเมินผลระหว่างการดำเนินการเฉพาะเรือ่ ง หรือเป็นรายกิจกรรม (AAR) และการประเมินผล
โดยใช้ “แผนที่ผลลัพธ์” 

ข้อคิดจากคนทำงาน
ควรจัดให้มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานของทุกโครงการย่อยร่วมกัน
พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยทบทวนกระบวนการกำหนดวิสยั ทัศน์ทเ่ี กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง เพือ่ นำไปสูก่ ระบวนการวางแผนให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์
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การประเมินผล ติตดามงานระหว่างการดำเนินการเฉพาะเรื่องหรือเป็นราย
กิจกรรม (AAR-After Action Review)
เป็นการนิเทศ ติดตามงานโดยเน้นในเรื่องคุณภาพของการทำงานเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
ประเด็นหรือรายกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (ได้ข้อคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธี
การใหม่) จากการทบทวนทันทีเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง หรือหลังจากเสร็จกิจกรรมไม่นาน โดย
ใช้การพูดคุยแบบ “ชวนคุย ชวนคิด” ถึงผลและวิธกี ารดำเนินงานทีผ่ า่ นมา เทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ว่าแตกต่างกันหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่าง ความแตกต่างนั้นเกิดจากปัจจัย เงื่อนไขที่
สำคัญอะไรบ้าง และจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร 
กระบวนการดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การได้ข้อคิด ความรู้ และวิธีการใหม่ที่นำไปสู่การ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบ “ก้าวกระโดด”
การใช้ “แผนที่ผลลัพธ์” (Outcome Mapping-OM)
เป็ นการประเมิ น ผลการดำเนิ นงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงาน มีการระบุประโยชน์ของการปรับปรุง
งานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เป็นวงจรสร้างความรู้ โดยใช้การทำงาน คือ “ทำไป เรียนรูไ้ ป”
จึงทำให้คนทำงานมีศกั ยภาพทีจ่ ะตอบสนองต่อปัญหาใหม่ๆ ด้วยความพร้อมรับมือกับปัญหา
หรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยเราสามารถใช้ OM ประเมินผล ติดตามงานในด้าน
• การบรรลุผลถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคีพันธมิตร (Boundary Partner)
• การบรรลุผลสำเร็จของแผนงาน (Strategic Map)
• กระบวนการทำงานของแผนงาน (Organization Practice)

ข้อควรคำนึงในการติดตามงาน “ทำอย่างกัลยาณมิตร”
สิง่ สำคัญในการติดตามงาน ประเมินงานไม่วา่ จะใช้เครือ่ งมือแบบใด คือ การพยายามชี้
ให้เห็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในงานได้รับว่า มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ หรือรับผลกระทบ
อย่างไรบ้าง จึงควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเอง ทำให้คนทำงานเกิดความรูส้ กึ มัน่ ใจ
ในสิ่งที่ตนเองกำลังทำ และอยากทำต่อ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้น ในการสร้างบรรยากาศ
ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้
• ใช้คำถามปลายเปิดในการพูดคุย เช่น เพราะอะไรจึงรู้สึกเช่นนั้น คิดอย่างไรกับ
สิ่งที่เกิดขึ้น 
• เมื่อพบความผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงาน ไม่ควรตำหนิติเตียนออกมาโดยตรง แต่
ใช้คำถามถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสรรค เช่น หากทำใหม่ได้ อยากจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเรื่องใด 
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• ให้กำลังใจทีมงาน สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรู้สึกอยากทำงานร่วมกัน โดยชี้ให้เห็น
“ด้านดี” ของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานแม้ไม่เป็นไปตามแผน
• ใช้รปู แบบการสือ่ สาร “ทีไ่ ม่เป็นทางการ” เช่น ใช้ Line, Facebook หรือโทรศัพท์พดู คุย
ไถ่ถามอย่าง “กัลยาณมิตร” 

ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างแนวร่วม
ประสบการณ์การดำเนินงานใน 10 จังหวัดพบว่า การดำเนินงานในรูปแบบของ “การ
ยกระดับ” จำเป็นต้องใช้การสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้บคุ คล องค์กร ภาคี เครือข่าย คณะทำงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน เกิดความตระหนัก
เห็นความสำคัญในการยกระดับการเรียนรูข้ องประชาชนในจังหวัด ซึง่ แตกต่างกันไปตามบริบท
เช่น
• การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงทุกระดับ
ทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับ ป้ายผ้า รายการวิทยุ รวมทั้งจัดชี้แจงผ่านเวที
ประชาคม นำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินกิจกรรมในจังหวัด
• การนำภาระงานประจำมาเชื่อมให้เกิดเป็นการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น
การจัดกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีเครือข่ายหลักคือ สาธารณสุขจังหวัด
มีเครือข่ายรองคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมี อสม. เป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นต้น 
• การสื่อสารกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยเปิดให้มีการเข้าร่วมตั้งแต่ขั้นตอนในการ
พัฒนากรอบแนวคิดการทำงาน การเลือกพื้นที่ และการสมทบทรัพยากรหรือ
บุคลากรในขั้นดำเนินการ ทำให้เกิด “พันธะสัญญาร่วม” และ “ความรู้สึกในการ
เป็นเจ้าของร่วม” ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแผนระดับตำบลที่ครอบคลุมประเด็นใน
การจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

ข้อคิดจากคนทำงาน
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดและสือ่ มวลชนทุกช่องทางมีบทบาทสำคัญยิง่ ในการสนับสนุน
โครงการ โดยช่วยเผยแพร่การดำเนินงานทุกรูปแบบตัง้ แต่ระยะเปิดตัวโครงการจน
สิน้ สุดโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
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ตัวอย่างการติดตามและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้
• การใช้กลไกการติดตามเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของ
เพชรบุรแี ละจันทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ กลไกติดตามทีค่ ณะทำงานจังหวัด
กำหนดขึ้นและกลไกติดตามส่วนกลางของ สสค. ซึ่งกลไกติดตามเหล่านี้มีขึ้นทั้งใน
รูปแบบการประชุมทีเ่ ป็นทางการ การรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานความก้าวหน้า
การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องคณะทำงานภายหลังสิน้ สุดกิจกรรม หรือรวมถึงการติดตาม
ที่ไม่เป็นทางการอื่นๆ
• การจัดเสวนาประจำเดือนที่มีบุคลากรที่น่าเชื่อถือ เช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.สุมน
อมรวิวัฒน์ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เครือข่ายวิชาการและคณะผู้แทนจากจังหวัดมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
• การจัดคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่รวมถึงสนับสนุนประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีบทบาท
มากยิ่งขึ้นช่วยให้เกิดความตื่นตัวและมีการทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
• การจัดทีมวิทยากรพี่เลี้ยงไปช่วยจังหวัด รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ ให้คณะทำงานจังหวัดได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ทำงานนำไปพัฒนางานของตน
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“โรงเรียนครอบครัว” 
ตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ 
“ยกระดับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”

	
จากการดำเนินงานในโครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ของ 10 จังหวัด พบว่า
หลายจังหวัดได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการตนเองในจังหวัด แนวคิดนี้ถือเป็นการ “ถักทอ” เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิน่ ให้มีข้อมูล กิจกรรมที่เอื้อต่อกันในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ “ยกระดับ” และ
มี “ความต่อเนื่อง” ในการทำงาน 
ดังนั้น เพื่อให้เห็นการทำงานแบบ “ถักทอ” และ “ต่อเนื่อง” อย่างชัดเจน จึงขอนำ
แนวคิดในการดำเนินโครงการที่มุ่งให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีการร่วมมือกันทำงาน โดยใช้
กระบวนการดำเนินงานของ “โรงเรียนครอบครัว” ที่แสดงผลสำเร็จของการ “ยกระดับการ
เรียนรู้” เพราะเกิดในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล มานำเสนอเพื่อมาใช้เป็นแนวทางของการ
ทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดและท้องถิ่น

“ยกระดับการเรียนรู้” ต้องคู่กับ “ความต่อเนื่อง”
“โรงเรียนครอบครัว” เป็นโครงการ “ถักทอ”ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน คือ โรงเรียนในชุมชน กศน.
สาธารณสุขระดับตำบล อบต. หน่วยงานภาคประชาสังคมในชุมชน ได้แก่ ครอบครัว วัด
แกนนำชุมชน มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการความรู้ คือ สถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมี มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด)
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9 – 18 ปี และพ่อแม่ในชุมชน 
“การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กด้วยการจัดการเรียนรู้ หัวใจสำคัญอยู่ที่ “ความต่อเนื่อง”
และ “ยกระดับ” ดังนั้น เพื่อสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจ เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม เราก็เลยใช้
รูปแบบของ “โรงเรียนครอบครัว” มาเป็นโมเดล เพราะภาคีหลักๆ ในการขับเคลื่อน คือ
“บ้าน โรงเรียน และชุมชน” (ทรงพล เจตนาวณิชย์ : ผู้อำนวยการ สรส.)
โจทย์สำคัญของโครงการ “โรงเรียนครอบครัว” คือ ความต้องการลดปัญหาอันเกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในชุมชน จึงมองหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยการ
สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและครอบครัว 
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“การที่เราเข้าไปร่วมสนับสนุนโครงการฯ นี้ ก็เพราะต้องการหนุนเสริม ดึงศักยภาพ
ของเยาวชนที่มีอยู่แล้วในตัว ให้งอกงามขึ้น เพื่อไม่ให้ถูกอิทธิพลของสิ่งเร้าภายนอกเข้ามา
ครอบงำ ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงโดยง่าย เนื่องจากโครงการ ‘โรงเรียนครอบครัว’ เน้นไปที่
กิจกรรมปลูกฝังความรับผิดชอบในตัวเด็ก โดยเริ่มจากการสร้างความผูกพัน รักและเคารพ
ซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าในตนเอง และการทำตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งเราเห็นว่าเป็นการสร้างฐานพลังตัวตนให้กับเด็กได้อย่างดี”
(ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร : ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจลฯ) 

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมในชุมชนด้วยภาพฝัน “ครอบครัวเป็นสุข”
การดำเนินโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน ต้องเริ่มจาก “ผู้ก่อการ” ซึ่ง
คือคนทีม่ ี “ส่วนได้ ส่วนเสีย” สำหรับ “โรงเรียนครอบครัว” ประกอบด้วยเยาวชนในชุมชน ผูน้ ำ
ชุมชน พ่อแม่ ครูในโรงเรียน เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานท้องถิน่ มาร่วมกันนำเสนอ แลกเปลีย่ น
ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาในท้องถิ่นตนเอง พร้อมทั้งพูดคุยถึงสิ่งที่อยากเห็นร่วมกันในตัว
เยาวชน และจัดเวทีสำรวจความต้องการของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชุมชนเพิ่มเติมถึง “ภาพฝัน
ของเด็กในชุมชนทีอ่ ยากเห็น” ซึง่ ก็คอื “ครอบครัวเป็นสุข” เป็นเป้าหมายสุดท้ายของโครงการฯ

ขับเคลื่อนโครงการ ด้วย “คนในชุมชน”
การดำเนินงาน “โรงเรียนครอบครัว” เป็นการถักทอความรู้ ความช่วยเหลือจากคน
ในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการระดมทั้งนโยบายและทรัพยากร อย่างต่อเนื่อง โดยมี
โครงสร้างของการดำเนินงาน ประกอบด้วย
• กรรมการบริหาร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ (เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารจาก อบต.)
ผู้นำชุมชน (เช่น พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูภูมิปัญญา) มีบทบาทหน้าที่
หลักคือ กำกับนโยบายของการดำเนินงงานในโครงการ และกระตุ้น สนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือจากคนในชุมชน
• ครูใหญ่และทีม ครูใหญ่ คือ แกนนำหลัก คนสำคัญ ที่เป็นคนทำงานในชุมชนมา
จากการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบริหาร สำหรับทีมงานที่ร่วมทำงานนั้นมาจาก
ความสมัครใจของคนในชุมชนและจากการสรรหาของครูใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ดำเนิน
งานให้ขับเคลื่อนได้ เช่นออกแบบกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งจัดการ
บริหารโครงการ
• ผู้ใหญ่ใจดี คือผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ “นายหมู่” หรือ “แกนนำ
เยาวชน” โดยเป็นคนในชุมชนที่สมัครใจร่วมทำกิจกรรม
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• แกนนำเยาวชน คือเยาวชนที่สมัครใจและได้รับการคัดเลือกจากครูใหญ่และทีม
ให้ทำหน้าที่พาน้องเยาวชนทำกิจกรรมในรูปแบบ “เพลิน” คือ เรียนรู้จากการเล่น 
• กลุ่มเป้าหมาย เรียกกันว่า “ลูกหมู่” คือเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการ
โดยมาจากการสนับสนุนของครอบครัว ที่ทีมครูใหญ่ร่วมกันคัดเลือกเข้ามาร่วม
• ผู้ประสานงานในพื้นที่ เป็นทีมงานที่หน้าที่ร่วมกับครูใหญ่ เป็น “ครูเอื้อ” ที่ช่วย
ให้การดำเนินงานขับเคลื่อนได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในเรื่องความรู้ งบ
ประมาณ กำลังใจ กำลังคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชน หรือจากความ
สมัครใจ โดย มีอบต. แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับผิดชอบ 

สร้างให้เกิดศรัทธา “พัฒนาศักยภาพคนทำงาน”
กลยุทธ์สำคัญของการดำเนินงาน คือ การสร้างกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างเด็กและ
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในครอบครัว โดยกิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนิสัย
เป็นกิจกรรมที่ออกแบบโดยคำนึงถึง “เล่นและเรียนอย่างมีความสุข” และต่างเป็น “ทั้งครู
และผู้เรียน” ซึ่งกันและกัน จึงต้องมีการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้ “ทีมครูใหญ่” ซึ่งเป็น
คณะทำงานหลักได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
ประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพทีมครูใหญ่และคนทำงานให้มีความรักและความรู้ใน
งานทีจ่ ะทำคือ ส่งผลให้การจัดรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สรรหากลุม่ เป้าหมาย แสวงหาภาคี
ผู้ร่วมงาน มีความชัดเจน รวมทั้งการออกแบบหลักสูตร และการจัดการให้แผนการดำเนิน
งานก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ การใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผลโดยเทียบเคียง
กับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีระบบการให้รางวัลและสร้างให้เกิดแรงจูงใจจากคนในชุมชน

“จัดการความรู้” บนฐานต้นทุนในชุมชนอย่างแท้จริง
เพราะแนวคิดของโรงเรียนครอบครัว คือ การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ดังนั้น การออกแบบ
หลักสูตร จึงต้องทำโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมี “บ้านและชุมชน” เป็นพื้นที่
หลักของการทำกิจกรรม
หลักคิดของการออกแบบกิจกรรมในโครงการฯ จึงเน้นที่ “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
จริง” และเห็นผลคือ “ความสุข” จากการกระทำนัน้ กิจกรรมทีอ่ อกแบบจึงเป็น “การฝึกฝืน”
อยู่ตลอดเวลา เพื่อการปรับเปลี่ยนนิสัย 
หลักสูตรของ “โรงเรียนครอบครัว” มาจากการระดมจากครอบครัวที่มีนักเรียนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ทุกคนนึกถึงภาพเป้าหมาย “ครอบครัวเป็นสุข” ว่ามีหน้าตาอย่างไร
ดังนัน้ แต่ละครอบครัวจึงอยากเรียนรู้อะไรบ้าง โดยหลักสูตรแต่ละวิชาต้องมีเป้าหมายในการ
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เรียนรู้ มีกิจกรรมในการเรียนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรของ “โรงเรียน
ครอบครัว” ประกอบด้วย 4 สาระหลัก ได้แก่
วิชาชีวิตและทักษะ เป็นการเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเวลาก่อน
เข้านอน เรียนรู้กับพ่อแม่ โดยให้พ่อแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้ลูกลงมือทำตาม เช่น การ
มอบหน้าที่ในการทำความสะอาดงานบ้าน
วิชาชุมชน เป็นการเรียนรู้จักประวัติ ความเป็นมาของชุมชนตนเอง เพื่อให้เกิดความ
ภู ม ิ ใ จและเกิ ด ความรู ้ ส ึ ก “รั ก ษ์ บ ้ า นเกิ ด ” และเรี ย นรู ้ ว ่ า ชุ ม ชนของตนเองมี แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่บริเวณไหน ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือมาหากิน เป็นอาหารเพื่อ
การดำรงชีวิตได้
วิชาชีพ เป็นการเรียนรู้วัตถุดิบที่มีอยู่ว่านอกจากให้เพื่อให้มีชีวิตรอดแล้วยังสามารถ
ต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพเสริม หรือทำรายได้ให้กับตัวเองอย่างไร
วิชาการ คือการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมุ่งให้เป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนและในห้องเรียนเข้าด้วยกัน

“เรียนไป ทำไป ประเมินตนเองไปด้วย” พัฒนาตนเอง
และทีมงานจากการถอดบทเรียนสม่ำเสมอ
เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีลักษณะเป็น “ขั้นบันได” การเรียนรู้จึงต้องการ “ความต่อ
เนื่อง” และ “การยกระดับ” ซึ่งการประเมินผลด้วยการ “ถอดบทเรียน” ถือเป็นหัวใจสำคัญ
และเป็นจุดเด่นของโครงการฯ เพราะมีการถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมโดย ครูใหญ่
นายหมู (หรือแกนนำ) และ ลูกหมู่ ซึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มาร่วมกันพูดคุยถอดบท
เรียนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกสัปดาห์ และวางแผนกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งในการ
ถอดบทเรียนแต่ละครั้งมี “พ่อแม่ของกลุ่มเป้าหมาย” เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 
ในส่วนของทีมงานผูใ้ หญ่ ซึง่ ประกอบด้วยผูป้ ระสานงาน ทีมครูใหญ่ ผูใ้ หญ่ใจดี นายหมู่
และผู้ปกครอง ก็จะมีการประเมินผลด้วยการถอดบทเรียนร่วมกันทุกเดือน เพื่อประเมิน
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของ “กลุ่มเป้าหมาย” ก่อนนำเสนอผลที่ได้ต่อคณะกรรมการ
บริ ห ารในวาระการประชุ ม ของ อบต. เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การสื ่ อ สารในวงกว้ า ง และจั ด การ
ประชาสัมพันธ์ โดยนำเสนอผลงานของโครงการฯ ในโอกาสต่างๆ 
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เสียงจากคนที่เข้าร่วมใน “โรงเรียนครอบครัว”
จากการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนครอบครัว” ในพื้นที่นำร่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2555 คือ หมู่บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
และตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม ต่างมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
ในชุมชนตนได้ชัดเจ นขึ้น เกิดกิจกรรมที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสัมผัส
ความสุข 
“จากการมารับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงเด็กแกนนำ ทำให้ตัวเองมีความใจเย็นขึ้นมาก เริ่ม
รู้จักรับฟังลูกหลานมากขึ้น ไม่รีบด่วนสอนหรือตัดสินเด็กเหมือนเมื่อก่อน” (คณะทำงานทีม
ครูใหญ่)
“ตอนนี้ ลูกน่ารักขึน้ กว่าเมือ่ ก่อน ใช้ทำอะไร ก็เต็มใจ เราเองก็ได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกับลูกว่า
เราต้องเป็นแม่ทไ่ี ม่ใช่อำนาจ แต่ตอ้ งใช้ความเป็นเพือ่ น ลูกจึงจะฟังเรา” (แม่ทร่ี ว่ มในโครงการฯ)
“การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เราต้องคิดว่าเด็กจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ไม่ใช่พาเด็กสนุก
อย่างเดียว หรือทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ก็จบไป ต้องวัดผลให้ได้ว่าเด็กเรียนรู้อะไรบ้าง และต้อง
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กผ่านพ่อแม่ของเด็กด้วย” (ครูใหญ่ในโครงการฯ)
“ตอนแรก ไม่รู้สึกอยากมาร่วมกิจกรรมเลย แต่พอได้ทำกิจกรรม ก็รู้สึกสนุก มีเพื่อน
และได้ลองทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนกล้าแสดงออก
มากขึ้น และยังได้ฝึกความอดทนด้วย เพราะหน้าที่เราคือนายหมู่ ต้องดูแลและพาน้องๆ ใน
หมู่บ้านทำกิจกรรมด้วยกัน” (แกนนำเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ)
“เมื่อก่อนเราแบ่งงานกันชัดเจน วัดก็ทำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไป หมอก็ทำเรื่อง
สุขภาพ อบต. ก็ทำเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน แต่พอมาทำความเข้าใจกับโครงการฯ นีก้ เ็ ห็นแล้วว่า
ต่างคนต่างทำไม่ได้แล้ว ทุกหน่วยงานต้องประสานงานร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ทำให้
เราเห็นว่าโรงเรียนครอบครัวมีลักษณะเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพราะเรียนเรื่องใกล้ตัว เรื่อง
ในชุมชนของเรา ซึ่งก็น่าจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนี้ ก็เป็นส่วนที่
อบต.ได้ประโยชน์ไปด้วยในตัว” (ผู้ประสานงานพื้นที่ ตัวแทน อบต.ในโครงการฯ)
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พลังความร่วมมือ

เพื่ออภิวัฒน์การเรียนรู้ในพื้นที่
ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

วิกฤติคุณภาพทางการศึกษาไทยยังไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังผลคะแนน O-Net ของ
นักเรียน ระดับประเทศ ระดับชั้น ม.3 และม. 6 ปีการศึกษา 2556 ที่เพิ่งประกาศผล ชั้นม.3
มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 26.95 วิทยาศาสตร์ 35.37 ภาษาอังกฤษ 28.71 ส่วน ม.6 มี
คะแนนเฉลี ่ ย คณิ ต ศาสตร์ ต ่ ำ สุ ด คื อ 20.48 วิ ท ยาศาสตร์ 30.48 ภาษาอั ง กฤษ 25.35
สังคมศึกษา 33.02 มีภาษาไทยเท่านั้น ที่ได้คะแนนเกือบครึ่ง คือ 49.26 ในขณะที่คุณภาพ
ทางการศึกษาของหลายประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น จีน(เซี่ยงไฮ้) บราซิล โปแลนด์ เป็นต้น
ความพยายามของไทยในการปฏิรูปการศึกษามีมาแล้วกว่าทศวรรษ มีผลที่เห็นเป็น
รูปธรรม คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ที่รวมงานจัดการการศึกษาจาก
3 กระทรวงเข้าเป็นกระทรวงเดียวเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษาของประเทศ
และพยายามให้เป็นกระทรวงขนาดเล็ก ยุบรวมกรม 15 กรมเข้าเป็น 5 องค์กรหลัก มีคณะ
กรรมการทำหน้าทีก่ ำกับด้านนโยบายของแต่ละองค์กร กระทรวงส่วนกลางให้ทำหน้าทีเ่ น้นหนัก
ในด้านงานนโยบาย สนับสนุนงบประมาณและกำกับติดตามและประเมินผล โดยส่งเสริมให้
มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังภูมิภาค ผลคือ ได้ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึง่ มีถงึ 225 เขต สำนักงานเขตประถมศึกษา 183 เขต และสำนักงานเขตมัธยมศึกษาจำนวน
42 เขต เพื่อกำกับและดูแลงานสถานศึกษาได้ใกล้ชิดขึ้น อีกทั้งมีแนวนโยบายที่จะกระจาย
อำนาจไปยังสถานศึกษาให้มอี สิ ระในการบริหารจัดการเองด้วย รวมทัง้ ให้มกี ารกระจายอำนาจ
ให้ท้องถิ่นจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังองค์กรท้องถิ่น 
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ในทางปฏิบัติ การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการยังมีลักษณะการติดยึดเชิง
ภารกิจ/หน้าที่มาก มีการบริหารงานในแนวดิ่ง ไม่เอื้อต่อการบริหารงานในแนวราบ อีกทั้ง
ยังยึดว่า งานการศึกษาเป็นหน้าทีข่ องกระทรวงศึกษาธิการเท่านัน้ และมีระบบบริหารทีต่ ดิ ยึด
กับกฎ ระเบียบสูง มากกว่าการบริหารตามเพื่อเป้าหมายของการพัฒนา ส่วนสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีลักษณะการบริหารคล้ายคลึงกันกับส่วนกลาง คือยึดติดกับ
กฎระเบียบ ภารกิจส่วนใหญ่มุ่งเน้นการทำหน้าที่บริหารงานทั่วไปและ บริหารงานบุคคล
มากกว่าการบริหารงานวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาในเขตพืน้ ที่ การปรับโครงสร้างดังกล่าว จึงยังไม่ได้สง่ ผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพ
การศึกษาจึงยังอยู่ในสภาพเดิม เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
รวมถึงปัญหาการศึกษาอื่นๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำในโอกาส และคุณภาพ เด็กออกจาก
ระบบโรงเรียนกลางคัน เด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน ติดยา
ก่อเหตุวิวาทรุนแรง ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ
หั น มาดู ก ารลงทุ น เพื ่ อ การศึ ก ษาของไทย ในภาพรวมไทยจัดสรรงบประมาณอยู่
ประมาณ 1 ใน 5 ของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศที่มีการลงทุนน้อยกว่าแต่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง เช่น เวียตนาม มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น การจัดสรรงบ
ประมาณทางการศึกษาของไทยไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญตามเป้าหมายของการพัฒนา
อีกทั้งส่วนใหญ่ยังไม่ได้กระจายอย่างเพียงพอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ และไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสเข้าเรียนของเด็ก
และความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียน
จากประเด็นดังกล่าว พอชี้ได้ว่า ปัญหาการศึกษาไทยน่าจะอยู่ที่ประสิทธิภาพของการ
จัดการมากกว่าการขาดแคลน หากจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ผล รัฐคงต้องปรับ
เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านงบประมาณการศึกษา
การจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน การกระจายอำนาจลงสู่หน่วยปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อ
ความยืดหยุ่นหลากหลายที่จะจัดการศึกษาที่เน้นตัวเด็กและสนองตอบความต้องการของ
ท้องถิ่น หรือการจัดการระดมสรรพกำลังมาเพื่อการศึกษา (All for education) หรือดึงพลัง
เครือข่ายทั้งจากองค์กรและบุคคลมาร่วมอภิวัฒน์การเรียนรู้ในพื้นที่เพื่อกอบกู้วิกฤติทางการ
ศึกษา 
ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง ญีป่ นุ่ ฯลฯ
มีบทเรียนที่ใช้การร่วมมือ ดึงพลังจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรไม่แสวงหากำไร ชุมชน พ่อแม่ และภาคีอื่นๆ เพื่อหนุน
เสริมคุณภาพการเรียนรูข้ องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีวัตถุประสงค์การหนุนเสริมกลุ่มเป้าหมาย
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ได้แก่ 1) การพัฒนาการศึกษาโดยรวมหรือพัฒนาทั่วทั้งโรงเรียน ไม่เฉพาะเจาะจงสาขาวิชา
ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บางโครงการมุง่ เน้นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นเด็กกลุม่ เสีย่ ง
และด้อยโอกาส หรือเด็กในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 2) การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ทุกโครงการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับชั้นไม่เกินปีที่ 8 ที่เป็นเด็กด้อยโอกาส
ยากจน ผลการเรียนต่ำ เด็กชนพื้นเมือง และเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล 3) การพัฒนาการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ
ตัง้ แต่กอ่ นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยมุง่ หวังว่าเด็กมีความสนใจในวิชาดังกล่าวมากขึน้
และสัมฤทธิผลทางการเรียนดีขึ้นมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและเข้าสู่อาชีพดังกล่าวในอนาคตด้วย
4) การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted and Talented)
และการศึกษาสำหรับกลุม่ เป้าหมายพิเศษ ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส ยากจน ผูอ้ พยพ ชนกลุม่ น้อย
ชนพื้นเมือง หรือเด็กในภูมิภาคชนบทห่างไกลซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา 
ลักษณะของความร่วมมือรวมพลังในต่างประเทศดังกล่าว สรุปได้ว่ามีสามรูปแบบ
รูปแบบที่หนึ่ง เป็นโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานกลาง บริหารหรือกำกับ
การดำเนินงานโดยคณะกรรมการ โดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นแกนหลักทางวิชาการ
รูปแบบที่สอง ได้แก่ โครงการของรัฐซึ่งมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารและแกนหลัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยพัฒนารูปแบบหรือวิธีการพัฒนาการเรียนรู้จากผลงานวิจัย และนำไป
ใช้กบั โรงเรียนเครือข่าย ด้วยความสนับสนุนจากองค์กรของรัฐระดับชาติ หรือมลรัฐหรือท้องถิน่
ส่วนรูปแบบที่ 3 โครงการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่มและเป็นแกนหลักทางการบริหารและวิชา
การดำเนินการเป็นเครือข่าย รวมพลังกับโรงเรียน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ
ชุมชน พ่อแม่ องค์กรท้องถิ่น และองค์กรภาคีอื่น ๆ โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือ
เป็นการดำเนินงานด้วยเงินค่าบำรุงจากสมาชิก หรือริเริม่ ดำเนินการในลักษณะงานบริการชุมชน
(Outreach Program หรือ Community Services) ทั้งที่เป็นเครือข่ายและเปิดกว้าง ด้วย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือได้รบั การสนับสนุนจากรัฐหรือมูลนิธติ า่ ง ๆ หรือภาคเอกชน
สำหรับบทบาทของหุ้นส่วนในเครือข่าย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย เป็นแกนหลักเครือข่าย
หรือแกนหลักทางวิชาการ การเปิดให้นักเรียนและครูเข้าไปใช้ห้องทดลองปฏิบัติการ การใช้
แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 2) โรงเรียน ต้องระดม
บุคลากรภายในตั้งแต่ครูใหญ่ ครู บุคลากรด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนา
ตลอดกระบวนการตามบทบาท 3) องค์กรทางการศึกษาระดับท้องถิ่น สนับสนุนในการ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภาครัฐระดับสูงขึ้นไป การให้คำแนะนำปรึกษา
ด้านการดำเนินโครงการ การช่วยแสวงหาความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงินจาก
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ภายนอก 4) พ่อแม่และสมาคมผู้ปกครองและครู จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก การให้ความสนับสนุนด้านความรู้ หรือเวลา หรือเงินอุดหนุนตาม
อัตภาพ การแสวงหาความสนับสนุนจากภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ และการช่วยเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลของเครือข่าย 5) ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มีบทบาทในการให้ความรู้ด้วยการ
บรรยายหรือจัดกิจกรรมหนุนเสริม เปิดสถานประกอบการหรือห้องทดลองปฏิบัติการให้
นักเรียนการเรียนรู้ การร่วมให้คำแนะนำ และ/หรือการจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงาน
เครือข่าย 6) องค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น เช่น ผู้นำชุมชน ศิลปินพื้นบ้าน ภาค
ประชาสังคม ศูนย์ประชาคม ห้องสมุดประจำท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมมีบทบาทในเครือข่าย
หลายแบบ เช่น การแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญหรือเวลา หรือวัสดุเงินอุดหนุนในรูปของ
การร่วมเป็นคณะทำงาน การบรรยาย การสอนเสริม การติว การจัดกิจกรรมหนุนเสริม
ของตนเอง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (อรุณศรี จิตต์แจ้ง, 2553)
บทเรียนจากต่างประเทศดังกล่าว มีทั้งการจัดการเชิงพื้นที่ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุเป็นการ
จัดการเชิงพื้นที่ แต่ก็สังเกตได้ว่า มีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสมาคมครู
ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในลักษณะงานบริการชุมชน ดูแล
เด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กยากจนในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และที่ไม่เน้น
เชิงพื้นที่ เช่น โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับผู้อยู่ห่างไกล
สำหรับประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ริเริ่มโครงการวิจัยและ
พัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (Local
Learning Enrichment Network หรือ LLEN) โดยเชื่อว่า สามารถระดมพลังทรัพยากรทั้งคน
ความรู้ งบประมาณและอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ได้ อันเนื่องมาจากทุน/ประสบการณ์ที่สะสมมาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มี
เป้าหมายเรื่องแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ โดยใช้หลักการความร่วม
มือและเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้ชื่อว่า ABC (Area-Based Collaboration) ขอบเขตของพื้นที่ใช้
จังหวัด (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2555) โครงการ LLEN มีภารกิจหลักคือ การระดมสรรพกำลังที่มี
อยู่ในพื้นที่ (All for Education) ในลักษณะ Area-Based ดำเนินการใน 15 จังหวัด เป็นจังหวัด
นำร่อง ผนึกกำลังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี
มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักทางวิชาการและประสานงานเครือข่าย ผลการดำเนินงานได้ทำให้
เกิ ด เปลี ่ ย นแปลงในตั ว ผู ้ เรี ย น ครู โรงเรี ย น อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย และภาคี เครื อ ข่ า ย 

(เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และอรุณศรี จิตต์แจ้ง,2556) การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายและ
ร่วมมือ มีหลักการใกล้เคียงกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ผลลัพธ์โครงการนี้ชี้ให้เห็นว่า
ถ้าเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษาใหม่ เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาครูที่เป็นหัวใจสำคัญต่อ
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คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ดึงพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ มหาวิทยาลัยปรับภารกิจ
ในการเป็นแกนสนับสนุนทางวิชาการและประสานงานเครือข่าย สามารถผลักดันและ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ได้ 
ในช่วงเวลาต่อมา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ได้ดำเนินการชุดโครงการ “จังหวัดปฎิรูปการเรียนรู้” จำนวน 10 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่จังหวัดในการปฏิรูปการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัด
ในการดำเนินโครงการมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นหน่วยประสานงาน นับเป็น
ความพยายามที่จะใช้ “ยุทธศาสตร์จังหวัด” เป็นเจ้าภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ (สสค.
2557) ในการดำเนินงานในระยะเพียง 1 ปี คงจะสามารถถอดบทเรียนเชิงกระบวนการและ
เชิงระบบเพื่อการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไปได้ 
นอกจากการดำเนินการจากสองชุดโครงการทีก่ ล่าวข้างต้น ยังพบว่า อีกหลายภาคส่วน
ที่พยายามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทย
ร่วมมือกับ สกว. ดำเนินโครงการเพาะพันธ์ปัญญาเพื่อพัฒนานักวิจัยระดับมัธยม (ยุววิจัย)
ให้ครูเน้นการปรับระบบคิดและวิธีจัดการเรียนการสอน ที่ใช้โครงงานบนฐานวิจัย (ResearchBased Learning) โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง มูลนิธิสยามกัมมาจลให้การสนับสนุน
โรงเรียนต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยช่วยกำกับดูแล ธนาคารกรุงไทยดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดี
ใกล้บ้านจำนวน 94 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีสมาคม มูลนิธิ องค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่ช่วย
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาหรือช่วยเหลือสนับสนุนเด็กทีด่ อ้ ยโอกาสในรูปแบบต่างๆ เช่นการ
ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพ
แก่เด็ก ฯลฯ
ประเด็นเพื่อพิจารณา
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง น่าจะเป็นแนวทางช่วยแก้วิกฤติ
การศึกษาไทย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ควรเน้นอย่างน้อย 2 ประการหลัก
เป็นสำคัญ ประการแรกคือ การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาลงสู่หน่วยปฏิบัติให้มาก
ที่สุด ประการที่สอง คือ การระดมทรัพยากรและดึงความร่วมมือรวมพลังจากภาคส่วนต่างๆ
โดยมีแนวทาง/มาตรการระยะปานกลางและระยะสั้นที่สามารถดำเนินการได้เลย ดังต่อไปนี้ 
ระยะปานกลาง (5ปี)
1. กระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่น/ พื้นที่และสถานศึกษาและเพิ่มบทบาท
ของภาคีต่างๆ และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาทั้งเชิงระบบ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด เขตพื้นที่ไปจนถึงระดับโรงเรียน ด้วยการ
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ปรับปรุงโครงสร้างที่จำเป็น การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ควรมุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ คือโรงเรียน เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ
(accountability) ในการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กในพื้นที่ 
ควบคู่ไปกับการดำเนินปรับโครงสร้าง การแก้ไขกฎระเบียบ จำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเตรียมความพร้อมหรือเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการให้แก่ระดับองค์กร
คือ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับบุคคล
ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระจายไปยังสถานศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนและลงสู่ผู้เรียนให้มากที่สุด และให้เป็นการจัดสรรงบประมาณตาม
ลำดับความสำคัญของเป้าหมายของการพัฒนา รวมทัง้ ความต้องการจำเป็นเร่งด่วน
ในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยหรือ
ขาดโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษา เป็นต้น
ในกรณีนี้ จำเป็นต้องอาศัยการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและการวางระบบ
และใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีนโยบายในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จึง
จะได้ผลเช่นเดียวกับต่างประเทศที่อาศัยข้อมูลจากงานวิจัยเป็นหลักพร้อมกับ
มาตรการต่างๆ
ระยะสั้นที่สามารถดำเนินการได้เลย
1. ขยายงาน/หรือต่อยอดจากงานวิจยั ทีด่ ำเนินการมาแล้วในพืน้ ที/่ จังหวัดต่างๆ เพิม่ ขึน้
โดยปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสม อาทิ การขยายงานจังหวัดปฏิรูป
การเรียนรู้ ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานนั้น น่าจะเพิ่มภาคีที่มี
บทบาทหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ /
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย หากต้องการขยายขอบเขตเป็นจังหวัด รวมทั้ง
ให้มกี ารสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิน่ เองและจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมด้วย
นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณจาก สสค. เพื่อสร้างความยั่งยืนของการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัด
2. แม้งบประมาณเพื่อการพัฒนากิจกรรมการศึกษาของผู้เรียนจะมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อ
เทียบกับงบประมาณทีใ่ ช้ในงบดำเนินการประจำ เช่น เงินเดือนครูและบุคลากร ฯลฯ
แต่ถา้ วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ ก็
อยูใ่ นวิสยั ทีท่ ำแล้ว เช่น กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานมีงประมาณสำหรับการพัฒนาครูสงู มากในแต่ละปี ก็อาจจะจัดโปรแกรม
การพัฒนาครูลงพื้นที่ โดยใช้รูปแบบเครือข่ายมีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลัก
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ทางวิชาการ คล้ายโครงการ LLEN หรือรูปแบบจากต่างประเทศ ที่รัฐจะเป็นศูนย์
บริหารจัดการโครงการเองหรือมอบให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บริหารจัดการโครงการ
ก็ได้ ทั้งสองแบบมหาวิทยาลัยจะมีภารกิจหลักในการพัฒนาทางด้านวิชาการแก่
สถานศึกษาในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประกัน
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในพื้นที่อาจริเริ่มดำเนินการเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีภารกิจ
ในการบริ ก ารวิ ช าการและบริ ก ารชุ ม ชนอยู ่ แ ล้ ว โดยอาจใช้ ง บประมาณของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง (สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา) หรือสมทบจากแหล่งอื่นๆ เช่น สภาวิจัย สกว. สสส.
สมาคมหรือมูลนิธิ ภาคเอกชนฯลฯ
โดยสรุป ประเด็นเพื่อพิจารณาและแนวทางข้างต้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือ
หลากหลายพอเพียง การระดมสมองเพิ่มเติมจากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้
แนวทางที่เป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอภิวัฒน์การเรียนรู้ในพื้นที่ องค์ความรู้จากต่าง
ประเทศและบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการในประเทศเอง ชีไ้ ด้วา่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาด้วยการระดมทรัพยากร การดึงความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อยกคุณภาพ
ระดับการเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในประเทศไทย ทว่า ต้องคิดต่อว่าจะสามารถขยายใน
วงกว้างและผลักดันให้เข้าสู่ระบบหลักได้อย่างไร
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