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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1) เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปน พื้นที่นํารอง และ 3) เพื่อศึกษา
ปญหาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาเครื อขายความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับ จังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง โดยประชากรเปาหมาย ไดแก จังหวัดเลยที่เปนจังหวัดนํา
รอง โดยมีกลุมผูใหขอมูล จํานวน 2 กลุม คือกลุมคณะดําเนินงานโครงการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ใหขอมูลโดยการสัมภาษณ จํานวน 14 คน และ กลุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดั บจังหวัดเปนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะดําเนิน
โครงการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเปนเครือขายฯ เปนผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม จํานวน
190 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามการดําเนินโครงการของ
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ แบงออกเปน 3 ตอน
ไดแก ตอนที่ 1 ประเภทของเครือขายความรวมมือ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขาย
ความรว มมือการผลิ ตและพัฒ นากํ าลั งคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบประชารัฐ มี 4 ดาน คือ ดานบริบ ท
เครือขายความรวมมือ ดานการบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวม และดานผลผลิต จํานวน 19 ขอ และตอนที่
3 ป ญ หาอุ ป สรรค และข อ เสนอแนะ และแบบสั ม ภาษณ ช นิ ด มี โ ครงสร า ง แบ ง เป น 3 ประเด็ น คื อ
ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการและประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย (𝜇) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis)
สรุปผลการศึกษาและติดตามผลการดําเนินงาน
สวนที่ 1 การติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
1. ได เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ 3 เครื อ ขา ย ประกอบด ว ย ภาครั ฐ 58 แห ง ภาคเอกชน 31 แห ง
ภาคประชาสังคม 68 กลุม/คน
สํ า หรั บ เครื อ ข า ยความร ว มมื อ 3 ภาคส ว น ได เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ จํ า นวน 7 เครื อ ข า ย
ประกอบดวย เครือขายลูกเสือ จํานวน 50 คน เครือขายทัศนศิลป จํานวน 30 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน
20 คน เครือขายดนตรี จํานวน 20 คน เครือขายดานอาชีพ จํานวน 20 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 20
คน เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวม 190 คน และไดขยายผลเครือขายทัศนศิลป 40 คน นักเรียนที่เขา
คายสรางผลงาน จํานวน 40 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายและรวมแสดง จํานวน
150 คน กลุมแมบานที่รวมแสดง จํานวน 30 คน เครือขายดนตรี จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายสราง

ข
ผลงาน จํานวน 100 คน เครือขายลูกเสือ จํานวน 40 คน ผูเขารวมการอบรม จํานวน 400 คน เครือขาย
ศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน ผูเขารวมประชุม/ดูงาน จํานวน 3 คน และเครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวม
ทั้งสิ้น 913 คน
2. ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบ
ประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ โดยภาพรวม พบวา เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายดาน พบวาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และระดับ
มาก โดยดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดเปนลําดับแรก รองลงมา ไดแก
ดานการมีสวนรวม ดานผลผลิต และดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ
2.1 ดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รายขอ พบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยองคกรมีความตระหนักตอยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับแรก รองลงมา ไดแก บุคลากรในองคกรไดรับความรู
ความเขาใจในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ และบุคลากรในองคกรใหความรวมมือ
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ ตามลําดับ
2.2 ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายขอ พบวา มีความคิดเห็น
อยูในระดับมากทุกขอ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมีสวนชวยใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมา ไดแก การประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการมีความเหมาะสมและครอบคลุม การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขายความรวมมือฯ
มีความเหมาะสม การจัดการและแกปญหาในการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ไดอยาง
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ต อ สื่ อ สารและการประสานงานภายในเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ฯ
มีประสิทธิภาพ ขอมูลสารสนเทศเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ตามลําดับ
2.3 ดานการมีสวนรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับ มากที่สุด และระดับมาก โดยการกําหนดแนวปฏิบัติของเครือขายความรว มมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับแรก รองลงมา
ไดแกการวางแผนดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
สวนความคิดเห็นระดับมาก ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
รัฐสนับสนุนบุคลากรเขารวมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐ การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ การสรรหาและคัดเลือกแกนนํา/
เพื่อนรวมงานในกลุมเครือขายฯ และสนับสนุนจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเพิ่มเติม ตามลําดับ
2.4 ดานผลผลิต พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด และระดับมาก โดยผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดตรงตามความตองการของพื้นที่ สอดคลองกับ
บริ บ ทและอั ตลั กษณ ของจั งหวั ด มี ค วามคิด เห็ น อยู ในระดับ มากที่สุ ด รองลงมา ได แก หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หนวยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพและภาคประชาชน มีสวนรวมในการจัด
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การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผูเรียนสามารถ
คนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาสูการประกอบอาชีพที่มั่นคงไดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ
3. ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลย กิจกรรมที่ดําเนินงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ไดกําหนดโครงสราง
เครือขายและใหคณะกรรมการเครือขายไดรวมกันกําหนดรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาเครือขายของตนเอง
แตใหสอดคลองกับ 1) นโยบาย 2) ความตองการของพื้นที่ 3) ความสามารถในการดําเนินงานของเครือขาย
4) การดําเนินการภายใตความรวมมือของเครือขาย 5) การเพิ่มศักยภาพของกําลังคนในระดับจังหวัด จังหวัด
เลยไดเครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย คือ 1) เครือขายดนตรี 2) เครือขายทัศนศิลป 3) เครือขาย
นาฏศิลป 4) เครือขายดานอาชีพ 5) เครือขายศึกษานิเทศก 6) เครือขายลูกเสือ 7) เครือขายเอกชน
กิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ มีรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม ปญหาอุปสรรค แผนการที่จะดําเนินการ
ตอไป และปจจัยความสําเร็จสรุปได ดังนี้
ดังนี้

1. รูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม มีรูปแบบการทํางานเปนทีมคณะทํางาน และการมีสวนรวม

1) รวมประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินงานจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) ศึกษาขอมูลและสารสนเทศ ความตองการกําลังคนตามบริบทพื้นที่ โดยยึดยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนการศึกษาชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของจังหวัดเลย Thailoei 4.0 และ
นโยบายผูวาราชการจังหวัดเลย “การสรางอัตตาความเปนตัวตนของคนเมืองเลย” โดยมีแนวคิดวา จังหวัดเลย
คือ จังหวัดเกาแกที่สืบทอดวัฒนธรรมของลานชาง ดังนั้น ทําอยางไรจึงจะสรางความเปนลานชางของจังหวัด
ได
3) นําเสนอศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อใหนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
4) นําเขาหารือใน อกศจ. พัฒนาการศึกษา และ อกศจ. ยุทธศาสตรการพัฒนา
5) กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน และจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6) ประชุมเครือขายความรวมมือ เพื่อชี้แจงแนวทางการทํางาน และประสานงานความรวมมือ
เครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
7) จัดกิจกรรมการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
8) จัดกิจกรรมการเขาคาย ดานทัศนศิลป สาขาจิตรกรรม ดานดุริยางคศิลป สาขาดนตรีขับ
รอง ดานนาฏศิลป สาขาฟอนรําการแสดง
9) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน (จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา)
10) จัดกิจกรรมการแสดงผลงานเครือขาย
11) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
12) การประชุมสรุปผลการดําเนินงานเครือขาย
13) รายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ
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2. ผลการดําเนินกิจกรรม
1) ไดเครือขายความรวมมือ 3 เครือขาย ประกอบดวย ภาครัฐ 58 แหง ภาคเอกชน 31 แหง
ภาคประชาสังคม 68 กลุม/คน
2) ไดเครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายลูกเสือ จํานวน 50
คน เครือขายทัศนศิลป จํานวน 30 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน 20 คน เครือขายดนตรี จํานวน 20 คน
เครือขายดานอาชีพ จํานวน 20 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน
รวม 190 คน และได ขยายผลเครื อข า ยทัศนศิล ป 40 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 40 คน
เครือขายนาฏศิลป จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายและรวมแสดง จํานวน 150 คน กลุมแมบานที่รวมแสดง
จํานวน 30 คน เครือขายดนตรี จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 100 คน เครือขาย
ลูกเสือ จํานวน 40 คน ผูเขารวมการอบรม จํานวน 400 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน ผูเขารวม
ประชุม/ดูงาน จํานวน 3 คน และเครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 913 คน
3. ปญหาและอุปสรรค
1) ดานกระบวนการ
การหารูปแบบในการพัฒนาความรวมมือของเครือขาย ที่หลากหลาย ขึ้นกับตัวบุคคล
ความคิด ความรู วัย ที่สงผลใหผูดําเนินโครงการตองหารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหการรวบรวมเครือขายสัมฤทธิผล
2) ดานบุคลากร
ความเชื่อของผูปกครอง ที่มีความตองการใหลูกหลานเปนเจาคนนายคน หรือเปนหัวหนา
งาน จึงผลักดันบุตรหลานเขาศึกษาในสายสามัญ ไมเนนสายอาชีพ ทําใหตลาดแรงงานขาดแคลนบุคลากรทาง
ชางฝมือ เชน จังหวัดเลยขาดแคลนชางเชื่อม ชางไฟฟา แตเด็กไมยอมเขาเรียน และดวยสภาพการเปลี่ยนไป
ของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยเปนระเบียงเศรษฐกิจ กลับไมมีหลักสูตรโลจิสติกส หรือการขนสงทางบก การ
ขนสงทางราง
เนื่ องจากบุ คคลมี พื้น ฐานจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายความรู แต มีกิ จ กรรมที่
ดําเนินการบางอยางเปนอันเดียวกัน แตประสบการณอาจไมเทากัน
3) ดานระยะเวลา
มี ร ะยะเวลาในการให เครื อข ายได พั ฒ นากํ าลั ง คน และสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ดําเนินการใหเพียงพอ ซึ่งปจจุบันการขาดแคลนกําลังคนมีสูง รัฐบาลควรรีบแกไขปญหา และเปลี่ยนแปลงจัด
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาใหทันสภาวการณของโลกยุคปจจุบัน
4) ดานการติดตอประสานงาน
เนื่องจากเปนการเริ่มตนโครงการปแรก ทําใหการติดตอประสานงานรายบุคคลลําบาก
แตเมื่อรวมเปนเครือขายแลว การติดตอประสานงานในระบบเครือขายจะรวดเร็วขึ้น
5) ดานเจตคติ
ในเบื้ องต น สมาชิ กเครือขายที่ไมไดเขารว มกัน เปนเครือขาย ก็จะมีแนวทางเปน ของ
ตนเอง แตเมื่อเขามารวมเปนเครือขายแลว ไดแบงปนความรูและประสบการณ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีและ
สามารถดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปในทิศทางเดียวกัน
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4. แผนที่จะดําเนินการตอไป
1) การติดตามการดําเนินงานของเครือขาย
มี การวางแผนการดําเนิ น งานของเครือขา ยระยะเวลาตอไป และตองติ ดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ ๆ
2) การสรางเครือขายความรวมมือเพิ่มขึ้น
จากการพัฒนาเครือขายเริ่มตน สามารถสรางเครือขายไดจํานวน 7 เครือขาย และมี
เครือขายอื่นที่เห็นความสําคัญ และมีความตองการในการเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนากําลังคนอีก
เชน เครือขายเยาวชน เครือขายละคร เครือขายจักรยาน เครือขายฟุตบอล เครือขายครูไอซีที
3) การขอความรวมมือเครือขายในการดําเนินกิจกรรม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย หากมีกิจ กรรที่เกี่ย วของกับ เครือขาย ก็จ ะขอความ
รวมมือกับเครือขาย ทั้ง 7 เครือขาย ใหความรวมมือเปนอยายงดี
4) การสรางความเขมแข็งเครือขาย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พยายามที่จะสรางโครงการ กิจกรรม ที่จะสามารถระดม
ความรวมมือของเครือขายและทุกภาคสวน ในการสรางความเขมแข็งของเครือขายเพื่อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ปจจัยความสําเร็จ
1) ปจจัยดานนโยบาย
2) ปจจัยดานกระบวนการ
3) ปจจัยดานบุคลากร
4) ปจจัยดานความรวมมือ

ทุกภาคสวน

6. ขอคนพบจากการดําเนินการ
1) ดานกระบวนการสรางเครือขาย
(1) ควรมีการวางแผนอยางรอบคอบ รัดกุม และดําเนินกิจกรรมภายใตความรวมมือของ

(2) ควรสรางเครือขายที่มีความเปนไปได วาจะสามารถเปนเครือขายที่เขมแข็งและยั่งยืน
(3) ควรวางโครงสร างเครือขายไวเปนแนวทางในการทํางาน เพื่อใหแตล ะเครือขายมี
ทิศทางในการทํางานรวมกัน
(4) ควรมีการสรางความเขาใจใหแกเครือขาย ในเรื่องบทบาทหนาที่ที่กําลังจะดําเนินงาน
ในการพัฒนาคนในรับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(5) ควรสรางความเขาใจในการขอความรวมมือของเครือขาย ในการดําเนินงาน/กิจกรรม
2) ดานการจัดกรรมเครือขาย
(1) ควรใหเครือขายไดกําหนดการดําเนินกิจกรรมเอง
(2) แตละเครือขายควรไดรับงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
(3) เครือขายตองกําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชัดเจน
3) ดานความพึงพอใจและความตองการของเครือขาย
(1) มีความพึงพอใจในการริเริ่มใหมีการสรางเครือขายมากที่สุด
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(2) มีความพึงพอใจในการไดรวมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนากําลังคน เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของจังหวัด
(3) มีความพึงพอใจในการไดใชความรูความสามารถเผยแพร อบรม ใหความรูแกเด็ก
เยาวชนในจังหวัด
(4) มีความพึงพอใจที่ไดรับโอกาสในการเปนเครือขายในการพัฒนาคน
(5) มีความพึงพอใจในการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ
(6) มีความตองการในการเพิ่มพูนความรูเฉพาะทางแกเครือขาย
(7) มีความตองการในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(8) มีความตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สวนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่
นํารอง มีแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดตามรูปแบบประชา
รัฐ คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการและประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล
1. ขั้นเตรียมการ
การดํ า เนิ น การพั ฒนาความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบ
ประชารั ฐ ของจั ง หวั ด เลย ยึ ด ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป แผนการศึ ก ษาชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ที่เกี่ ยวข อง การพัฒนาเครือขายโดยอาศัย ความรว มมือของทุกภาคสวนตามรูปแบบประชารัฐ คือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ซึ่งไดสรางจากความตองการของจังหวัดโดยยึดนโยบายการขับเคลื่อน
จังหวัดเลย Thailoei 4.0 ประกอบดวยและเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับทรัพยากรบุคคลสําหรับการแขงขันใน
เวทีโลก
การวางแผนดําเนินงาน ไดยึดนโยบายที่กําหนดใหการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
เปนไปตามความตองการของบริบทพื้นที่จังหวัดเลย ดวยการสงเสริมการศึกษา การทองเที่ยว การอนุรักษ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสรางเครือขาย จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายทัศนศิลป
เครือขายนาฏศิลป เครือขายดนตรี เครือขายดานอาชีพ เครือขายเอกชน เครือขายศึกษานิเทศก เครือขาย
ลูกเสือ มีกระบวนการวางแผน ดังนี้
1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ หรือรายละเอียดโครงการกับทีมผูบริหาร
2) นําเสนอหารือใน อกศจ.พัฒนาการศึกษา และ อกศจ. ยุทธศาสตรการพัฒนา
3) จัดทําโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
4) แตงตั้งคณะทํางาน
5) ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
6) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมเครือขาย
8) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ช
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบเครือขายความรวมมือ ทั้ง 7 เครือขาย ไดมีการอํานวยการกับ
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อใหการทํางานบรรจุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
ดําเนินการประสานงานอยางกัลยาณมิตรดวยมิตรไมตรีกับเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดวยการกระตุน จูงใจ เครือขาย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพ
บริบทความตองการของพื้นที่ และมีการติดตามเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนแกปญหาในการ
ทํางานรูปแบบเครือขาย
กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาและคัดเลือกกลุมเครือขายความรวมมือ ซึ่งประกอบดวย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผูดําเนินโครงการฯ มีวิธีการแสวงหาคัดเลือก ดังนี้
สังคม ที่เกี่ยวของ

1. ประชุมคณะทํางาน รวมพิจารณาเสนอรายชื่อหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

2. จัดทําทําเนียบรายชื่อหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของ
3. เชิญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยทําหนังสือเชิญ และสงทีมงาน
ประสานดวยตนเอง เพื่อเขารวมเปนเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
4. จัดประชุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อชี้แจงและประสานงาน
ความรวมมือการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
5. สอบถามความพรอมเขารวมเปนเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน
แหล ง เรี ย นรู ด า นวิ ท ยากร ด า นการสนั บ สนุ น งบประมาณ ด า นการสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ พร อ มทั้ ง ขอ
คําแนะนําเพื่อการขยายเครือขาย
ผูดําเนินโครงการฯ มีการเตรียมความพรอมของกลุมเครือขายความรวมมือ โดยการประชุมชี้แจง
สรางความตระหนักกับเครือขายความรวมมือเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา และสรางเสริมศักยภาพคนและ
สารสรางความสามารถในการแขงขันตามรางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป และแนวทางการดําเนินงานของ
เครือขายความรวมมือ กลุมกัลยาณมิตร ไดใหความชวยเหลือการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ผูอุปถัมภ
และอีกหลากหลาย มีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนดานแหลงเรียนรู ดานวิทยากรใหความรู และการสนับสนุน
ดานวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ สําหรับกระบวนการสรางและการจัดระบบบริหารความเปนองคการเครือขายความ
รวมมือ มีรูปแบบเครือขายอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ทั้งนี้ ไดมีการติดตอสื่อสารภายในเครือขาย
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานซึ่งกันและกัน มีการจัดตั้งกลุมไลน กลุมเครือขายความรวมมือและ
จัดทําทําเนียบเครือขายความรวมมือทั้ง 7 เครือขาย
2. ขั้นดําเนินการและติดตามประเมินผล
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรู ป แบบประชารั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การและบริ ห ารงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุน การดํา เนิ น งานการพัฒ นา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ สรุป การบริหาร
งบประมาณ ดังนี้

ซ
1) การประชุมเครือขาย เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม ปาย คาเชาสถานที่
2) การศึกษาดูงานจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิง
3) การจัดกิจกรรมคาย สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียน กลุมแมบาน เบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาสถานที่จัดคาย คาเชาชุด คาจางเหมารถ
4) การแสดงผลงานเครือขาย จัดเปนคาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมารถ คาเวทีการ
แสดง เครื่องเสียง ไฟฟา วัสดุอุปกรณ เกาอี้ บอรด
5) การศึกษาดูงานนวัตกรรม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
6) การพัฒนาบุคลากรโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงคาโดยสารเครื่องบิน คารถรับจาง คาที่พัก
7) การประชุมสรุปผลงานเครือขาย คาสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
8) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
9) สรุปผลการดําเนินงาน เปนเอกสารรูปเลมฉบับสมบูรณ
ผูดําเนินโครงการฯ ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนตามรูปแบบภาครัฐ
จํานวน 7 เครื อข า ย ซึ่ งรู ปแบบวิ ธี การดําเนิน กิจกรรม ผลการดําเนิน กิจกรรม ปญ หา อุป สรรค แผนที่ จ ะ
ดําเนินการตอไป และปจจัยความสําเร็จ รายละเอียดไดกลาวไวแลวขางตน
สํ า หรั บ การสร า งความร ว มมื อ ที่มี ความยั่งยื น ต อเนื่อ งของเครื อข ายความร ว มมือใหค งอยูต อไป
ผูดําเนินโครงการฯ มีวิธีการ โดยสรุป ดังนี้
จั ดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น จัดกิ จ กรรมอย างต อเนื่ อง กําหนดนโยบายระยะยาวตอ เนื่อ ง ให
ความสําคัญกับเครือขาย จัดประชุมเครือขาย เพื่อสรางความเขาใจและหาแนวทางวิธีการรวมกัน ใหความรูใหม
ๆ แกสมาชิกเครือขาย จัดตั้งสถานที่เครือขายชัดเจน จัดทําระบบขอมูล สารสนเทศเครือขาย จัดระบบติดตอ
ประสานงานเครือขาย และมีการสรางขวัญ กําลังใจสําหรับเครือขาย
การติ ด ตามประเมิ น ผล ผู ดํ า เนิ น โครงการ ดํ า เนิ น การ 3 ระยะ คื อ ก อ นดํ า เนิ น การ ระหว า ง
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ และมีรูปแบบบูรณาการที่ใชกระบวนการตาง ๆ คือ การประเมินรายกิจกรรม
รายโครงการ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามบริบทของงาน การประเมินแบบมีสวนรวม และการ
ประเมินแบบใชบุคคลภายนอกรวมประเมิน
3. ขั้นสรุปรายงานผล
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปและรายงานผล
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ การดําเนินโครงการฯ ของจังหวัดเลย ใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ใน
ทุกกิจกรรม

ฌ
สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ปญหาและอุปสรรค
1. ดานกระบวนการ
การหารูปแบบในการพัฒนาความรวมมือของเครือขายที่หลายหลาย ขึ้นกับตัวบุคคล ความคิด
ความรู วัย ที่สงผลใหผูดําเนินโครงการตองหารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหการรวมเครือขายสัมฤทธิ์ผล
2. ดานบุคลากร
เนื่ องจากบุ คคลมี พื้น ฐานจากหลากหลายอาชีพ หลายความรู ความแตกต า งระดั บ การศึกษา
แตกิจกรรมที่ดําเนินการบางอยางเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตประสบการณอาจไมเทากัน
3. ดานระยะเวลา
มีระยะเวลาในการดําเนินนอย ความรูเขาใจ อาจยังไมเขาใจตรงกัน ความละเอียดของการขาดความ
สมบูรณ สงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ดานการติดตอประสานงาน
ความหางไกลของเครือขาย ที่กระจายตัวอยูในจังหวัด การติดตอประสานงานชวงแรก จึงลําบาก
การติดตอประสานงานไมชัดเจนในบางเรื่อง
5. ดานเจตคติ
ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน แตมีเจตคติที่ไมตรงกัน อาจทําใหเปาหมายไมตรงกัน
6. ดานงบประมาณ
ปริมาณงานมากไมสอดคลองกับงบประมาณ จึงทําใหงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
1. ดานบุคลากร
ควรมีการประชุมชี้แจง เพื่อสรางความเขาใจแนวทางความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหกับทุกภาคสวนไดรับทราบ เห็นความสําคัญและใหความรวมมือ ดําเนินการตอเนื่องจริงจัง
2. ดานกระบวนการ
ควรกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และสรางความเขาใจ
3. ดานระยะเวลา
ควรเพิ่มระยะเวลาการดําเนินงานใหมากขึ้น เหมาะสมกับงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
4. ดานการติดตอประสาน
ควรใชเทคโนโลยีในการติดตอประสานงาน หลากหลายชองทาง ทั้ง เว็บไซต กลุมไลน
5. ดานเจตคติ
ควรมีการปรับเจตคติของสมาชิกเครือขาย ใหมีทิศทางในการรวมมือและสรางความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6. ดานงบประมาณ
ในปตอไป ควรเสนอขอรับงบประมาณใหสอดคลองกับปริมาณงาน

คํานํา
ดวยสภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมการแขงขันทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ทําใหนานาประเทศทั่วโลกตองใชกลยุทธตาง ๆ ทั้งในดานความรวมมือ และการแขงขันดาน
คุณภาพของสินคาและบริการ เพื่อความอยูรอดและผลประโยชนของประเทศ สําหรับประเทศไทยในชวงที่
ผานมาและสภาวการณปจจุบัน พบวา สถานการณดานการผลิตและพัฒนากําลังคนยังมีปญหาอยูมาก การผลิต
กําลังคนสวนใหญยังเปนไปตามความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา กําลังคนระดับอาชีวศึกษาเขาสู
ตลาดแรงงานนอยทําใหประเทศขาดกําลังคนระดับกลางเพิ่มขึ้น สําหรับดานคุณภาพกําลังคน พบวา กําลังคนที่
ผลิตไดขาดคุณลักษณะทั้งดานความรูและทักษะที่จําเปน และยังพบปญหาในเชิงระบบ เชน ขาดระบบกลไกใน
การประสานความรวมมือระหวางฝายผลิต ฝายผูใช ขาดความรวมมือและการประสานระหวางภาครัฐดวย
กันเอง และกับภาคเอกชน ขาดฐานขอมูลกําลังคนที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป ที่ เ ป น
เปาหมายของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) ที่เนนการพัฒนาศักยภาพคน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ และสํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดแจงการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อดําเนินการ
ตามบทบาทภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมการพั ฒ นา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัด เลยที่
เปนพื้นที่นํารอง
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ไดจัดทําโครงการการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมการพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตาม
รู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด เลยที่ เ ป น พื้ น ที่ นํ า ร อ ง การดํ า เนิ น งานครั้ ง นี้ ไ ด ร ายงานผลการดํ า เนิ น งาน
รู ป แบบการวิ จั ย 5 บท รายละเอี ย ดตามเอกสารรายงานผลการวิจั ย ฉบั บ นี้ ขอขอบคุ ณคณะทํ างานของ
จังหวั ด เลย เครือข ายความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับ จังหวัดตามรูป แบบประชารัฐของ
จังหวัด เลย ทุกทาน ทุ กฝ า ย ที่ ได ดําเนิ นงานสําเร็จ ลุลว งตามวัตถุป ระสงคและเปาหมาย ตลอดถึงอํานวย
ความสะดวก บริการขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานของจังหวัดเลยใหกับคณะทํางานติดตามประเมินผล
โครงการของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 10 สํ า เร็ จ ลุ ล ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายเช น เดี ย วกั น
ไว ณ โอกาสนี้
กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
31 สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
จากสภาวการณ เ ปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น และอนาคตมี แ นวโน ม การแข ง ขั น ทวี ค วาม
รุนแรงมากขึ้นทําใหนานาประเทศทั่วโลกตองใชกลยุทธตาง ๆ ทั้งในดานความรวมมือ และการแขงขันดาน
คุ ณภาพของสิ น ค า และบริ การ เพื่ อความอยูร อดและผลประโยชนของประเทศ โดยเฉพาะการกาวเขา สู
ประชาคมอาเซียน ที่มีการเปดเสรีดานการคาและบริการ เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ป ระเทศทั่วโลก
ต อ งเร ง พั ฒ นากํ า ลั ง คนให มี คุ ณ ภาพเที ย บมาตรฐานสากล สํ า หรั บ ประเทศไทยในช ว งที่ ผ า นมา พบว า
สถานการณ ดา นการผลิ ตและพั ฒนากํ า ลังคนยังมีปญ หาอยูมาก การผลิตกําลังคนสว นใหญยังเปน ไปตาม
ความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา กําลังคนระดับอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงานนอยทําใหประเทศ
ขาดกําลั งคนระดับกลางเพิ่มขึ้น สําหรับ ดานคุณภาพกําลังคน พบวา กําลังคนที่ผลิตไดขาดคุณลักษณะทั้ง
ด า นความรู และทั กษะที่ จํ า เป น และยั งพบปญ หาในเชิงระบบ เชน ขาดระบบกลไกในการประสานความ
ร ว มมื อระหว า งฝ า ยผลิ ต ฝ า ยผู ใช ขาดความรว มมือ และการประสานระหวางภาครัฐ ดว ยกั น เอง และกั บ
ภาคเอกชน ขาดฐานขอมูลกําลังคนที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ขาดการกําหนดมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ เปนตน
(สํ า นั กงานเลขาธิ ก ารสภาการศึ กษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2554, คํ านํ า ) ยืน ยั น ได จ ากผลการวิจั ย ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2553, หนา 1-3)
ที่ ศึก ษาความต องการกํ า ลั ง คนเพื่ อ การวางแผนการผลิ ตและพั ฒ นากํา ลัง คนของประเทศ พบวา จํา นวน
กําลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) ของประเทศไทยมีมากกวาสามแสนคน สวนใหญเปนแรงงานในดาน
การผลิต/แรงงานทั่วไป และมีจํานวนผูวางงานอยูอีกมากเกือบทุกระดับการศึกษา แรงงานมีปญหาในเรื่อง
คุณภาพแรงงานที่ขาดแคลน ทั้งนี้ประเด็นปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานทั้งๆที่ยังมีแรงงาน
ว า งงานอยู เ ป น จํ า นวนมากนั้ น สื บ เนื่ องมาจากความไมส อดคลองของการผลิตและการพัฒ นากําลังคนกั บ
ความตองการกําลังคนในแตละกลุมจังหวัด และกลุมอุตสาหกรรม ทําใหความตองการบุคลากรแตละกลุม
จังหวัดแตกตางกัน ประกอบกับการผลิตและพัฒนากําลังคน (ดานอุปาทาน) ดําเนินการเกือบไมแตกตางกัน
ไม ว า จะเป น สาขาที่ เ ป ด สอนหรื อ คณะ และ/หรื อ ภาควิ ช าที่ เ ป ด สอนตั้ ง แต ร ะดั บ วิ ท ยาลั ย ไปจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิดปญหาความไมสอดคลอง (Mismatch) ของอุปสงคและอุปาทานกําลังคนในพื้นที่
จึงนํามาซึ่งปญหาการวางงานเชิงโครงสราง (Structured Unemployment) อันเปนผลเสียตอการพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนากําลังคนมีความสอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด จึงตองมีความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น เร ง ด ว นในการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนของประเทศให มี
คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ จึงรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริ มสรา งศั กยภาพคน กํา หนดนโยบายใหมีการสนับ สนุนการผลิตและพัฒ นากําลังคนใหสอดรับการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งภาคการผลิ ต และบริ ก าร และเร ง ผลิ ต กํ า ลั ง คนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพ
มีความสามารถในการแขงขัน ดวยความรวมมือระหวางสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบัน
เฉพาะทาง ตลอดจนให มี ก ารรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ตามมาตรฐานสากลที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต และพั ฒ นา
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กําลังคน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนศึกษาความตองการ
กํา ลัง คนและเตรี ย มกํ า ลั งคนในสาขาต า ง ๆ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ มาณและคุ ณภาพ เพื่ อ พั ฒ นาคนและสั งคมไทย
ให เ ป น รากฐานที่ แ ข็ ง แกร ง ของประเทศ มี ค วามพร อ มทางกายใจ สติ ป ญ ญา มี ค วามเป น สากล มี ทั ก ษะ
การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง โดยใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรี ย นรู การปลู กฝ งระเบี ย บวิ นั ย คุณธรรม จริย ธรรม เสริมสรางใหมีคนมีสุขภาวะที่ ดี และสรา ง
ความอยูดีมีสุขของคนไทย
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นอมนําหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป น ปรัช ญานําทางในการพัฒ นาประเทศ และได ใหความสําคัญ กับ การ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เปนกลไกประชารัฐที่รวมพลังทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน
และภาคการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศ มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ระหวางหนวยงานโดยยึดพื้นที่เปนหลัก และกําหนดใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยเนนการพัฒนาคน
ในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช ว งวั ย ให เ ป น ทุ น มนุ ษ ย ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การพั ฒ นาทั ก ษะความรู
ความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเปนคน มีคุณภาพ
ในอนาคต พัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม เตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐ มนตรี, 2559) และแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2560-2579 วางกรอบเปาหมายและทิศทางของการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนา
กําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
เนนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, คํานํา)
คําวา “ประชารัฐ” หรือคําวา “ประชา” รวมกับคําวา “รัฐ” นั้น มาจากเนื้อเพลงชาติไทยที่เรา
ขับรองหรือไดยินกันทุกวัน ซึ่งมีใจความวา “... ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ ไผท
ของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี ...” ซึ่งพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรีไดนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร “ประชารัฐ” เพื่อใหสวนราชการตางๆ ใชเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่ อนประเทศไทยใหเ กิดความสงบเรีย บรอย เกิดความสามัคคี และสรางการพัฒ นาประเทศไทยใหมี
ความเข ม แข็ ง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง อย า งยั่ ง ยื น ได จ ริ ง ตามเนื้ อ หาสาระของเพลงชาติ ไ ทยที่ มี ม านานแล ว และ
นายกรัฐ มนตรี ได ขยายความใหชั ดเจนดวยวา “เปน การรว มมือกัน ในการสรางสรรค สรางพลังในการทํา
ความดี ให ป ระเทศชาติ ไม ใช เ พื่ อตนเอง หรื อขาราชการ แตทําเพื่อประชาชนทุกคน คํา มั่น สัญ ญานี้ไมใ ช
นโยบายหาเสี ย ง แต ถื อ เป น สั ญ ญาระหว า งรั ฐ และประชาชน ที่ จ ะร ว มมื อ แก ไ ขป ญ หาหรื อ แก ไ ขความ
ผิ ด พลาดในอดี ตทั้ งหมดให ได โ ดยความรว มมือกัน ”ขับ เคลื่อนโดยยุทธศาสตร โดยแนวคิดประชารัฐ เป น
การเอาจุดเดน ของแตล ะภาคส วนมารวมกัน 5 ภาคสวน ดังนี้ 1) ภาคราชการ จุดเดน คือ มีคนมากมาย
กระจายอยู เ ต็ ม พื้ น ที่ มี อ งค ค วามรู มี ง บประมาณและบทบาทหน า ที่ ต ามลั ก ษณะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
2) ภาคเอกชน จุดเดน คือ ทันสมัย บริหารจัดการเกง มีทุนที่คลองตัว 3) ภาคประชาชน จุดเดน คือ ฝมือ
มีความสามารถผลิตสินคา รักบานเกิด 4) ภาควิช าการ จุดเดน คือ มีองคความรู เทคโนโลยี การคนควา
วิจัยเพื่อตอยอด 5) ภาคประชาสังคม จุดเดน ทํางานเชิงลึก เกาะติด มีเครือขายมาก สําหรับกลไก“ประชารัฐ”
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เป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ประกอบด ว ย ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.จั ง หวั ด ) (คสช.)
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารอํ า เภอ นายอํ า เภอ การปกครองท อ งถิ่ น องค ก รส ว นท อ งถิ่ น ส ว นราชการระดั บ อํ า เภอ
ผูแทนพลเรือน ตํ ารวจ ทหาร (พ ต ท.) องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และประชาชน การมีสวนรว ม
ของภาครั ฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเพื่อรว มกัน สนับ สนุน และพัฒนาสรางความเขมแข็งใหแก ระบบ
เศรษฐกิจฐานราก การที่ประชาชนและรัฐรวมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สอดคลองกับการรณรงค
ประชาสัมพันธ “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เปนความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคม
เพื่อรวมแกไขปญหาเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งมีกลไก มีกระบวนการที่แตกตางจากประชานิยม
ซึ่งเปนการรวมพลังทุกภาคสวนไมวาจะอยูในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ ทุกคน คือ ประชาชน
ของชาติ โดยรัฐบาลเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน เปดชองทางใหเอกชน ประชาชน เขามามีสวนรวม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย ทําใหการบริหารงานตาง ๆ ไมสรางความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางประชาชน
กับรัฐบาล ประเทศตองเริ่มสรางความเขมแข็งตั้งแตฐานรากขึ้นมา จะตองรวมมือกันทําใหเกิดความชัดเจน
ระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทองถิ่น ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการ
ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา การเขาถึงการบริการของรัฐ และกระบวนการทางกฎหมายตาง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ที่เปนเปาหมาย
ของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่เนน การพัฒนาศักยภาพคน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
จึงไดนําแนวคิดในการดําเนินงานโดยความรวมมือบูรณาการระหวางภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาครัฐ
รวมถึ งหน ว ยงานทางการศึกษา ซึ่ งเป น แนวคิดความรว มมือในรูป แบบของประชารัฐ โดยใหภ าคเอกชน
เป น ผู ใ ห ข อ เสนอแนะและเชื่ อ มโยงการตลาด ในขณะที่ ภ าครั ฐ เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น เพื่ อ ให บ รรลุ
วัต ถุป ระสงคของการผลิตและพั ฒนากําลังคนที่ส อดคลองกับ แนวโนมความตองการและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของพื้นที่ ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริ มสร า งศั กยภาพคนและการสร า งความสามารถในการแขง ขัน ตามรางกรอบยุท ธศาสตร ช าติ ไปสู
การปฏิบัติในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 เปนผูคัดเลือกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเปนจังหวัดนํารองในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการซึ่งสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ไดคัดเลือกจังหวัดเลยเปนจังหวัดนํารอง
จังหวั ดเลย โดยสํ านั กงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีกิจ กรรมในการพัฒ นาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด จํานวน 7 กิจกรรม ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการโครงการ
ของคณะทํางาน มีวิธีการดําเนินกิจกรรมและนวัตกรรมมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเครือขายฯ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประสานความรวมมือเครือขาย
กิจกรรมที่ 2 การอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงาน
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กิจกรรมที่ 4 คายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 การแสดงผลงาน
กิจกรรมที่ 6 การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 การนําเสนอผลการดําเนินงาน
ซึ่งทั้ง 7 กิจกรรมมีแนวทางการดําเนินงานที่ตางกันตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม
ตลอดจนมีการสรางคูมือการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด เพื่อเปน
แนวทาง/นวัตกรรมสูการปฏิบัติงานในโครงการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 เปนหนวยงานทางการศึกษาในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ 3 เมษายน พุ ท ธศั ก ราช 2560 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอํานวยการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งกิจกรรมในโครงการดังกลาว สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 10 ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง เพื่อมุง
พัฒนาผูเรียนในพื้นที่จังหวัดนํารองใหไดรับการพัฒนาศักยภาพตรงตามความตองการของพื้นที่สอดคลองกับ
บริ บ ทและอั ตลั กษณ ของจั งหวั ด ตลอดจนหนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หนว ยงานทางการศึกษา สถาน
ประกอบการ องคกรวิชาชีพ และภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน
พื้นที่อยางยั่งยืนจึงดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผลตลอดจนศึกษาแนวทางการดําเนินงานการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลย
ที่เปนพื้นที่นํารอง
วัตถุประสงคของการติดตาม
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด ตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
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ประโยชนของการติดตาม
การติ ดตามครั้ ง นี้ มีความสํ า คั ญ ต อการพั ฒ นาเครือขายความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองดังตอไปนี้
1. ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
2. ไดแนวทางในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดตรงตามความตองการ
ของพื้นที่และสอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของจังหวัด ตลอดจนความรวมมือของทุกภาคสวน ในการ
จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืน
3. ได ขอมูล พื้น ฐานสํ าหรับ การพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองตามรูปแบบประชารัฐในหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ โดยนํา
ขอมู ลไปใชในการวางแผนและประยุกตใชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของตาม
รูปแบบประชารัฐ
4. ไดเครือขายความรวมมือรูปแบบประชารัฐในการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่
นํารอง
ขอบเขตการติดตาม
1. ดานเนื้อหา
1.1 ดานบริบทเครือขายความรวมมือ
1.2 ดานการบริหารจัดการ
1.3 ดานการมีสวนรวม
1.4 ดานผลผลิต
2. ดานผลการดําเนินงานโดยใชแนวคิดเชิงระบบ
2.1 ขั้นเตรียมการ
1) กระบวนการแสวงหาและคัดเลือกแกนนํา
2) การเตรียมความพรอมของกลุมเครือขายความรวมมือ
3) การใหความชวยเหลือการดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
4) กระบวนการสรางและจัดระบบบริหารความเปนองคกรเครือขายความรวมมือฯ
2.2 ขั้นดําเนินการและประเมินผล
1) การบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
2) การจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
3) การสรางความยั่งยืนการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
4) รูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
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ความรวมมือฯ
รวมมือฯ

2.3 ขั้นสรุปรายงานผล
1) แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
2) สภาพปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานการพัฒนาเครือขาย
3) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ นํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาเครื อ ข า ยความ

3. ดานพื้นที่
ดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
4. ดานเวลา
ศึกษาการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
5. ดานประชากร
ประชากร ไดแก จังหวัดเลยที่เปนจังหวัดนํารองโดยมีกลุมผูใหขอมูลจํานวน 2 กลุม ดังนี้
5.1 กลุมคณะดําเนินงานโครงการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ใหขอมูลโดยการ
สัมภาษณ
5.2 กลุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดเปนบุคลากร
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ที่ไดรับ การคัดเลือกจากสํ านักงานศึกษาธิก ารจังหวัดเลยเป น
เครือขายฯ เปนผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตัวชี้วัดการติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (KPI) ดังนี้
6.1 ดานปจจัยนําเขา (Input) มีตัวชี้วัดแตละดาน ดังนี้
1) เครื อข า ยความรว มมื อ : มีแ กนนําเครื อข ายความรว มมื อครบทั้ง 3 สว น
ประกอบดวย ภาครัฐ องคกรเอกชน และภาคประชาสังคม
2) เครือขายสนับสนุน : มีภาคีเครือขายที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐอยางนอย 1 กลุม
การบริหารงบประมาณ: มีระบบการควบคุมและรายงานผลการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนการดําเนินงาน
6.2 ดานกระบวนการ (Process) มีตัวชี้วัดแตละดาน ดังนี้
1) การบริหารจัดการประกอบดวย
การกําหนดนโยบาย: มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
การวางแผน : มีการกําหนดปจจัยที่เกี่ยวของ มีการกําหนดรูปแบบแนวทาง หรือ
วิธีการปฏิบัติ
การจัดองคการ : มีการออกแบบระบบการทํางาน มีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
กําหนดแนวทางประสานกิจกรรมการทํางาน
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การอํานวยการ: มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน มีการควบคุม กํากับและติดตามการ
ปฏิบัติงาน
2) การสรางเครือขายความรวมมือประกอบดวย
การสรางความตระหนัก :มีการสรางความตระหนักตอยุทธศาสตรการพัฒนามีการ
พัฒนาศักยภาพคนและความสามารถในการแขงขันตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
การเพิ่มพูนความรูและความเขมแข็ง : มีการสรางการรับรูและความสําคัญของการเปน
เครือขายความรวมมือ มีการสงเสริมความสัมพันธภายในเครือขาย
การสงเสริมพัฒนาเครือขายความรวมมือ : มีการเรียนรูแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ มี ก ารบู ร ณาการการจั ด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม การพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ
มีการพัฒนาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
3) การบริหารความเปนองคการเครือขายประกอบดวย
การจัดโครงสราง : มีการจัดโครงสรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ
การทบทวนบทบาทหนาที่ : มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย
การติดตอสื่อสารภายใน : มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการการติดตอสื่อสารภายใน
เครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน
การใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาเครือขาย : มีขอมูลสารสนเทศที่เอื้อตอการ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาเครือขาย
4) การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือขายประกอบดวยขาย
กิจกรรม/โครงการ : มีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาเครือขาย
การสรางความยั่งยืน : มีการกําหนดวิธีการสรางเครือขายความรวมมือใหตอเนื่องและ
ยั่งยืน
5) การประเมินและสรุปรายงานผลประกอบดวย
การประเมินผลการดําเนินงาน : มีการประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
การสรุปรายงานผล : มีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน โดยนําแนวคิดทฤษฎีมา
ใชอางอิง
6.3 ดานผลผลิต (Output) มีตัวชี้วัด ดังนี้
รูปแบบการบริหารจัดการนําไปสูความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือ : มีการ
นําเสนอรูปแบบที่นําไปสูความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือ
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหการติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐในครั้งนี้ เปนที่เขาใจและมีความชัดเจนของคําและความหมายจึงไดกําหนด
นิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้
การติดตามการดําเนินโครงการ หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปน
พื้นที่นํารอง
เครือขายความรวมมือ หมายถึง การประสานความรวมมือระหวางบุคคลกลุมและองคการที่มี
กิจกรรมคลายคลึงกันเปนการทํางานที่มีรูปแบบความรวมมือหรือการพึ่งพาอาศัยกันและเชื่อมโยงขยายผลการ
ทํางานหรือแนวคิดไปสูกลุมหรือองคการอื่นๆเพื่อเสริมสรางพลังในการแกปญหาและเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ
รวมถึงการรวมรู รวมคิด มีการทํางาน/ดําเนินกิจกรรมใด ๆ รวมกัน ของกลุมบุคคลหรือองคกร/หนวยงาน ทั้ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
กําลังคน (Manpower) หมายถึง กําลังงาน (Work Force) ทั้งหมดที่มีอยูในจังหวัดเลย หรือ
หมายถึงบุคคลที่อยูในวัยทํางาน ตามปกติหมายถึงผูมีอายุตั้งแต 19 ปขึ้นไปสําหรับประเทศไทยนับตั้งแตอายุ
15 ปขึ้นไป
รูปแบบประชารัฐ หมายถึงความรวมมือของรัฐบาลกับประชาชน คือ การรวมเอาพลังทุกภาค
สว น ทั้ งในภาคประชาชน ภาคธุร กิ จ หรือภาครัฐ มาใชในการขับ เคลื่อน ผลักดัน ในการแกไขปญหา การ
เปลี่ ย นแปลงหรื อการปฏิ รู ป และการพั ฒ นาประเทศในทุกมิติ ทุกดานอยางยั่งยืน ในการผลิตและพัฒ นา
กําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
จังหวัดนํารอง หมายถึง จังหวัดเลยที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 คัดเลือก เพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
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กรอบแนวคิด
การติ ด ตามการดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ในระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด เลยที่ เ ป น พื้ น ที่ นํ า ร อ งกํ า หนดเป น กรอบแนวคิ ด
ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ขอมูลทุติยภูมิ

ขอมูลปฐมภูมิ

1.ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
4. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน
5. แนวคิดเครือขายความรวมมือ
6. แนวคิดการมีสวนรวม
7. แนวคิดประชารัฐ
8. แนวคิดเชิงระบบ
9. แนวคิดการติดตามประเมินผล
10. บริบททั่วไปของจังหวัดเลย
11. โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
12. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จังหวัดนํารองคือจังหวัดเลย
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 2 วิธี
1. การสัมภาษณคณะดําเนินงาน
โครงการระดับจังหวัด
จํานวน 28 คน
2. การสอบถามเครือขายความ
รวมมือฯ จํานวน 3 เครือขาย
ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
จํานวน 190 คน

การวิเคราะหเนื้อหาตามทฤษฎีระบบ
(Content Analysis) เปรียบเทียบกับ KPI
แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ผลการดําเนินงาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองในครั้งนี้ ผูศึกษาขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
4. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน
5. แนวคิดเครือขายความรวมมือ
6. แนวคิดการมีสวนรวม
7. แนวคิดประชารัฐ
8. แนวคิดเชิงระบบ
9. แนวคิดการติดตามประเมินผล
10. บริบททั่วไปของจังหวัดเลย
11. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในจังหวัดนํารอง
12. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ มี อํ า นาจหน า ที่
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3
(ป 2560 เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป และเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
กรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ที่ ม าจากหลายภาคส ว นได แ ก ภ าคราชการภาคเอกชนภาคการเมื อ ง
และนักวิชาการรวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชน
มาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวยซึ่งเนนคนเปนศูนยกลาง และมีวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน
ประจําชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรมยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปน
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กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5)
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2560) ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 ยุทธศาสตรชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

ซึ่งในการติดตามครั้งนี้มียุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ปที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรูใหมีคุณภาพ
3. การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
4. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
การพัฒ นาประเทศในชว งแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปน 5 ปแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) สูการปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สําคัญ (สํานักนายกรัฐมนตรี 2559) คือ
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1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 เพื่อใหเกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป”มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบ
ในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมาโดยที่เปาหมายและตัวชี้วัด
ในดานตางๆมีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
จุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
จุดเนนและประเด็นหลักที่เปนหัวใจของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใหความสําคัญกับประเด็นรวมและ
ประเด็นบู รณาการสํ าคั ญที่ ตองนํามาประกอบการพิจ ารณาการจัดสรรงบประมาณและการถายทอดลงใน
รายละเอียดสําหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อใหการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยาง
จริงจังโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย
โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช ว งวั ย ให เ ป น ทุ น มนุ ษ ย ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ภายใต เ งื่ อ นไขการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญโดยมีจุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญดังนี้
1. การพัฒนากลุมเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมองทักษะการเรียนรู
ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมเพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
2. การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมคนไทยในทุกชวงวัยเปนคน
ดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม
3. การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคนมุงเนนการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแตละ
ช ว งวั ย เพื่ อ วางรากฐานให เ ป น คนมี คุ ณ ภาพในอนาคตการพั ฒ นาทั ก ษะสอดคล อ งกั บ ความต อ งการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม
4. การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอยางสําคัญ
5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรูโดยเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปรับระบบการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบรวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนที่มีทักษะใหพรอม
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เขาสูตลาดแรงงานนอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสื่อ
การเรียนรูและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
6. การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัย
เสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูในการดูแลสุขภาพการ
พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแตละชวงวัยการใชมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมและสงเสริมอาหารและผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพการสรางกลไกในการจัดทํานโยบาย
สาธารณะที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพที่จะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลักๆประกอบดวย
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมมีความเปนพลเมืองตื่นรูมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความ
เปนไทย
2. การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนการเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการและมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการรวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป 2579
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมี
ความมั่นคงอาหารพลังงานและน้ําโดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้นและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสรางภาพลักษณดีและเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติตอประเทศไทยความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง
ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปรงใสตรวจสอบไดกระจายอํานาจและมีสวน
รวมจากประชาชนบทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลงเพิ่มการใชระบบ
ดิจิทัลในการใหบริการปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระขึ้น
เปาหมายทั้ง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระ
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใตยุทธศาสตร
ชาติที่ตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสําคัญ
สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ถูกกําหนดจาก
ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปและกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึง
ความสอดคลองและการตอบสนองตอเปาหมายที่ตองบรรลุในระยะ 5 ปที่จะเปนการวางพื้นฐานที่สามารถสาน
ตอการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาใหเกิดความมั่นคงมั่ง
คั่งและยั่งยืนโดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทางยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่
12 ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตรไดแก (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนและ(6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยและประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนให
การดําเนินยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผลประกอบดวย (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจและ (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แนวคิดการจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษาประกอบดวยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ
เทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ
คุณภาพของคนทุกชวงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายไดและวิกฤตดานสิ่งแวดลอมโดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญใน
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
วิสัยทัศนจุดมุงหมายเปาหมายตัวชี้วัดและยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ
วิสัยทัศน (Vision)จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้จึงได
กําหนดวิสัยทัศน (Vision) ไวดังนี้
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
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วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรมรูรักสามัคคีและรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางและความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนแผนการศึกษาแหงชาติได
วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
1. เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
1.1 3Rs ไดแกการอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน
(Arithmetic’s)
1.2 8Cs ไดแกทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความ
รวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการ
สื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
(Compassion)
2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 53
ตัวชี้วัด ประกอบดวยเปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้
2.1 ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนประชากรกลุมอายุ 6-14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจายผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนตน
2.2 ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทา
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษา 15 ป เปนตน
2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
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ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ป สูงขึ้น เปนตน
2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและ
บรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนรอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานรวมทั้งมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เปนตน
2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศึกษาดีขึ้นสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาและจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เปนตน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนจุดมุงหมายและเปาหมายดังกลาวขางตนแผนการศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนด
ชวงเวลาในการดําเนินการในแตละเปาหมายและตัวชี้วัดเปน 5 ชวง ดังนี้ ระยะเรงดวนระยะ 5 ปแรก
ของแผนระยะ 5 ปที่สองของแผนระยะ 5 ปที่สามของแผนและระยะ 5 ป สุดทายของแผน
ยุทธศาสตรเปาหมายและตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปเพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมายวิสัยทัศน
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเปาหมายดังนี้
1.1 คนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่ นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเปนตน
1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นสถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนาภาษาและ
วัฒนธรรมกลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้นและสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยูในมาตรการจูงใจมี
ระบบเงินเดือนคาตอบแทนที่สูงกวาระบบปกติเพิ่มขึ้น เปนตน
1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
มีตัวชี้ วัดที่สําคัญเชน สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดย
แนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้นมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้นมีระบบกลไกและมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม
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ในรูปแบบใหมและผูเรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลงเปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคือ
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จจั งหวัดชายแดนภาคใตและพื้น ที่พิเศษทั้งที่เปน พื้น ที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพื้นที่เกาะแกงชายฝงทะเลทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุมชนชายขอบและ
แรงงานตางดาวพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมอาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมภัยจากไซ
เบอรเปนตนและมีแผนงานและโครงการสําคัญเชนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศมีเปาหมาย ดังนี้
2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนมีฐานขอมูลความตองการกําลังคน(Demand)
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวนสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา
และสัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสังคมศาสตรกําลัง
แรงงานในสาขาอาชีพตางๆที่ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เปนตน
2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปน
เลิ ศเฉพาะด า นมี ตัว ชี้ วั ดที่ สํ า คั ญ เช น สั ดสว นการผลิตกําลังคนระดับ กลางและระดับ สูงจําแนกตามระดับ /
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นรอย
ละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่
กําหนดเพิ่มขึ้นจํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้นจํานวนสถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นและมีภาคีเครือขายความรวมมือ
ระหวางรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เปนตน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนสัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพิ่มขึ้นโครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นบุ คลากรดานการวิจัย และพัฒนาตอประชากร 10,000 คนเพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐที่ไดจ ด
สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้นและผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเปนตน
โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคือผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศสง เสริ มการผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั ง คนที่มี ความ
เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิต
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และมู ล ค า เพิ่ มทางเศรษฐกิ จ และมี แผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒ นา
กําลังคนใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมายดังนี้
3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้น ฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จํา เป นในศตวรรษที่ 21มีตัวชี้วั ดที่ สํา คัญ เชนผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้นผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่
พึงประสงคเพิ่มขึ้น เปนตน
3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการ
สมวัยเพิ่มขึ้นนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นผูสูงวัยที่ไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
เพิ่ ม ขึ้ น และมี ส าขาและวิ ช าชี พ ที่ เ ป ด โอกาสให ผู สู ง วั ย ได รั บ การส ง เสริ ม ให ทํ า งานและถ า ยทอดความรู /
ประสบการณเพิ่มขึ้น เปนตน
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานมีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาที่จัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ไ ด คุ ณ ภาพและมาตรฐานเพิ่ ม ขึ้ น สถานศึ ก ษา/สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จั ด กิ จ กรรมที่
สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพิ่มขึ้นสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เปนตน
3.4 แหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาให
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นสื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือจัด
รายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบและไดรับการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เปนตน
3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน
มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรูทักษะและสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพมีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษาและ
ผูเรียนที่มีแนวโนมจะออกกลางคัน เปนตน
3.6 ระบบการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากลมีตัวชี้วัดที่
สําคัญเชนมีฐานขอมูลความตองการใชครูแผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2560 - 2569) จําแนกตามสาขาวิชาขนาดสถานศึกษาและจังหวัดสัดสวนของการบรรจุครูที่มาจากการ
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ผลิตครูในระบบปดเพิ่มขึ้นมีห ลักเกณฑและเงื่อนไขที่เอื้อใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู เปนตน
3.7 ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานมีตัวชี้วัดที่
สําคัญเชนครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและ
ยุทธศาสตรของหนวยงานเพิ่มขึ้นและระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ
พัฒนาและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคือสงเสริมและ
พัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆใหมีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัยจิตสาธารณะ
และพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค แ ละพั ฒ นาระบบและกลไกการติ ด ตามการวั ด และประเมิ น ผลผู เ รี ย นให มี
ประสิทธิภาพและมีแผนงานและโครงการที่สําคัญเชนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษามีเปาหมาย ดังนี้
4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัด
ที่สําคัญเชนดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
พื้นที่ลดลงความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระหวางพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยมี
ตัวชี้วัดที่สําคัญเชนมีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความตองการของ
ผูเรียนและผูใชบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เปนตน
4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกตองเปนปจจุบันเพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผลมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนมีระบบฐานขอมูล
รายบุคคลที่อางอิงจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานขอมูล
รวมทั้งใชประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นดานสาธารณสุขสังคมภูมิสารสนเทศ
แรงงานและการศึกษาและมีระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของที่เปนระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศครอบคลุมถูกตองและเปนปจจุบันสามารถอางอิงไดเปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคือเพิ่ม
โอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สําหรับคนทุกชวงวัยพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงไดและมีแผนงานและ
โครงการสํา คั ญเช น โครงการจัดทํ า ฐานขอมูล รายบุคคลทุกชว งวัย ทั้งดานสาธารณสุขสังคมภูมิส ารสนเทศ
แรงงานและการศึกษา เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมายดังนี้
5.1 คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนครู/บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม
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พัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
ที่ แสดงออกถึ งความตระหนั กในความสําคัญ ของการดํ ารงชี วิตที่เ ปน มิ ตรกับ สิ่งแวดลอ มความมีคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมและการประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เปนตน
5.2 หลักสูตรแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คุณธรรมจริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชน
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและการนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพิ่มขึ้นและสื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือใหความรู
เกี่ยวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น เปนตน
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนมีฐานขอมูลดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ตางๆเพิ่มขึ้นเปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคือสงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมี
คุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสงเสริม
และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆและพัฒนาองคความรูงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีแผนงานและโครงการสําคัญเชน
โครงการน อมนํ า ศาสตร พระราชาสู การพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพคนทุก ชว งวัย โครงการโรงเรีย นคุณธรรม
โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปาหมาย ดังนี้
6.1 โครงสรางบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบไดมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสวนกลางสวน
ภูมิภาคและสถานศึกษาใหมีเอกภาพสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปนตน
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษามีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนสถานศึกษาขนาดเล็ก /สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและ
พัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวนที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่เรียนในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนว
ใหมสูงขึ้น เปนตน
6.3 ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมมีสว นร ว มในการจัด การศึก ษาที่ต อบสนองความต อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนจํานวนองคกรสมาคมมูลนิธิหรือหนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษา
หรือรวมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นและสัดสวนการมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐจําแนกตามระดับการศึกษา
สูงขึ้น เปนตน
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6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตาง
กั น ของผู เ รี ย นสถานศึ ก ษาและความต อ งการกํ า ลั ง แรงงานของประเทศมี ตั ว ชี้ วั ด ที่สํ า คั ญ เช น มี ก ฎหมาย
กฎระเบียบและระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน
ความต อ งการกํ า ลั ง แรงงานและสภาพป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ของประเทศมี รู ป แบบ/แนวทางกลไกการจั ด สรร
งบประมาณผานดานอุปสงคและอุปทานในสัดสวนที่เหมาะสม เปนตน
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรมสราง
ขวัญกําลังใจและสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพมีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอ
ตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้นและสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นเปนตนโดยกําหนดแนวทางการพัฒนาคือปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
และมีแผนงานและโครงการสําคัญเชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโครงการ
พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและโครงการทดลองนํารองระบบการจัดสรรเงินผานดานอุปสงค
และอุปทาน เปนตน
4. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน
วิสัยทัศน : ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับความตองการและมี
ประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศโดยความ
รวมมือของทุกภาคสวน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554)
เปาหมายป 2561
• มีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification Frame – work : NQF) และมีการพัฒนา
กําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
• มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
• ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝกงานใหมากขึ้น โดยมีสัดสวนผูเรียน
ในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปนรอยละ 30 ของผูเรียนอาชีวและอุดมศึกษา
• สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40
• กําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นรอยละ 65 และมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
• ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป ตั้งแต 2554
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กรอบดําเนินงาน
ดําเนินการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคน โดย
• กําหนดทิศทางความตองการกําลังคนและสรางระบบความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งกลุม
อาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องคกรผูใช สถาบันการศึกษา ศูนยฝกอาชีพ/ผูผลิต
• พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ เพื่อรับรองความรูเชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึ กษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาและคุณวุฒิวิช าชีพ พรอมจัดตั้งองคกรเพื่อรับรองสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย และสถาบันการศึกษา
• พัฒนาระบบการเตรียมความพรอม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อจูงใจใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจความตองการของตนเอง ตลาดแรงงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
•
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเนนการฝกหัดงานอาชีพ โดยขยายระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา และการฝกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทํางานควบคูการเรียน เพื่อสงเสริมการใฝเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานดังกลาว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและ
มาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปฏิรูปการเรียนรูดานการศึกษาเพื่ออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพกําลังคนทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 3 : เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาดแคลนและ
จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกําลังแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 : เสริมสรางความยั่งยืนใหกับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
กําลังคน
ยุทธศาสตรที่ 7 : เสริมสรางความเขมแข็งของครู อาจารย และผูบริหาร
ยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 9 : สรางระบบความรวมมือและเครือขายในการผลิตและพัฒนากําลังคน
5. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายความรวมมือ
ความหมายของความรวมมือ
ความรวมมือ (Collaboration) เปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ทําใหการทํางานรวมกันหรือการทํางานเปน
ทีมประสบความสําเร็จ ความรวมมือจึงเปนคุณลักษณะที่กลุม ทีม หรือองคกรพึงปรารถนา ซึ่งหมายถึงการ
ทํางานรวมกับผูอื่น การรวมมือกัน การรวมรูรวมคิด การทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อสรางบางสิ่งบางอยางรวมกัน
(Croewther, 1996)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา “ความรวมมือ” เปนพฤติกรรมการทํางานรวมกันของบุคคล
กลุมบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความรวมมือขององคกรซึ่งประกอบดวยการออกแบบและการ
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จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย เพื่อนํามาทําแผนปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมทั้งมีการประเมิน
ศักยภาพผลการปฏิบัติงานเพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนตอง มีจิตสํานึกดานความ
รับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ
ในการทํางานของตน (Cramer, 1998)
Lucas (1998) ใหความหมายความรวมมือในการทํางานขององคกรวา เปนการทํางานรวมกันระหวาง
บุคคลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตองการของบุคคล หรือความตองการขององคกรในการรวมกันรับผิดชอบงาน มี
การรวมมือกันของบุคคล มีการสรางเครือขายการทํางาน มีกลุมรวมมือสมาชิกมีการวิเคราะหวิจารณตนเอง
และรูสึกวาตนไดรับความไววางใจจากผูอื่น
Robbins & Finley (1998) ยังใหความหมายของความรวมมือในการทํางานโดยเนนความสําคัญวา ทุก
ฝายจะใหการชวยเหลือกันเพื่อใหไดประโยชนรวมกัน และสามารถทําใหทีมคงอยูไดเพื่อรักษาผลประโยชนรวมกัน
Martin (1999) เสนอวา ความรวมมือในการทํางานไมใชกระบวนการทํางานแตเปนการสราง
ความสัมพันธของบุคคล (Human Relationship) ในการทํางานรวมกันของบุคคล
สรุป ความรวมมือหมายถึง การที่กลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาปฏิบัติการทํางานรวมกันอาจรวมมือ
กันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการเพื่อใหไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยอาจไมตองทําวาระการประชุม
ร ว มกั น การทํ า งานร ว มกั น ดั ง กล า วนี้ จ ะประกอบด ว ย การวางแผนกํ า หนดเป า หมายทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ดํ า เนิ น การตามที่ กํา หนด โดยสมาชิ กทุ กคนตอ งมีจิตสํานึก ดานความรั บ ผิดชอบ ที่ จ ะแสวงหาวิธีการเพื่ อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน รวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น สรางพลังและการชวยเหลือกัน
ความหมายของเครือขาย มีผูใหความหมายคําวา "เครือขาย" ดังนี้
กาญจนาแกวเทพ (2538: 60-61) ใหความหมายวา “เครือขาย” คือรูปแบบหนึ่งของการประสานงาน
ของบุ ค คลกลุ ม หรื อ หลายองค ก ารหลายๆองค ก ารที่ ต า งก็ มี ท รั พ ยากรเป า หมายมี วิ ธี ก ารทํ า งานและมี
กลุมเปาหมายของตัวเองบุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควรแม
อาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตามแตก็จะมีการวางรากฐานเอาไวเมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความ
ตองการที่จะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจากกลุมอื่นๆเพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอไปไดเปนการ
เข า ร ว มเป น องค การเครื อข า ยแม ว า องค การเหลา นี้จ ะมี บ างสิ่ง บางอยา งรว มกั น เชน มีเ ปาหมายร ว มกัน มี
ประโยชนรวมกันองคการเหลานี้ก็ยังคงความเปนเอกเทศอยูเพราะการเขารวมเปนเครือขายเปนการเขารวม
เพียงบางสวนขององคการเทานั้น
นฤมล นิราทร (2543: 43) กลาวถึงเครือขายวาการทํางานที่เปนรูปแบบการประสานงานของกลุมคน
หรือองคการที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันหรือทํากิจกรรมรวมกันใหความชวยเหลือระหวาง
กันจึงอาจกลาวไดวาเครือขายเปนการทํางานที่เปนรูปแบบความรวมมือหรือการพึ่งพาอาศัยกัน
Starkey (1997: 14) ไดใหความหมายของคําวา “เครือขาย” ดังนี้ (Network) คือการรวมกลุมของ
ปจเจกชนหรือองคการโดยสมัครใจโดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือดําเนินกิจกรรมรวมกันในขณะที่แต
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ละองค ก ารก็ มี ก ารจั ด การของตั ว เองอย า งเต็ ม ที่ ก ล า วคื อ เครื อ ข า ยไม ไ ด มี ผ ลต อ การปกครองตนเอง
(Autonomy) และอิสระ (Interdependence) ของสมาชิก
เครื อ ข า ย (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network) หมายถึ ง โครงสร า งทางสั ง คมที่
ประกอบดวยบุคคลหรือองคกรที่ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใดๆรวมกันเพื่อใหงานบรรลุผล
ศิริพร ตันติยมาศ (2550 : 66) ใหความหมาย "เครือขาย" วาหมายถึง การเชื่อมโยงระหวางระบบการ
ปฏิบัติงานหรือเชื่อมโยงบทบาทของบุคคล องคการตางๆที่เปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจ ภายใต
ความตองการในวัตถุประสงครวมกันจัดโครงสรางและรูปแบบการทํางานดวยระบบใหม ในลักษณะสรางความ
รวมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหวางผูที่เกี่ยวของดวยการระดมสรรพกําลัง และมีกลยุทธในการพัฒนา
ดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผล และ
รวมรับผลประโยชน
ขนิ ฏ ฐา กาญจนรั ง ษี น นท (www.northphc.org/doc/mananet.doc)
ได ส รุ ป ความหมาย
“เครือขาย"จากการทํางานรวมกับทีมวิจัยสนามในโครงการสนับสนุนเครือขายองคกรชุมชนวา หมายถึง กลุม/
องคกรหลาย ๆ กลุมมารวมตัวกัน ประสานเชื่อมโยง สรางความสัมพันธ ถักทอ สรางสรรคกิจกรรมบนพื้นฐาน
ของความเอื้ออาทร เกิดพลังในการทํางานใหบรรลุเปาหมายทุกองคกร และชุมชนเขมแข็ง หัวใจของเครือขาย
คือ การเชื่อมความสัมพันธ พลังของเครือขาย คือ เปาหมายและความพยายามที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
มงคล ทองจิบ (2550 :25) กลาววา เครือขายหมายถึงกลุมของคนหรือกลุมหรือองคกรที่มีความสมัคร
ใจในการเรี ยนรู แลกเปลี่ ยนข อมูล ข า วสารความรูป ระสบการณร ะหวางกัน หรือลงมือทํากิจ กรรมรว มกัน มี
ความสัมพันธระหวางกันในหลายดานทั้งดานเศรษฐกิจดานสังคมและอื่นๆโดยมีการจัดรูปแบบการจัดการให
เป น กลไกขั บ เคลื่ อนเชื่ อมโยงกิ จ กรรมร ว มกัน กิจ กรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทีย มกัน และเห็น ความ
ตระหนักรวมกันในเปาหมายและแผนงานที่จะทํา
ภาดี ขุนนนท (2553 :22) กลาววา เครือขายหมายถึงระบบการติดตอสื่อสารประสานงานเชื่อมโยง
ของบุคคลกลุมบุคคลชุมชนหรือองคกรทีมีความสมัครใจเพื่อเปาหมายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
และดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน
วิชัย แสงศรี (2552: 27) ใหความหมายของเครือขายวา หมายถึง การสรางความสัมพันธทั้ง ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยมีหลักการ ขอตกลง และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหวางคนกับ คน คนกับกลุม
กลุมกับกลุม และเครือขายตอเครือขาย ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิง แลกเปลี่ยนความรูจาก
หนวยงานตางๆ โดยอาจผานเขามาทางผูนํากลุม หรือสมาชิกของกลุมให สมาชิกของกลุมที่ประกอบอาชีพ
เดียวกันและทํางานรวมกัน เปนวิธีการถายทอดที่ทําใหทุกคนมี สวนรวม ทั้งนี้ จะประสบความสําเร็จไดเพราะมี
ผูนําที่ดี ที่มุงใหเกิดผลประโยชนรวมกัน กิจกรรม ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ การเรียนรู
ของสมาชิกในเครือขายมีอยูตลอดเวลา การเรียนรูบางอยางก็รับจากภายนอกเขามาเกือบทั้งหมด แตบางอยาง
ก็มีการปรับและประยุกตให ใชไดอยางเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อ
วัตถุประสงคในการ พัฒนาวิชาชีพ
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ต ว นเปาซี กู จิ (2554: 17) ให ค วามหมายว า เครื อ ข า ย หมายถึ ง การรวมตั ว ของกลุ ม ที่ มี ก าร
ประสานงานหรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง มีระยะเวลานานพอควรมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย รวมกัน
และหากบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ห นึ่ ง แล ว เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค ใ หม ไ ด และยั ง เป น รู ป แบบ
ความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคล กลุม และองคกร ผานรูปแบบของปฏิสัมพันธ ทางสังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน กิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรูซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่
มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน
สรุ ป ได ว า เครื อข า ย หมายถึ ง การรวมตัว ของกลุมคนหรือองคการที่มีความสมัค รใจ มีการเรีย นรู
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูประสบการณระหวางกันมีการประสานงานหรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง มี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายและดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกันใหความชวยเหลือระหวางกัน
ดังนั้น เครือขายความรวมมือ หมายถึง การประสานความรวมมือระหวางบุคคลกลุมและองคการที่มี
กิจกรรมคลายคลึงกันเปนการทํางานที่เปนรูปแบบความรวมมือหรือการพึ่งพาอาศัยกันและเชื่อมโยงขยายผล
การทํางานหรือแนวคิดไปสูกลุมหรือองคการอื่นๆเพื่อเสริมสรางพลังในการแกปญหาและเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ
การรวมรู รวมคิด โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางกันการมีสวนรวมการทํากิจกรรมรวมกัน
ชวยเหลือกันเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ลักษณะของเครือขาย
สนธยา พลศรี (2550, หนา 213-215) กลาวถึงลักษณะของเครือขายทุกประเภทไวดังนี้
1. เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิก เครือขายเปนการถักทอสายใยสัมพันธของ
สมาชิกเขาดวยกันอยางเปนระบบ โดยมีลักษณะเหมือนกับตาขายหรือใยแมงมุม
2. สมาชิกของเครือขายอาจจะมีลักษณะบางประการรวมกัน เชน อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน
หรืออาณาบริเวณใกลเคียงกัน ประกอบอาชีพเดียวกันหรือเกี่ยวของกันใชทรัพยากรเชน สายน้ํา ปาไม ทุง
หญารวมกัน ประสบปญหาหรือวิกฤตการณรวมกัน เปนตน ลักษณะดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิด
การรวมกันเปนเครือขายเร็วขึ้น
3. สมาชิกของเครือขายอาจจะมีลักษณะบางประการแตกตางกัน เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน ลักษณะเหลานี้ทําใหเครือขายมีความหลากหลายทําใหเครือขายมีความ
หลากหลายและมีพลัง
4. มีลักษณะหลายมิติ เครือขายเปนระบบความสัมพันธของสมาชิกที่มีหลายลักษณะ เชน เปน
ความสัมพันธของธรรมชาติโดยทั่วๆ ไป ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิตความสัมพันธเชิงกระบวนการของการ
ทํางาน ความสัมพันธในลักษณะของการประสานงาน เปนพลังในการทํางาน เปนเครือขายประชาสังคม เปน
เครือขายของการเรียนรู เปนตน
5. ลักษณะเปนการรวมพลังหรือศักยภาพของสมาชิกเขาดวยกัน ไมใชพึ่งพิงอิงสมาชิกอื่นๆเพียง
ฝายเดียว สมาชิกจึงตองนําศักยภาพของตนออกมาใชอยางเต็มที่ พลังของเครือขายเปนแบบทวีคูณหรือแบบ
กาวกระโดด

26
6. สมาชิกมารวมกันดวยความสมัครใจไมใชเพราะถูกบีบบังคับ เชน เนื่องจากไมสามารถแกไข
ปญหาไดดวยตัวเอง มองเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมเปนเครือขาย เปนตน
7. ความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนแบบกัลยาณมิตร คือ มีความสมานฉันท สามัคคี มีความเอื้อ
อาทร สนับสนุนชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมขัดแยง ไมชิงดีชิงเดนกัน
8. สมาชิกมีความสัมพันธกันในชวงระยะเวลาหนึ่ง จนมีความรูสึกวา ตางเปนสวนประกอบของ
กันและกัน แมวาบางเครือขายจะรวมกิจกรรมกันนานๆ ครั้งก็ตาม แตก็ยังคงมีสายใยสัมพันธเชื่อมโยงกัน และ
พรอมที่จะรวมกิจกรรมอยูเสมอ
9.สมาชิกมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมของเครือขายอาจจะมีกิจกรรมเดียวหรือหลาย
กิจกรรมก็ได เชน การเยี่ยมเยียนกัน การประชุมสัมมนารวมกัน การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกัน
การจัดเวทีสรุปบทเรียนรวมกัน การปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาบางอยางรวมกัน การสนับสนุนชวยเหลือกันใน
ดานตางๆ เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่สมาชิกรวมกันดําเนินการเปนครั้งคราวหรืออยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่องก็ได
10. มีความสัมพันธเทาเทียมกัน สมาชิกของเครือขายมีโครงสรางความสัมพันธที่เสมอภาคกัน
แบบแนวราบ คือไมมีใครบังคับบัญชาใครแตมีลักษณะเปนหุนสวนกัน มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง
ไมรูสึกวาตองสูญเสียอิสระของตนเองไป
11. การมีพัน ธะสั ญญารว มกัน เครือขายมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางสมาชิกที่จ ะดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมกัน ซึ่งขอตกลงรวมกันนี้เปนแนวทางในการดําเนินงานของเครือขาย
12. การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิก เครือขายมีลักษณะเปนการติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ
ระหวางสมาชิก เพราะการติดตอสื่อสารระหวางกันเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธแบบหนึ่งของเครือขายนั่นเอง
13. การบู ร ณาการ เป น การร ว มกัน ของสมาชิ กในด านตางๆ คือ การกําหนดวัต ถุป ระสงค
เปาหมาย แผนงานและโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร การบริหารจัดการผลประโยชน เปนตน อันเปนการรวม
ระบบยอยตางๆเขาเปนระบบใหมที่มีคุณภาพ มีพลังหรือศักยภาพที่มากกวาเดิม
14. เครือขายมีหลายระดับ ตามจํานวนของสมาชิก เชน ระดับกลุม ระดับองคกร ระดับสถาบัน
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป เปนตน
15. ถาเครือขายเปนเครือขายระดับกลุมกับกลุมหรือองคกรกับองคกรขึ้นไป สมาชิกอาจจะเปน
อิสระตอกันมารวมกันเปนบางเรื่องบางสวนเทานั้น เมื่อดําเนินกิจกรรมประสบความสําเร็จครั้งใหม สวนการ
บริหารเครือขาย อาจใชการประชุมรวมกันเปนครั้งคราวหรือจัดตั้งเปนองคกรรวมกันก็ได โดยขึ้นอยูกับลักษณะ
ของเครือขาย ความจําเปนในการดําเนินกิจกรรมและความเห็นพองระหวางสมาชิกของเครือขาย
16. เครือขายบางเครือขายอาจจะดํารงอยูไดนานแตบางเครือขายอาจจะลมสลายไดงาย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของสมาชิก การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือขายเปนสําคัญ
17. มีลั กษณะเป นพลวั ต เครือขายมีร ะบบการทํางานที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาไมห ยุดนิ่ง
เหมื อนกั บ ระบบหายใจของสิ่ งมี ชี วิ ตที่ ห ยุดเคลื่อนไหวก็ตองลมตายไปจากโลก ลักษณะประการหนึ่งของ
เครือขาย จึงไดแกระบบการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสมาชิก และการหาสมาชิกใหมโดยไมหยุดยั้ง
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18. เปนการรูรวมกันเครือขายมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
สมาชิกดวยกันหรือระหวางสมาชิกกับคนอื่นๆ เชน ผูรู ผูเชี่ยวชาญที่อยูนอกเครือขาย นักวิชาการสาขาตางๆ
การเรียนรูรวมกันเพื่อสรุปบทเรียน การปรับปรุงขอผิดพลาดที่ผานมา การจัดทําแผนและโครงการ เปนตน ซึ่ง
ทําใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมของเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
เสรี พงศพิศ (2548, หนา 10) สรุปไววาเครือขายทุกประเภท ทุกแบบ ทุกเครือขายมีลักษณะรวม
กัน 5 ประการ ดังนี้
1. เปนกลุม องคกรหรือบุคคลที่มารวมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค และความสนใจที่
ตั้งขึ้นรวมกัน
2. เปนเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3. ดํารงอยูไดยาวนาน ดวยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ตอเนื่อง ไมใชแบบเฉพาะกิจ
4. สมาชิกมีความรูสึกผูกพันกับโครงสรางที่พัฒนาขึ้นมารวมกันและรวมกันรับผิดชอบ
5. มีฐานอยูที่ความเปนเจาของรวมกันและความมุงมั่นที่จะทําตามวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน
รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดําเนินการที่คิดไวรวมกัน
ศรีไพร รุงสวาง (2545, หนา 21) กลาวถึงเครือขายที่ดีมีลักษณะดังนี้
1. สัมพันธกันในแนวราบ สามารถเปนเพื่อนกันได สอนกันและเรียนรูรวมกัน
2. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3. มีความไววางใจกัน
4. มีจุดเชื่อมหลายจุด (ไมตองมีศูนยกลาง) แตละจุดมีความเทาเทียมกันทํางานแทนกันได
5. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสื่อสารภายในเครือขายระหวางคนตอคน คนตอ
องคกร หรือองคกรตอองคกร การสื่อสารที่ดีจะเปนการเพิ่มพูนทุนทางสังคม
นฤมล นิราทร (2543, หนา 21) ไดกลาวถึงลักษณะของเครือขายไวดังนี้
1. เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิด (Cognitive Structure) ไมวาจะพัฒนาไปถึง
ระดับใด บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขายจะมีกรอบความคิดที่เกี่ยวกับองคกรเครือขายใกลเคียงกันในดาน
ความรูความสามารถ ความคาดหวังตอเครือขาย
2. องคกรเครือขายไมมีลําดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวางองคกร เครือขายเปนไปใน
ลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละองคอาจไมเทากัน
3. องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทํา (Division of lab our) การที่องคกรเขามารวมเปน
เครือขายกันเพราะสวนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกัน ดังนั้นหากองคกรใดไม
สามารถแสดงใหเปนประจักษก็อาจหลุดจากเครือขายได ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถจะ
นําไปสูการพึ่งพิงและขึ้นตอกัน
4. ความเขมแข็งขององคกรที่รวมกันเปนเครือขายจะนําไปสูความเขมแข็ง โดยรวมของเครือขาย
ดังนั้น การพัฒนาของแตละองคกรเครือขายจึงเปนสิ่งสําคัญ
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5. องคกรเครือขายกําหนดบริหารจัดการกันเอง (Self – regulating) ในการทํางานรวมกันใน
ลักษณะแนวราบ จําเปนตองมีความสมานฉันท โดยผานกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งหมายถึงการ
ต อ รอง ตกลงระหว า งองค ก รเครื อ ข า ยเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การภายในเพื่ อให เ ครือ ข า ยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได
6. ความสําเร็จขององคกรเครือขายมิใชจะไดมาเพียงชั่วขามคืนแตตองอาศัยระยะเวลาในการบม
เพาะความสัมพันธ ความศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสรางกรอบทางความคิดเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค รวมทั้งการดําเนินการรวมกันระหวางองคกร
เครือขายอยางตอเนื่อง
องคประกอบของเครือขาย
เสรี พงศพิศ (2548, หนา 201-202) เมื่อพิจารณาความเปนมา แนวความคิด ความหมาย และ
ลักษณะของเครือขายแลว เครือขายมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญหลายดังนี้
1. สมาชิกของเครือขาย อาจจะเปนบุคคล กลุมคน องคกร หรือชุมชนขนาดตางๆ ตามระดับของ
เครือขาย สมาชิกเปนองคประกอบพื้นฐานของเครือขายเพราะถาหากไมมีสมาชิกแลวเครือขายไมสามารถ
เกิดขึ้นได
2. วัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน สมาชิกของเครือขายจะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมาย
เหมือนกัน มารวมกันเปนเครือขายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน
3. ระบบความสัมพันธของเครือขาย สมาชิกของเครือขายมารวมกันดวยความสมัครใจสมาชิกยังคงมี
ความเป น อิ ส ระในการดํ า เนิ น งาน มี ค วามเท า เที ย มกั น ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมมี ร ะบบในการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธหรือการถักทอสายใยของความสัมพันธระหวางสมาชิกใหเกิดความยั่งยืน
4. การบริหารจัดการ สมาชิกเครือขายเปนผูรวมกันกําหนดการบริหารและจัดการเครือขายทั้ง
โครงสรางของเครือขาย สถานภาพและบทบาทของสมาชิก กฎระเบียบที่ใชรวมกัน การประสานงาน การ
ติดตอสื่อสาร แผนและโครงการ งบประมาณ เปนตน ซึ่งรูปแบบของการบริหารจัดการเครือขายขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคเปาหมายของเครือขาย คุณลักษณะของสมาชิกเครือขายเปนหลัก
5. ผูประสานงานเครือขาย เครือขายตองมีผูประสานงาน ทําหนาที่ประสานงานบริหารและจัดการ
เครือขายที่คัดเลือกโดยสมาชิก ซึ่งอาจจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลในลักษณะของคณะกรรมการเครือขายได
อาจจะมีศูนยกลางประสานงานเพียงศูนยเดียวหรือหลายศูนยกลางก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกหรือขนาด
ของเครือขาย และความเห็นรวมกันของสมาชิก
6. กิจกรรมรวมกัน เครือขายตองมีกิจกรรมที่สมาชิกรวมกันดําเนินงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของเครือขาย ซึ่งควรจะเปนกิจกรรมในการดําเนินงานของเครือขายไดรวมกิจกรรมกันอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
7. การรวมพลังสมาชิก เครือขายตองมีวิธีการที่จะระดมพลังหรือศักยภาพของสมาชิก มาใชในการ
ดําเนินงานรวมกัน เพราะพลังของเครือขายเปนพลังที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและมีผลตอความสําเร็จของเครือขาย
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8. การสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน สมาชิกของเครือขายสนับสนุนสงเสริมสมาชิกคนอื่นๆ ให
ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ไมใชตางคนตางอยูตางคนตางทํา โดยทุกคนมีวิสัยทัศน
มีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของเครือขายในทิศทางเดียวกัน ตระหนักถึงความสําคัญของสมาชิกแตละ
คน มีจิตสํานึกในการเปนเจาของเครือขายและการบรรลุเปาหมายของเครือขายรวมกัน
9. การมีส วนรวมอย างแท จริ ง สมาชิกของเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานของเครือขายอยาง
กวางขวางทั้งการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผนงาน รวมปฏิบัติงาน รวมประเมินผลรวมรับผลประโยชน
10. ผลงานของเครือขาย เครือขายตองมีผลการดําเนินงานซึ่งเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จของเครือขาย
ความสําเร็จดังกลาวคือการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของเครือขายนั่นเอง ดังนั้นนอกจากเครือขายจะมี
กิจกรรมเปนองคประกอบที่สําคัญแลว ผลงานของเครือขายก็เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของเครือขาย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543, หนา 36-44) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของเครือขายวา มี 7
องคประกอบดวยกัน คือ
1. การรับรูมุมมองรวมกัน (common perception) การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขาย
เพราะหากสมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวมเปนเครือขายจะมีผลทําใหการประสานงานและการขอความ
รวมมือในการดําเนินการเปนไปไดยากลําบาก แตทั้งนี้มิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายไมสามารถจะมี
ความคิดเห็นแตกตางกันเพราะมุมมองที่แตกตางยอมมีประโยชนชวยใหเกิดการสรางสรรคในการทํางานแตตอง
อยูภายใตจุดรวมของเครือขายที่สมาชิกยอมรับกันหาไมแลวความแตกตางที่มีอยูจะนําไปสูความแตกแยกและ
แตกหักในที่สุดยกตัวอยางการรับรูมุมมองรวมกันอาทิมีความเขาใจในปญหามีสํานึกในการแกไขปญหารวมกันมี
ประสบการณในปญหารวมกันมีความตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน เปนตน
2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) สมาชิกในเครือขายจะตองมองเห็นจุดมุงหมายใน
อนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมการรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายที่จะดําเนินไปดวยกัน
จะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลังเกิดเอกภาพและชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองที่แตกตาง
ลงไปไดแมวาวิสัยทัศนรวมจะเปนสิ่งที่ตองใชเวลาในการสรางใหเกิดขึ้นแตก็จําเปนตองสรางใหเกิดขึ้นไดและ
สมาชิกของเครือขายก็ควรมีวิสัยทัศนยอยสวนตัวที่สอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศนของเครือขาย
3. การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (mutual interests/benefits) เครือขายเกิดจากการที่
สมาชิกแตละคนตางก็มีความตองการของตนเองแตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดหาก
สมาชิกตางคนตางอยูความจํากัดนี้ทําใหเกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรวมที่มากเพียงพอจะดึงดูด
ใหรวมเปนเครือขายดังนั้นการรวมเปนเครือขายจึงตองตั้งอยูบนฐานของผลประโยชนที่มีรวมกันผลประโยชนใน
ที่นี้ อาทิเกียรติยศชื่อเสียงการยอมรับโอกาสในความกาวหนาความสุขความพึงพอใจเปนตน
4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (all stakeholders participation) การมี
สวนรวมของสมาชิกในเครือขายจะตองเปนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายในเครือขายซึ่งการมีสวนรวมยอม
เปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรูรวมคิดรวมตัดสินใจและรวมลงมือกระทําอยางแข็งขันสถานะของสมาชิกใน
เครือขายควรเปนไปในลักษณะของความเทาเทียมกัน (equal status) ในฐานะหุนสวน (partner) ของ
เครือขายซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) ที่เทาเทียมกันแทนความสัมพันธใน
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แนวดิ่ง (vertical relationship) หมายความวาหากการรวมตัวเปนเครือขายเกิดขึ้นระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขาย
5. การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship) คือการที่สมาชิกของเครือขาย
ตางก็ตองเสริมสรางซึ่งกันและกันโดยที่จุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่งซึ่งจะทําให
ผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนเครือขายมากกวาการไมสรางเครือขายแตตางคนตางอยู
6. การพึ่งพิงรวมกัน (interdependence) สมาชิกของเครือขายตางจําเปนตองพึ่งพากันและกัน
ระหวางสมาชิกในเครือขายเพื่อใหเกิดการเสริมสรางซึ่งกันและกันการจะทําใหสมาชิกหรือหุนสวนของเครือขาย
ยึดโยงกันใหแนนหนาจําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึกวาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําให
เครือขายลมลงไปไดการดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงจําเปนตอการดํารงอยูของเครือขายซึ่งการพึ่งพิงอิง
รวมกันนี้ จะสงผลทําใหสมาชิกตองมีการปฏิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ
7. การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฏิสัมพันธกันแลว
ยอมไม มีทางที่จ ะเกิ ดความรว มมือกั นไดและจะไมเกิดเครือขายความรวมมืออยางแทจริงดังนั้นสมาชิกใน
เครือขายต องทํา กิ จกรรมร วมกัน เพื่อให เกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดว ยกันเชน มีการติดตอกันผาน
ทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนา
รวมกันเปนตนซึ่งผลของการปฏิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวยปฏิสัมพันธ
ดังกลาวจะเปนลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางกัน (reciprocal exchange) มิใชปฏิสัมพันธฝาย
เดียว(unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธกันมากเทาใดก็จะยิ่งความผูกพันภายในระหวางกัน
มากขึ้นเทานั้นชวยใหเกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แนนแฟนมากยิ่งขึ้น (highly integrated) นอกจากนี้การ
ปฏิสัมพันธยังชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากขึ้นอันจะชวยใหเครือขายเขมแข็งยิ่งขึ้น
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปความหมายขององคประกอบของเครือขายไดวา คือ การรวมตัวเปน
เครือขายเพื่อใหเกิดการสรางเครือขายที่แทจริงนั้นเกิดจากการที่มีผลประโยชนหรือความตองการรวมกันฉะนั้น
การรวมตัวกันเปนเครือขายจะตองอาศัยการรับรูมุมมองในการทํางานรวมกันการมีวิสัยทัศนรวมกันมีการติดตอ
ประสานงานรวมมือกันเพื่อรักษาความเปนเครือขายเพราะหากสมาชิกในองคกรไมเขาใจถึงองคประกอบของ
เครือขายแลวอาจทําใหเกิดเครือขายเทียมขึ้นมาได
การใชประโยชนเครือขาย (network utilizing)
1) การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีกลางประสานงานรวมกัน การประสานในสวนของความรูความเขาใจใน
วัตถุประสงค ขอบขาย แผนการทํางาน วิธีการทํางาน แนวทางการปฏิบัติใหไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
การประสานความตองการระหวางสมาชิกภายในเครือขายดวยกันเองและระหวางเครือขายกับนอกเครือขาย
ผานการจัดเวทีเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกเครือขาย เพื่อเปดโอกาสใหมีการถกเถียงและ
กําหนดขอตกลงการสรางวิสัยทัศนหรือจุดหมายรวมกันของกลุมหรือเครือขาย
2) การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณหรือ
บทเรียนใหม ๆ ที่คนพบขึ้นมา จะชวยใหเกิดการพัฒนาตอยอดความคิด และความรูระหวางสมาชิกเครือขาย
เครือขายพึงกระทําใหสมาชิกพบปะกันใหมากที่สุด และใหสมาชิกสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงายที่สุด ซึ่งอาจ
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เปนรูปแบบของการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกของเครือขาย หรือการใชจดหมายขาว
วารสารระหวางสมาชิก
3) การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร สมาชิกของเครือขายสามารถแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหวางกันได หรืออาจเปนการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชรวมกันไมวาจะเปนบุคลากร เงินทุน สถานที่
หรือวัสดุอุปกรณ
4) การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีรวมสรางสรรคและพัฒนาความรูใหม ๆ องคความรูใหม ๆ จะเกิดจาก
เครือขายได หากมีการแลกเปลี่ยนความรูและลงมือศึกษาคนควารวมกันระหวางสมาชิก ซึ่งองคความรูที่ไดรับ
คือ ความรูที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
5) ใชเครือขายเพื่อเปนเวทีสรางกระแสผลักดันประเด็นใหม ๆ ทั้งนี้ ระดับอิทธิพลของเครือขายในการ
ผลักดันประเด็นใหม ๆ ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญไดแก ความสามารถของเครือขายในการควบคุมกลุมคนหลักๆ
ของสังคม ความตอเนื่องของเครือขายที่ดําเนินการกิจกรรมอยางยาวนานเพียงพอจนเปนที่ยอมรับ และความเปน
เอกภาพของเครือขายในการรวมมือกัน
6. แนวคิดของการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวม
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวแตกตางกัน ดังเชน
เฉลียวบุรีภักดี, และคณะ (2545, หนา 114) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมคือบุคคลสามารถเขา
ไปมีสวนในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายพัฒนาอันเปนกระบวนการขั้นตนของการวางแผนในการพัฒนา
หลังจากที่ไดกําหนดวัตถุประสงคและแผนงานรวมกันและปฏิบัติตามแผนงานรวมกันแลวยังมีสวนรวมในการใช
ประโยชนรวมทั้งการควบคุมประเมินผลโครงการ
นริศว ปรารมย (2548, หนา19) สรุปความหมายของการมีสวนรวมหมายถึงการที่บุคคลไดเขาไปรวม
ทํากิจกรรมหรือโครงการทุกขั้นตอนโดยเขาไปรวมคนหาปญหารวมวางแผนรวมตัดสินใจระดมทรัพยากรบริการ
จัดการรวมติดตามประเมินผลรวมถึงการรวมรับประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมหรือโครงการนั้น
อรพินท สมโชคชัย (2550) กลาววาการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมี
โอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญหา/ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของรวม
คิดแนวทางรวมแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
วัชร งามละมอม (2559) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววาการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให
ประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลรวมกันเปนไป
อยางมีอิสรภาพ เสมอภาคนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานหรือใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญของแต
ละคนในการแกปญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุมใหมีความโปรงใสและใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
Cohen and Uphoff (1980 : 219) กลาวถึงการมีสวนรวมโดยทั่วไปในขั้นตอนการตัดสินใจวา
ตองเปนการตัดสินใจที่ควบคูไปกับขั้นตอนการปฏิบัติการดวย และมีแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมวา
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ผูเขามีสวนรวมตองมีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวา ควรทําอะไรและทําอยางไร
2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ
สรุปไดวาการมีสวนรวมหมายถึงการรวมมือของปจเจกบุคคลหรือกลุมคนในการทํากิจกรรมของสวนรวม
โดยความสมัครใจมีอิสรภาพในการใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญของแตละคนในการแกปญหา และ
พัฒนางานในกลุมใหมีความโปรงใส เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กลุมตองการอยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการมีสวนรวม
เฉลียวบุรีภักดี, และคณะ (2545, หนา 115) ไดสรุปไวดังนี้
1. การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากความสัมพันธ
เชิงอํานาจไมเทาเทียมกันฝายหนึ่งรูสึกวามีอํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือความรูดอยกวา เปนตน
2. การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร
โดยรัฐไมรูความตองการของชาวบานดังนั้นการมีสวนรวมเปนเพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรม
บางสวนเทานั้น
3. การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตการ
กําหนดปญหาความตองการการตัดสินใจในแนวทางการแกปญหาและความเทาเทียมกันทุกฝาย
ลักษณะของการมีสวนรวม
ชูชาติ พวงสมจิตร (2540, หนา 25) ไดสรุประดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงาน
โครงการตาง ๆ วาการมีสวนรวมจะแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับการมีสวนรวมเทียม (Pseudo-participation) หรือการมีสวนรวมแบบถูกกระทํา
(Passive participation) การมีสวนรวมในระดับนี้ผูเขารวมไมมีอํานาจใดๆ ในการตัดสินใจแตเปนฝายกระทํา
ตามการตัดสินใจของบุคคลอื่นเทานี้
ระดับที่ 2 การมีสวนรวมบางสวน (Partial participation) การมีสวนรวมในระดับนี้ ผูเขารวมมีสวนใน
การเสนอความคิดเห็นแตอํานาจในการตัดสินใจจะอยูที่บุคคลอื่น
ระดับที่ 3 ระดับการมีสวนรวมที่แทจริง (Genuine participation) การมีสวนรวมในระดับนี้ ความ
คิดเห็นของบุคคลที่เขารวมไดรับการรับฟงและยอมรับเปนสวนใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นวาอํานาจการตัดสินใจอยูที่
ผูเขารวมนั่นเอง
สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวม
คิด ตัดสินใจแกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของบุคคลแกไขปญหารวมกับการ
ใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและบุคคลที่เกี่ยวของ
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7. แนวคิดประชารัฐ
ความหมายของ “ประชารัฐ”
คําวา “ประชารัฐ” มีที่มาอยางไร(www.ubondopa.com/db/02-02-2016ป.เขียว.docx)
- มาจากเพลงชาติ ซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐ ไผทของไทย
ทุกสวน อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี………..”
- มาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (แผนฯ 8)
- มาจากชื่อ “สวนประสานเครือขายประชารัฐ” สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ (สทบ.)วัตถุประสงคของการพัฒนาประชารัฐ
สุนทร คุณชัยมัง (2559) ใหความหมายและที่มาของคําวา “ประชารัฐ” หรือคําวา “ประชา” รวมกับ
คําวา “รัฐ” ดังนี้
ประชารัฐ มาจากเนื้อเพลงชาติไทยที่เราขับรองหรือ ไดยินกันทุกวัน ซึ่งมีใจความวา “...ประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล ดวยไทยลวนหมาย รัก
สามัคคี ...”ซึ่งพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันไดนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร “ประชา
รัฐ” เพื่อใหสวนราชการตางๆ ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเกิดความสงบเรียบรอย เกิดความ
สามัคคี และสรางการพัฒนาประเทศไทยใหมีความเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอยางยั่งยืนไดจริง ตามเนื้อหาสาระของ
เพลงชาติไทยที่มีมานานแลว และนายกรัฐมนตรีไดขยายความใหชัดเจนดวยวา “เปนการรวมมือกันในการ
สรางสรรค สรางพลังในการทําความดีใหประเทศชาติ ไมใชเพื่อตนเอง หรือขาราชการ แตทําเพื่อประชาชนทุก
คน คํามั่นสัญญานี้ไมใชนโยบายหาเสียง แตถือเปนสัญญาระหวางรัฐและประชาชน ที่จะรวมมือแกไขปญหา
หรือแกไขความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดใหได โดยความรวมมือกัน”
ประชารัฐ มาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (แผนฯ 8)
ประชารัฐมาจากชื่อ “สวนประสานเครือขายประชารัฐ” สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ซึ่งกลาวถึงประชารัฐวาเปนการรวมพลัง 4 ฝาย ไดแก ฝายการเมือง ฝายราชการ
ฝายประชาชน และฝายเอกชน
นอกจากนี้ สุนทร คุณชัยมัง อธิบายความหมายของ “ประชารัฐ” ที่สั้นที่สุดวาหมายถึง ประสานพลัง
ทุกสวนของ “ประชา” กับทุกสวนของ “รัฐ” เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับหรือการทํางานรวมกันของ “ภาคสวนที่
ไมใชรั ฐกั บส วนที่เ ปน รัฐ สร างสรรค และทํางาน” และกล าวถึงคติ พจน “ประชารัฐ ” ที่อาจนํามาใชเพื่อสื่อ
ความหมายในมิติตาง ๆ ดังนี้
“ประสานพลังทุกสวน เพื่อมวลประชามุงพัฒนาสังคม”
“รวมดวยชวยกัน สรางสรรคสังคม”
“มารวมมือรวมพลังกันเถิด อยาเดินแยกอยูตางหากเลย”
“รวมทุกพลังสรางสรรค ไมกีดกันผูใดออก”
สําหรับความหมายกวางของ “ประชารัฐ” ดังนี้ (สุนทร คุณชัยมัง, 2559)
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“ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศ”
“การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง
จริงจัง และตอเนื่อง ในทุกระดับ”
“การดําเนินงานของภาครัฐ มีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ
รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางทั่วถึงและเพียงพอ”
“ทุกสวนของสังคม ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมเปน “ภาคีการพัฒนา” โดยรวมวางแผน รวม
ดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง”
นอกจากนี้ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2544, อางถึงใน สุนทร คุณชัยมัง, 2559)กลาวไววา ความหมาย
กวาง ของ “ประชารัฐ” ซึ่งระบุในแผนฯ 8 มีลักษณะสําคัญ คือ ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศ การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐใชหลักการมี
สวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่องในทุกระดับ การดําเนินงานของภาครัฐมีความสุจริต
โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ ฯลฯ
วัลภา เล็กวัฒนานนท (2561)ไดใหความหมายของ “ประชารัฐ” วาหมายถึง การรวมมือกันทําเรื่อง
ดี ๆ มีประโยชนตอชาติบานเมืองอยางสรางสรรคของภาครัฐและภาคประชาชน หรือจะกลาววา “ทุกภาค
สวน”นอกจากนี้จากขอสรุปการประชุมระดมความคิดและประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งมี
ตั ว แทนจากทุ ก จั ง หวั ด เข า ร ว มการประชุ ม ระหว า งเดื อ นเมษายน-สิ ง หาคม 2559 สรุ ป ว า การใช ก ลไก
“การศึกษาประชารัฐ” เปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับพื้นที่ ควรมีลําดับขั้นตอนแบงเปน 3
ระยะ ไดแก 1) ระยะเตรียมการ 2) ระยะทดลอง และ 3) ระยะพัฒนา รายละเอียด ดังนี้
1) ระยะเตรียมการ เปนการเตรียมการกอตั้งเครือขายการศึกษาประชารัฐ เริ่มจากการกําหนด
วิธีการกอตั้งองคกร โครงสราง บทบาทหนาที่ บุคลากร และจัดใหมีการประชุม/ปรึกษาหารือทุกภาคสวน โดย
นําประเด็นปญหาการศึกษาเขาสูวาระการประชุมระดับจังหวัด ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน มีการระดม
ทรัพยากรในการดําเนินงาน กําหนดบทบาทการศึกษาประชารัฐจังหวัด ใหเปนหนวยสนับสนุนและเติมเต็มการ
จัดการศึกษาของภาครัฐ แตสามารถพึ่งพาและจัดการตนเองได โดยใชบุคลากรที่มีจิตอาสา หรือตัวแทนจากทุก
ภาคส ว น ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคา สภา
วัฒนธรรม องคกรทางศาสนา องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด เขามามีสวนรวม
ดําเนินการ
2) ระยะทดลอง เปนระยะการขับเคลื่อนงาน ดวยการศึกษาสภาพปญหาตามบริบท รวบรวมขอมูล
และจัดทําฐานขอมูลของแตละจังหวัด เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา นํามาใชเปนขอมูลจัดทําแผนกลยุทธการ
ทํางานและวิธีการขับเคลื่อนเพื่อการแกไขปญหาซึ่งประกอบดวยสถานการณปจจุบันและปญหาการจัดศึกษา
ของจั ง หวั ด การกํ า หนดจุ ด ประสงค แ ละเป า หมายในแก ไ ขป ญ หา การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให บ รรลุ ต าม
จุดประสงคและเปาหมาย การกําหนดยุทธศาสตร/มาตรการ/งบประมาณ/ระยะเวลา และการวางแผนการ
ติดตามและประเมินผลความสําเร็จ จากนั้นจึงนําแผนงานไปดําเนินการทดลองและปรับปรุงแกไข
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3) ระยะพัฒนา เมื่อระยะการทดลองผานไปแลว จะเปนการพัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืน ซึ่งเปนการ
เผยแพรความสําเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาประชารัฐ ทั้งในและนอกประเทศ การ
สรางเครือขายรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย การมีโครงการ/กิจกรรมที่นาสนใจและ ประสบความสําเร็จที่
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและสรางความตระหนักใหทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจ
ชุมชน ทองถิ่นใหตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ประชารัฐ หมายถึง การประสานพลังทุกสวนของ “ประชา” กับทุก
สวนของ “รัฐ” เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับรวมพลังสรางสรรค โดยไมกีดกันผูใดสูนโยบายประเทศหรือการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมโดยจะผลักดันประสบการณ ภูมิปญญาภาค
ประชาชน เพื่อประโยชนตอชาติบานเมืองอยางสรางสรรค
ยุทธศาสตร “ประชารัฐ”
ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” เปนความรวมมือของรัฐบาลกับประชาชน คือ การรวมเอาพลังทุกภาคสวน
ไม ว า จะอยู ใ นภาคประชาชน ภาคธุ ร กิ จ หรื อ ภาครั ฐ มาใช โดยมองบนพื้ น ฐานว า “คนไทยทุ ก คน คื อ
ประชาชนของชาติ” ถือเปนพลังอํานาจที่สําคัญในการแกไขปญหา การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ ทุกดานอยางยั่งยืนไมไดมุงสรางความนิยมหรือคะแนนเสียง หรือสรางบุญคุณตอใคร
แตเปนยุทธศาสตรที่ตองการทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนสวนรวมอยางแทจริงซึ่งการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” แบงไดออกเปน 2 ยุทธศาสตรยอย ดังนี้ คือ
1. “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” : โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน และ
เปดชองทางให “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อใหประชาชนเขาใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องตางๆ และไมสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นระหวาง
ประชาชนกับรัฐบาล
2. “ประชาชน” กับ “เจาหนาที่รัฐ” คือ การทํางานรวมกันของประชาชนและเจาหนาที่รัฐเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสราง “เครือขายประชารัฐ” ในทุกดาน ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงและ
เสริมสรางการมี สวนรวมของทุกภาคสวนเขาดวยกัน อันเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ปจจุบัน เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ไมใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมเชนที่ผานมาสําหรับหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร “ประชา
รัฐ” คือ การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกคน ดังนั้นในการแกปญหา การปฏิรูป และการพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ดาน จะสําเร็จหรือเห็นผล เปนรูปธรรมไมไดเลย หากขาดซึ่งความรวมมือรวมใจและการมีสวน
รวมระหวางประชาชน เจาหนาที่รัฐและรัฐบาล
ประโยชนที่ไดรับจากการสานพลังประชารัฐ
1. ครู ไดรับความรูและการพัฒนาศักยภาพทั้งดานระบบคิดและทักษะตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับ
วิชาชีพที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดกับตัวผูเรียน
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2. โรงเรียน ไดรับการเติมเต็มจากภาคเอกชนในสวนที่ตองการรับการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ ไดแก การ
พัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ของโรงเรียนตลอดจนฐานขอมูลโรงเรียน
3. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติและสมรรถนะในความเปนผูนําในการบริหาร
การศึกษา ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา
4. ประชาชน เกิดความเขมแข็งและความมั่นคงของประเทศในทุกดาน มีโอกาสในการเขาถึงหรือไดรับ
สิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทําใหเกิดผลดีตอการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได
ของประชาชนทุกคน ทั้งทางตรงและทางออม
8. แนวคิดเชิงระบบ (Systems Theory)
ความหมายของวิธีการเชิงระบบ
ระบบเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทีใชในการวางแผนและดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว วิธีการระบบมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) ขอมูลวัตถุดิบ
(Input)
2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต (Output) และ 4) การตรวจผลยอนกลับ (Feedback) องคประกอบ
ทั้ง 4 สวนนี้ จะมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 วิธีการเชิงระบบ

วิธีการเชิงระบบหรือเทคนิคเชิงระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการนําเอาความรูเรื่องระบบ
เขามาเปนกรอบชวยในการคนหาปญหา กําหนดวิธีการแกปญหาและใชแนวทางความคิดเชิงระบบชวยในการ
ตัดสินใจแกปญหา (อุทัย บุญประเสริฐ, 2529 : 20 ) ซึ่งการแกปญหาในปจจุบันจําเปนตองมองที่ระบบมากกวา
พิจารณารายละเอียดของแตละปญหา ดังนั้นจึงมองปญหาโดยรวมหรือที่เรียกวา Systems view or Systems
Approach และได ขยายความว า วิธี การเชิงระบบ มีความแตกตางกับ วิธีการเชิง วิเคราะห (Analytical
Approach) ตรงที่วิธีการเชิงระบบเปนกระบวนการแยกแยะจากสวนรวมทั้งหมด ออกเปนสวน ๆ ที่เล็กกวา
เพื่ อให เ ข า ใจการทํ า หน า ที่ ของส ว นรวมวิธีการเชิงระบบอยูบ นพื้น ฐานของ ทฤษฎีร ะบบทั่ว ไป ซึ่งสัมพัน ธ
เกี่ยวของกับการรวมเอาแนวทางปฏิบัติตาง ๆ มารวมกันเขาเพื่อการแกปญหาอยางเปนระบบ (Schoderbek,
Schoderbek and Kefalas,1990) โดยอาศัยการจําแนกองคประกอบตางๆ ใหชัดเจนวามีอะไรบาง แลว
จั ด ลํ า ดั บ การทํ า งานเป น ขั้ น ตอน กํ า หนดความสั มพั น ธ เชื่ อ มโยงขององค ป ระกอบต าง ๆ รวมถึ ง กํา หนด
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ผูรับผิดชอบแตละสวนใหชัดเจน มองเห็นภาพรวมของการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการเมื่อ
สิ้น สุด กระบวนการแลว มี การประเมิ นผลผลิต เพื่อตรวจสอบวามีขอบกพรองในสว นใดของระบบ และนํา
ขอบกพรองนั้นมาปรับปรุงการทํางานครั้งตอ ๆ ไปใหสมบูรณยิ่งขึ้น (นิโรธ ภูมิสายดร และพิมพวลัญช มั่นเหมาะ,
2552) และอาจกลาวไดวาความหมายของระบบประกอบดวย 2 ลักษณะ กลาวคือ ความหมายที่เปนนามธรรม
และรูปธรรมโดยความหมายที่เปนนามธรรมของระบบหมายถึง วิธีการ (Method) การปฏิบัติงานที่มีรูปแบบ
และขั้นตอนที่ไมตายตัว อาจผันแปรตามสภาพแวดลอมและปจจัยที่กําหนดให สวนความหมายที่เปนรูปธรรม
หมายถึงสรรพสิ่ง (Entity) ที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่มีความสัมพันธและพึ่งพาอาศัยกันโดยมีสวนหนึ่งเปน
ศูนยกลางของระบบ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2550)
จึงสรุปไดวา วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) หมายถึง วิธีการทางความคิดที่เปนรูปแบบ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยเนนการมองปญหาอยางองครวม ทั้งนี้รูปแบบของวิธีการหา
ความรูเกี่ยวของโดยตรงกับการวิเคราะห สังเคราะหและวางรูปแบบการดําเนินการ โดยตองเกี่ยวพันกับรูปแบบ
ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโดยใชระบบมาเปนพื้นฐานความคิด
องคประกอบของระบบประกอบดวย 3 สวน ดังแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4 องคประกอบของระบบ

1. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการหรือโครงการตาง ๆ
2.กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process) หมายถึง การนําเอาสิ่งที่ปอนเขาไป มาจัดกระทําให
เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ
3. ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที่ไดจากการกระทําในขั้นที่สอง
9. แนวคิดการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
แนวคิดของการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนคําที่มักจะใชควบคูกันมีความสําคัญ
ที่จะชวยใหผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม มีความกาวหนามีปญหาอุปสรรคหรือไม
โครงการที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายที่ตองการมากนอยเพียงใดมีประสิทธิภาพหรือไมผลจากการ
ติดตามและประเมินผลจะใหขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จจุดแข็งจุดออนและแนวทางในการปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานชวยใหการบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
พนิ ต เข็ ม ทอง (มปป.) ให ค วามหมายของการติ ด ตาม (Monitoring)
(Evaluation) ไวดังนี้คือ

และการประเมิ น ผล
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การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไวหรือไม โดยมีจุดมุงหมายของการติดตามคือ 1) เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตาม
แผน 2) เพื่อใหใชทรัพยากรไดเต็มที่ คุมคา และประหยัด 3) เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
4) เพื่อใหไดแนวทางแกไขปรับปรุงปจจัยนําเขาและกิจกรรมตาง ๆ และ 5) เพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผล
สวนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการอธิบายและตัดสินคุณคาของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑ โดยจุดมุงหมายของการประเมินผล คือ 1) เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ 2) เพื่อใหการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงโครงการที่
คลายกัน และ 4) เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินโครงการวาประสบผลสําเร็จหรือไม
ชูเกียรติรักบําเหน็จ (2559) ใหความหมายของการติดตามผล (Monitoring) และการประเมินผล
(Evaluation) ดังนี้
การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บขอมูลของตัวชี้วัดสําคัญของงาน/โครงการ
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนเครื่องบงชี้ความคืบหนาและระดับความสําเร็จของงาน/โครงการใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ได รั บ ทราบ รวมทั้ ง ความก า วหน า ของการใช จ า ยงบประมาณควบคู กั น ไปด ว ย ซึ่ ง การติ ด ตามผลเป น
กระบวนการติดตามเพื่อทราบถึงความกาวหนาในการนําปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรเขาสูกระบวนการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ดวยการบริหารจัดการ เพื่อใหไดผลผลิตตามแผนภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใชขอมูลจาก
ระบบขอมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทํารายงานติดตามผล โดยการติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการจะเปนการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและเหตุการณตางๆที่ไดเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน/โครงการ ซึ่งรายงานการ
ติดตามผลจะบงชี้ถึงความสําเร็จหรือลมเหลว ระหวางที่มีการดําเนินงาน/โครงการ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางเปาหมายกับผลที่ได นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงคาใชจาย และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนว
ทางการแกไข ในบางกรณีอาจศึกษาถึงผลกระทบจากผลการดําเนินโครงการที่จะมีตอกลุมเปาหมายและสังคม
โดยสวนรวมอีกดวย
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณคาของโครงการที่กําลัง
ดําเนินการอยู โครงการที่แลวเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อยางมีหลักเกณฑและเปนระบบซึ่งการประเมินผลมี
จุดมุงหมาย คือการประเมินความสอดคลอง และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการแผนงาน หรือนโยบาย
นั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผลการประเมินจะตองมีความนาเชื่อถือ
และมีประโยชน สามารถชวยใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต
ทํานองเดียวกัน การติดตามเปนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกําหนดไวแลว
เพื่ อนํ า ข อมู ล มาใช ในการตั ด สิ น ใจแก ไ ขปรับ ปรุง วิธี การปฏิ บัติ งานให เป น ไปตามแผนหรื อกํ า หนดวิ ธีก าร
ดําเนินงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้นดังนั้นจุดเนนที่สําคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการตาง ๆ
เพื่อการตรวจสอบควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของโครงการการติดตามจะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการ
กําลังดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวสวนการประเมินผลเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบและนําผลมาใชในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการการประเมินผลจะ
เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการนับตั้งแตกอนตัดสินใจจัดทําโครงการในขณะดําเนินงานในชวงระยะตางๆ
และเมื่อโครงการดําเนินงานเสร็จแลวหรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการบางมิตินํามาใช
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ในการประเมินความสําเร็จของโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่ตั้งไวหรือไมมีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง (https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791879)
สรุปไดวา การติดตามผลเปนกระบวนการเก็บขอมูลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงาน/โครงการเปนไป
ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไวหรือไมเปนกระบวนการติดตามเพื่อทราบถึงความกาวหนาในการนําปจจัยนําเขา
หรือทรัพยากรเขาสูกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ดวยการบริหารจัดการ เพื่อใหไดผลผลิตตามแผนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สวนการประเมินผล เปนกระบวนการที่ใชในการอธิบายและตัดสินคุณคาของของโครงการ
ที่กําลังดําเนินการอยู โครงการที่แลวเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อยางมีหลักเกณฑและเปนระบบ
ความสําคัญของการติดตามประเมินผล
การติดตามผล งาน/โครงการ เปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหระบบการวางแผนและการบริหารงาน/
โครงการบรรลุ ผลที่กําหนดอยางมีประสิทธิภ าพ เนื่องจากการติดตามผลเปน การเก็บรวบรวมขอมู ลตางๆ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน/โครงการเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากนี้การติดตามผลเปน
เทคนิคที่สําคัญในการเรงรัดโครงการใหดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาและเปาหมายที่กําหนด การติดตามผลจะ
เกิ ดประโยชน สู งสุ ดจะต องดํ าเนิ นงานเปนระบบ และมีการกระทําอยางตอเนื่ องตลอดระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน และที่สําคัญที่สุดจะตองมีการรายงานถึงผลการติดตามและนําผลการติดตามนั้นเปนสารสนเทศใน
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา งาน/โครงการและการบริห ารงาน/โครงการในโอกาสต อไป ส ว นการประเมิน ผลมี
ความสําคัญและมีเทคนิคเฉพาะ โดยเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคและรูปแบบวิธีการที่คลายคลึงหรือใกลเคียง
กับการติดตามผล หากแตการประเมินผลจะมีขอบเขตของกิจกรรมที่กวางขวางมากกวาการติดตามผลและ
เกิดขึ้นทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแตขั้นกอนการดําเนินโครงการถึงขั้นหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
สามารถกลาวไดวาการประเมินผลโครงการเปนการวิเคราะหตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) กิจกรรม/กระบวนการ
(Activities) และผลงาน (Results) ของโครงการซึ่งไดแก ผลผลิต ผลลัพธ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับคาหรือเกณฑที่กําหนดไว
ความสัมพันธของการติดตามและการประเมินผล
พนิต เข็มทอง (มปป.) กลาววา การติดตามและการประเมินผลมีทั้งความเหมือนและความแตกตาง
กัน คือ ความเหมือนกัน ไดแก การติดตามและการประเมินผลมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเหมือนกัน สวน
ความแตกตางกันนั้นการติดตามและการประเมินผลมีความแตกตางดังนี้ คือ ประการแรก การติดตามจะเนน
ความกาวหนาของโครงการ แตการประเมินผลเนนการตัดสินคุณคาของโครงการ ประการที่สอง การติดตามมี
เฉพาะระหวางดําเนินการ สวนการประเมินมีตั้งแตกอนจนถึงสิ้นสุดโครงการ
จะเห็นวา การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน
มีจุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางตอเนื่อง และเสริมกันและกัน
โดยหากมีระบบการติดตามผลที่ดีจะสงผลใหมีการประเมินผลที่รวดเร็ว ทันทวงทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ และผลลั พธ ตามยุ ทธศาสตร ของรัฐ บาล และเมื่ อนํา แนวคิด และหลัก การติด ตามและ
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ประเมินผลมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติสามารถกํากับ ทบทวน และ
พัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประโยชนของการติดตามประเมินผล
ประโยชนของการติดตามประเมินผล คือการนําขอมูลที่สะทอนกลับไปใชแกปญหาตางๆระหวางการ
ดําเนินโครงการ โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ขั้นตอน และใชสําหรับวางแผนงาน /โครงการในอนาคต ซึ่ง
ประโยชนโดยสรุป ดังนี้
1. ทราบถึงสถานภาพ และสถานการณการดําเนินงาน/โครงการ
2. ทราบขอดี และขอเสีย รวมทั้งปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน/โครงการมีปญหา ชวยใหแกไขปญหาได
อยางตรงจุด ทันเวลา
3. ทําใหเจาหนาที่รับผิดชอบงาน/โครงการ และผูบริหารงาน/โครงการ ยอนกลับมาดูเปาหมายที่
กําหนดไวและทําอยางไรจึงจะไปถึงเปาหมายที่ตองการ
4. เกิดความคุมคา ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินงาน/โครงการ
5. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับงาน/โครงการ เพื่อนําเสนอและสนับสนุน
ตามหลักวิชาการ ทําใหไดรับการยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ
6. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับงาน/โครงการ มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือรน
ในการแกไขปญหา ตลอดจนคิดปรับปรุงงาน/โครงการอยางสม่ําเสมอ
7. ผูบริหารในระดับตางๆ สามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางมีเหตุผลและรัดกุม
10. บริบททั่วไปของจังหวัดเลย
คําขวัญ วิสัยทัศน และอัตลักษณจังหวัดเลย
คําขวัญ
“เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู ถิ่นที่อยูอริยสงฆ มั่นคงความสะอาด”
วิสัยทัศน
“ เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคาและการลงทุนภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน”
อัตลักษณ
“ไทเลย” หมายถึง ชื่อเรียกคนเมืองเลย. “อัตลักษณทางประเพณี และวัฒนธรรมไทเลย” หมายถึง
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่มีลักษณะเฉพาะของชาวไทเลย. บงบอกถึงความเชื่อ วิถีชีวิต ศิลปะ การ
ดํารงซึ่งเผาพันธุทางสังคม.
ความเปนมา
มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเปนมาวา กอตั้งโดยชนเผาไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่กอตั้ง
อาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง (เชื่อถือกันวาเปนเชื้อสายราชวงศสิงหน
วัติ) ไดมีผูคนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ลมสลายแลว ผานดินแดนลานชาง ขามลําน้ําเหืองขึ้นไปทาง
ฝงขวาของลําน้ําหมันถึงบริเวณที่ราบ พอขุนผาเมืองไดตั้งบานดานขวา (ปจจุบันอยูในบริเวณชายเนินนาดาน
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ขวา ซึ่งมีซากวัดเกาอยูในแปลงนาของเอกชน ระหวางหมูบานหัวแหลมกับหมูบานนาเบี้ย อําเภอดานซาย) สวน
พอขุนบางกลางหาวไดแบงไพรพลขามลําน้ําหมันไปทางฝงซาย สรางบานดานซาย (สันนิษฐานวาอยูในบริเวณ
หมูบานเกา อําเภอดานซายในปจจุบัน) ตอมาจึงไดอพยพเลื่อนขึ้นไปตามลําน้ําไปสรางบานหนองคู และไดนํา
นามหมูบานดานซาย มาขนานนามหมูบานหนองคูใหม เปน "เมืองดานซาย" อพยพไปอยูที่เมืองบางยางในที่สุด
โดยมีพอขุนผาเมืองอพยพผูคนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อวาเปนเมืองศรีเทพ อยูในทองที่อําเภอศรีเทพและ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ) และตั้งเมืองดานซาย เปนเมืองหนาดานทางตะวันออกของเมืองบางยาง
นอกจากนี้แลว ยังมีชาวโยนกอีกกลุมหนึ่งไดอพยพมาตั้งบานเรือนระหวางชายแดนตอนใตของอาณา
เขต ลานนา ตอแดนลานชางอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง กอนที่จะอพยพหนีภัยสงครามขามลําน้ําเหืองมาตั้งเมืองเซไล
ขึ้น (สันนิษฐานวาอยูในทองที่หมูบานทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง) จากหลักฐานในสมุดขอยที่มี
การคนพบ เมืองเซไลอยูดวยความสงบรมเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจาเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัย ขาวยาก
หมากแพง ฝนฟาไมตก จึงไดพาผูคนอพยพไปตามลําแมน้ําเซไลถึงบริเวณที่ราบระหวางปากลําหวยไหลตกแม
เซไล จึงไดตั้งบานเรือนขึ้นขนานนามวา "บานแห" (บานแฮ) สวนลําหวยใหชื่อวา "หวยหมาน"
ในป พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพิจารณาเห็นวา หมูบานแฮซึ่งตั้งอยูริม
ฝงหวยน้ําหมาน และอยูใกลกับแมน้ําเลย มีผูคนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะไดตั้งเปนเมือง เพื่อประโยชนในการ
ปกครองอยางใกลชิด จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งเปนเมืองเรียกชื่อตามนามของแมน้ําเลยวา เมือง
เลย ตอมา พ.ศ. 2440 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองพื้นที่ ร.ศ.116 แบงการปกครองเมือง
เลยออกเปน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอกุดปอง อําเภอทาลี่ (เดิมตําบลอาฮีเปนอําเภอ แตถูกลดบทบาทลงเปน
ตําบลเพราะอยูใกลกับแมน้ําเหือง เปนผลมาจากการเสียดินแดนใหลาวโดยประเทศฝรั่งเศส) อําเภอนากอก
(ปจจุบันอยูในประเทศลาว) อําเภอที่ตั้งเมืองคือ อําเภอกุดปอง ตอมา พ.ศ. 2442 - 2449 ไดเปลี่ยนชื่อเมือง
เลยเปน บริเวณลําน้ําเลย พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณลําน้ําเลยเปนบริเวณลําน้ําเหือง และใน พ.ศ.
2450 ได มีป ระกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณลําน้ําเหือง ให
คงเหลือไวเฉพาะ "เมืองเลย" โดยใหเปลี่ยนชื่ออําเภอกุดปอง เปน "อําเภอเมืองเลย"
ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดเลย ตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 520 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร
ทิศเหนือ ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทือกเขาเพชรบูรณ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอนครไทย อําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อําเภอนาโสม จังหวัดอุดรธานี
อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง และอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอนาหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
อําเภอภูผามาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน
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จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ความยาว
197 กิโลเมตร มีแมนาโขง แมนาเหือง และแนวสันเขาเปนแนวพรมแดนติดตอกับแขวงไชยะบูลี และแขวง
เวียงจันทนของ สปป.ลาว
- แมนาโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอปากชม และอําเภอเชียงคาน
- แมนาเหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอทาลี่ อําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย และ
อําเภอนาแหว
- แนวสันเขาในอําเภอนาแหวมีความยาว 3 กิโลเมตร
อําเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว ไดแก
อําเภอปากชม ติดตอกับบานวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน (ระยะทางระหวางแขวงเวียงจันทนกับ
อําเภอปากชม ประมาณ 160 กิโลเมตร) ซึ่งมีแมนาโขงเปนเสนกั้นพรมแดน
อําเภอทาลี่ ติดตอกับบานเมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวงไชยะบูลี (ระยะทางระหวางแขวงไชยะบูลีกับ
อําเภอทาลี่ประมาณ 210 กิโลเมตร) มีแมนาเหืองเปนเสนกั้นพรมแดน
อําเภอเชียงคาน ติดตอกับเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน(ระยะทางระหวางเมืองสานะคามกับอําเภอ
เชียงคาน ประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร) ซึ่งมีแมนาโขงเปนเสนกั้นพรมแดน
อําเภอดานซาย ติดตอกับบานนาขา เมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี ระยะทางระหวางเมืองบอแตนกับ
อําเภอดานซายประมาณ 30 กิโลเมตร
อําเภอนาแหว ติดตอกับบานเหมืองแพร เมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทางระหวางเมืองบอแตน
กับอําเภอนาแหว ประมาณ 40 กิโลเมตร
อําเภอภูเรือ ติดตอกับเมืองแกนทาว เมืองบอแตน แขวงไชยบูลี
ลักษณะการปกครอง
แบงการปกครองออกเปน 14 อําเภอ 89 ตําบล ( ไมรวมตําบลกุดปองซึ่งอยูในเขตเทศบาลเมือง ) 918
หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง
เทศบาลตําบล 27 แหง องคการบริหารสวนตําบล 71 แหง จังหวัดเลยแบงการปกครองเปน 14 อําเภอ คือ
1. อําเภอเมืองเลย
2. อําเภอวังสะพุง หางจากตัวจังหวัดเลย 22 กิโลเมตร
3. อําเภอทาลี่ หางจากตัวจังหวัดเลย 46 กิโลเมตร
4. อําเภอเชียงคาน หางจากตัวจังหวัดเลย 48 กิโลเมตร
5. อําเภอดานซาย หางจากตัวจังหวัดเลย 82 กิโลเมตร
6. อําเภอภูกระดึง หางจากตัวจังหวัดเลย 74 กิโลเมตร
7. อําเภอปากชม หางจากตัวจังหวัดเลย 92 กิโลเมตร
8. อําเภอภูเรือ หางจากตัวจังหวัดเลย 49 กิโลเมตร
9. อําเภอนาแหว หางจากตัวจังหวัดเลย 117 กิโลเมตร
10.อําเภอนาดวง หางจากตัวจังหวัดเลย 37 กิโลเมตร
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11.อําเภอภูหลวง หางจากตัวจังหวัดเลย 50 กิโลเมตร
12.อําเภอผาขาว หางจากตัวจังหวัดเลย 63 กิโลเมตร
13.อําเภอเอราวัณ หางจากตัวจังหวัดเลย 42 กิโลเมตร
14.อําเภอหนองหิน หางจากตัวจังหวัดเลย 47 กิโลเมตร
ดานประชากร ( ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 )
จํานวนประชากร 638,773 คน เพศชาย 321,482 คน เพศหญิง 317,291 คน จานวนบาน (หลัง)
211,437 ครัวเรือน ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
การคมนาคมและขนสง
การเดินทางสูจังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไมมีเสนทางรถไฟ
ทางบก มีทางหลวงสายสําคัญ ไดแก
1. เสนทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย ระยะทาง 567 กิโลเมตร
2. เสนทางกรุงเทพฯ – ขอนแกน – เลย ระยะทาง 755 กิโลเมตร
3. เสนทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ – เลย ระยะทาง 520 กิโลเมตร
ทางนา การคมนาคมทางนา ไดแก แมนาโขง ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 ไดขึ้นทะเบียนเรือที่ขนสงสินคา
และรับ – สงผูโดยสาร จานวน 795 ลา ทาเรือในแมนาโขงมีที่ขนถายสินคา 2 แหง เปนทาเรือขนถายสินคากับ
ประเทศ สปป.ลาว
1. ทาเรือเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
2. ทาเรือบานคกไผ อําเภอปากชม
ทาเรือทั้ง 2 แหงอยูในการกากับของดานศุลกากรเชียงคาน แมน้ําเหือง มีเรือโดยสารที่ บานหนองผือ
บานปากหวย ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ ปจจุบันมีสะพานขามแมน้ําเหือง จานวน 1 แหง คือ สะพาน
มิตรภาพนาเหือง ไทย – ลาว ที่บานนากระเซ็งตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ ตรงขาม บานเมืองหมอ เมืองแกนทาว
แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว
ทางอากาศ
ทาอากาศยานเลย สังกัด กรมทาอากาศเลย มีขนาดทางวิ่ง 2,100 x 45 เมตร สามารถรองรับ
เครื่องบิน Boeing 737 และ Airbus 320 ได และลาดจอดอากาศยานอากาศยานสามารถจอดเครื่องบิน
Boeing หรือ Airbus 320 พรอมกันไดจานวน 2 ลา ปนจุบันทาอากาศยานเลยมีสายการบินพาณิชยทาการบิน
ขึ้นลง จานวน 2 สายการบินคือสายการบินนกแอร (Nok Air) และสายการบินไทยแอรเอเชีย (Thai Air Asia)
เปดทาการบินทุกวัน
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ในป 2557 จังหวัดเลยมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 42,737 ลานบาท โครงสรางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับ สาขา
เกษตรกรรม รองลงมาสาขาการศึกษา สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายสง ขายปลีกฯ ตามลาดับดังนี้
สาขาเกษตรกรรม มีมูลคา 12,193 ลานบาท สัดสวนคิดเปน 28.5 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด
เลยไดแก ยางพารา มันสาปะหลัง ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออยโรงงาน
สาขาการศึกษา มีมูลคา 6,928 ลานบาท สัดสวนคิดเปนรอยละ 16.2
สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา 5,635 ลานบาท สัดสวนคิดเปนรอยละ 13.2
สาขาการขายสง ขายปลีกฯ มีมูลคา 4,520 ลานบาท สัดสวนคิดเปนรอยละ 10.6
สาขาตัวกลางทางการเงิน มีมูลคา 2,518 ลานบาท สัดสวนคิดเปนรอยละ 5.9
สาขาบริหารราชการแผนดินฯ มีมูลคา 1,976 ลานบาท สัดสวนคิดเปนรอยละ 4.6
สาขาอื่นๆ มีมูลคา 8,968 ลานบาท สัดสวนคิดเปนรอยละ 21.0
จังหวัดเลยมีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป 2557 จานวน 42,737 ลานบาท คิดเปนลาดับที่ 52 ของ
ประเทศ และเปนลาดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศ (ไมรวม กทม.)
มีมูลคาเพิ่ม 119,576 ลานบาท ซึ่งจังหวัดเลยมีมูลคาเพิ่มยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศคอนขางมาก มีจังหวัด
ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 2 จังหวัดที่มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ คือ จังหวัดขอนแกน และ
นครราชสีมา ซึ่งจะเห็นไดวา 2 จังหวัดดังกลาวมีสัดสวนภาคอุตสาหกรรมเปนอันดับ 1 รองลงมาเปนภาค
การเกษตร และการศึกษา ในขณะที่จังหวัดเลย มีสัดสวน GPP หลักคือภาคการเกษตร รองลงมาคือการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม สวนการคามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามลาดับดังนั้นจังหวัดควรเนนการพัฒนาในดานการสราง
มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร สงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร สงเสริมการคาการลงทุนภายใน
จังหวัด และพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกจังหวัด (ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดเลย) จังหวัด
เลยมีรายไดตอหัว (GPP per capita) ป 2557 มีมูลคา 74,532 บาท/คน/ป คิดเปนลําดับ ที่ 49 ของ
ประเทศ และเปนลาดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ (ไมรวม กทม.) ที่มี
มูลคาเทากับ 141,936 บาท/คน/ป
สรุปขอมูลการคาชายแดนไทย – สปป.ลาว ดานจังหวัดเลยป พ.ศ. 2559
1. ชองทางการคาชายแดน
ชองทางการคาชายแดนระหวางไทย-สปป.ลาว ดานจังหวัดเลย มีดานศุลกากรอานวยความสะดวก
ทางดานการคา 2 แหง คือ ดานศุลกากรทาลี่ อําเภอทาลี่ และดานศุลกากรเชียงคานอําเภอเชียงคาน โดยมี
รายละเอียดจุดผานแดน 6 ดาน ดังนี้
จุดผานแดนถาวรมี 3 ดาน ไดแก
1. จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ตั้งอยูตรงขามกับ
เมืองสานะคามแขวงเวียงจันทนสินคาสงออกสวนใหญเปนสินคายานพาหนะและสวนประกอบสินคาอุปโภค
บริโภคสินคานาเขาที่สําคัญ ไดแก สินคาไมไมแปรรูป และสินคากสิกรรม เชน ลูกเดือย ดอกแขม เปนตนการ
ขนสงจะใชแพขนานยนต (เรือบั๊ก) ขนสงสินคาขามแมนาโขง
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2. จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม ตั้งอยูตรงขามกับบานวัง
เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทนเปนเสนทางไปยังแขวงเวียงจันทนระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร (เปนทางลูกรัง
ประมาณ 100 กิโลเมตร สวนอีก 60 กิโลเมตร เปนทางลาดยาง) สินคาสวนใหญคือสินคาอุปโภคบริโภคสินคา
นาเขา ไดแก ไมแปรรูป แรแบไรท สินคากสิกรรม และของปาจากฝงลาว ซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ําหลากการขนสง
สินคาจะใชแพขนานยนต (เรือบั๊ก) ขนสงสินคาขามแมนาโขง
3. ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ ตั้งอยูบริเวณบานนากระเซ็ง
ตําบลอาฮีซึ่งอยูตรงขามกับบานเมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวงไชยะบูลี เปนจุดผานแดนถาวรที่มีการเปดใช
สะพานมิตรภาพนาเหืองไทย-ลาว ซึ่งไดทาพิธีเปดใชสะพานแหงนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 สินคาที่สงออก
บริเวณนี้ไดแก นามันเชื้อเพลิง และสินคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน สังกะสี ปูนซีเมนต เปนตนสินคาอุปโภค
บริโภค และยานพาหนะและสวนประกอบ เปนตน สินคานาเขา ไดแก สินคากสิกรรม เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ลูกเดือย มันสาปะหลัง เปนตน และของปา ไม ไมแปรรูป
จุดผอนปรนมี 3 ดาน มีแมน้ําเหือง เปนแนวกั้นใชเรือเล็กขามหรือเดินขามในชวงหนาแลง
ไดแก
1. จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว (ฝงลาว ไดแก บานเหมือง
แพรเมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี) เปดดานทุกวันพระ เวลา 08.00 - 18.00 น.
2. จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย (ฝงลาว ไดแก บานนาขาเมือง
บอแตน แขวงไชยะบูลี) เปดดานทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 18.00 น.
3. จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ (ฝงลาว ไดแก บานเมืองหมอเมือง
แกนทาวแขวงไชยะบูลี) เปดดานทุกวันแรม 1 คา และวันขึ้น 9 คา เวลา 08.00 - 18.00 น.
ดานประเพณี มี 2 ดาน ไดแก
1. ดานประเพณีบานอาฮี ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ (ฝงลาวไดแก บานนาแกงมา เมืองแกน
ทาว แขวงไชยะบูลี) เปดทุกวันขึ้น/แรม 7 คา และขึ้น/แรม 15 คา เวลา 08.00 - 16.00 น.
2. ดานประเพณีบานหนองผือ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ (ฝงลาวไดแก บานเมืองแกน
ทาว เมืองแกนทาว แขวงไชยะบูลี) เปดทุกวันขึ้น/แรม 3 คา และขึ้น/แรม 8 คา เวลา 08.00-16.00 น.
การทองเที่ยวและบริการ
ดานการทองเที่ยว
จังหวัดเลยมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สําคัญซึ่งเปนที่รูจัก
แพรหลาย และมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาวบนยอดสูงของภูเขา ไมดอกเมือง
หนาวนานา ชนิด เชน ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินผางาม แกงคุดคู แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก
พิพิธภัณฑผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญลวงและการละเลนผีตาโขน ชุมชนบานไม
เกาเชียงคาน นอกจากนี้ยังมีวัดสําคัญที่ประชาชนนิยมมาทาบุญ เชน วัดปาเนรมิตวิปสสนา วัดศรีสุทธาวาส
และ วัดโพนชัย เปนตน
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การมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวหลายประเภท ประกอบดวย
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ จํานวน 95 แหง
แหลงทองเที่ยวโบราณคดี จํานวน 28 แหง
แหลงทองเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม จํานวน 42 แหง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ( ททท. ) กําหนดใหจังหวัดเลยเปน 1 ใน 9 เมือง ที่มีศักยภาพแหงการ
ทองเที่ยว และ การที่มีลักษณะเชนนี้จึงเปนเสนหของจังหวัด เหมาะสําหรับผูประกอบการที่จะลงทุนทําธุรกิจ
ดานการบริการ ประเภท โรงแรม รีสอรท และรานอาหาร โดยมีจํานวนโรงแรมในจังหวัดเลย 363 แหง รวม
จานวนหองพัก 5,570 หอง
สถานที่ทองเที่ยวแนะนา 10 อันดับแรก
1. เชียงคาน / ถนนคนเดิน 100 ป เชียงคาน,แกงคุดคู, ภูทอก
2. ภูเรือ / อุทยานแหงชาติภูเรือ
3. พระธาตุศรีสองรัก
4. วัดเนรมิตรวิปสสนา
5. อุทยานแหงชาติภูกระดึง
6. สวนหินผางาม
7. ภูปาเปาะ
8. วัดแสงภา (อ.นาแหว)
9. สะพานมิตรภาพนาเหือง (ไทย-ลาว) อําเภอทาลี่
10. หวยกระทิง
สถานการณแรงงาน
ขอมูลกําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน เปนขอมูลผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ในจังหวัดเลย สําหรับไตรมาส 2 ป 2559 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดเลยมีสัดสวนของประชากร ทั้งหมด
จานวน 539,202 คน ซึ่งเพศหญิงมีมากกวาเพศชายเล็กนอย กลาวคือ เพศหญิงมี จํานวน 271,379 คน หรือ
รอยละ 50.10 ขณะที่เพศชาย มีจํานวน 267,823 คน คิดเปนรอยละ 49.90 ในกลุมผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
จํานวน 442,569 คน พบวาเปนผูอยูในกาลังแรงงาน จํานวน 312,465 คน โดยจําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน
310,586 คน คิดเปนรอยละ 57.60 ของประชากรทั้งหมด สําหรับผูมีงานทํา 310,589 คน พบวา ทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม 217,613 คน คิดเปนรอยละ 70.10 ของผูมีงานทําทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่
2 ป 2558 ที่มีอัตรารอยละ 63.9 สวนผูทางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 92,976 คน รอยละ 29.9 ของผู
มีงานทําทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนลดลงจากไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีรอยละ 31.0 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเลยเปนพื้นที่
เกษตรกรรม จึงสงผลใหแรงงานจากในภาคเกษตรกรรมยายเขาไปอยูนอกภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาลทางการ
เกษตรและจะเคลื่อนยายเปนวัฏจักรตามปจจัยฤดูกาล และกลุมผูทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานใน
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สาขาการขายสง การขายปลีก จํานวน 22,831 คน คิดเปนรอยละ 7.3 รองลงมาคือ สาขาศิลปะ
บันเทิง และนันทนาการ จํานวน 17,382 คน คิดเปนรอยละ 5.6 กิจกรรมโรงแรมและรานอาหาร จํานวน
10,357 คน คิดเปนรอยละ 3.3 สาขาการกอสราง จํานวน 9,849 คน รอยละ 3.2 และกิจการดานการบริหาร
ราชการ การปองกันประเทศ จํานวน 7,956 คน รอยละ 2.6 ตามลําดับ
ป 2559 พบวาอาชีพที่มีผูทํางานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร
และการประมง จํานวน 207,624 คน คิดเปนรอยละ 66.9 2) อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขาย และ
การใหบริการ จํานวน 33,831 คน รอยละ 10.9 3) พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด
จํานวน 31,486 คน คิดเปนรอยละ 10.1 4) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จํานวน 12,475 คน รอยละ 4.0 และ 5) ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 8,919 คน รอยละ
2.9 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูมีงานทํา พบวา ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาประถมศึกษา
จานวน 96,776 คน (รอยละ 31.2) รองลงมาเปนผูมีการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 81,839 คน
(รอยละ 26.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 52,540 คน (รอยละ 16.9) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 43,459 คน (รอยละ 14.0) ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 29,393 คน (รอยละ 9.5) ไมมีการศึกษา
จํานวน 6,582 คน (รอยละ 2.1) ตามลําดับ
การสงเสริมการมีงานทํา
ภารกิจการสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา เปนภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดําเนินการโดย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดเลย ในไตรมาส 2 ป 2558 (เมษายน – มิถุนายน 2558)
มี
ตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 547 อัตรา ซึ่งมีสัดสวนลดลง รอยละ 8.05 จากไตร
มาสที่แลว ที่มีจํานวนตําแหนงงานวาง 609 อัตรา ในสวนของลงทะเบียนสมัครงานไตรมาสนี้มีจํานวน 673 คน
ลดลง รอยละ 7.43 จากไตรมาสที่แลว ที่มีจํานวน 727 คน ผูไดรับการบรรจุงานในไตรมาสนี้มีจํานวน 533 คน
เพิ่มขึ้น รอยละ 27.82 จากไตรมาสที่แลว ที่มีจํานวน 417 คน ทั้งนี้ ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัคร
งาน มีจํานวนลดลงเพราะสถานประกอบกิจการในจังหวัดและตางจังหวัด เปดรับสมัครงานเปนจํานวนมากไป
แลวในไตรมาสที่ผานมา จึงสงผลใหไตรมาสนี้มีอัตราลดลง ทั้งนี้ การบรรจุงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากไตร
มาสที่ผานมาอยูระหวางการพิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุเขาทางาน จึงสงผลใหในไตรมาสนี้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
แรงงานตางดาว ที่เขามาทางานอยางถูกตองตามกฎหมาย ในจังหวัดเลย โดยสวนใหญจะเปนแรงงานที่
อนุญาตใหเขามาอยูเปนการชั่วคราว โดยในไตรมาส 2 ป 2558 เปนประเภทชั่วคราวทั้งหมด คือ 11 คน สําหรับ
แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมาทํางานเปนการชั่วคราว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย
แรงงานในกลุมนี้มี 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 จํานวนแรงงานตางดาวที่อยูใน
ระบบทะเบียนของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย โดยเปนการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 296 และกลุมขึ้นทะเบียน
ณ ศูนย One Stop Service จานวน 2,410 คน หากพิจารณาตามสัญชาติ พบวา สัญชาติลาวมีสัดสวนถึง 2,256
คน รอยละ 93.61 สัญชาติกัมพูชา จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 2.78 สัญชาติพมา จํานวน 87 คน คิดเปนรอย
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ละ 3.61 สําหรับแรงงานไทยในตางประเทศในชวงไตรมาส 2 ป 2558 (เมษายน – มิถุนายน 2558) มีแรงงานไทย
ที่ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ ผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 17 คน เปนเพศชาย 16
คน เพศหญิง 1 คน สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน รอยละ 52.94 ปริญญาตรี 4 คน
รอยละ 23.53 ประถมศึกษา 3 คน รอยละ 17.65 และปวช./ปวส./อนุปริญญา 1 คน รอยละ 5.88 ของผูแจง
ความประสงคทั้งหมด ในสวนของการอนุมัติใหเดินทางไปทางานตางประเทศ ในไตรมาส 2 ป 2558 พบวามี
จํานวนทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งผูไดรับการอนุมัติไปทางานตางประเทศในไตรมาสนี้ จะเห็นวาตัวเลขของผูที่ไดรับการ
อนุมัติไปทํางานในตางประเทศ มากกวาจํานวนผูแจงความประสงคเนื่องจากเปนยอดสะสมจากไตรมาสที่ผานๆมา
เพื่อรอระยะเวลาการเดินทาง หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางของผูที่เดินทางไปทางานในไตรมาสนี้ พบวา สวน
ใหญเปนประเภทไปโดยวิธี Re-Entry คือ กลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญา จํานวน 54 คน และวิธี
เดินทางดวยตนเอง 13 คน กระทรวงแรงงานไดจัดทาสํารวจความตองการแรงงานแรงงาน (demand) และ
ผูสําเร็จการศึกษา (supply) ในพื้นที่ เพื่อนาไปใชประโยชนในงานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหตลาดแรงงานและจัด
ทาแผนพัฒนากําลังคนของจังหวัดสาหรับจํานวนลูกจาง / พนักงานของสถานประกอบการในจังหวัดเลย ป 2558
พบวา ในป2558 มีผูทํางานจํานวนรวมทั้งสิ้น 12,188 ราย เปนชาย 7,564 ราย หญิง 4,624 ราย ทั้งนี้ ผูทํางาน
สวนใหญเปนกลุมแรงงานกึ่งฝมือมากที่สุด จํานวน 5,196 ราย รองลงมาไดแกกลุมแรงงานไรฝมือ 3,710 ราย และ
กลุมแรงงานฝมือ 3,036 ราย ผลการสํารวจความตองการแรงงานในป 2558 จังหวัดเลย พบวา สถานประกอบการ
มีความตองการแรงงานรวมทั้งสิ้น 116 อัตรา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สถานประกอบกิจการมีความ
ตองการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 มากที่สุด จํานวน 58 อัตรา รองลงมาไดแก ระดับ ปวส. จํานวน 39
อัตรา และระดับ ปวช. จํานวน 10 อัตรา และระดับปริญญาตรี จํานวน 4 อัตรา
การคาดประมาณผูสําเร็จการศึกษา
จากการคาดประมาณการของผูสําเร็จการศึกษาหรือการผลิตกาลังคนในป 2559-2568 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา ในอีก 10 ปขางหนา มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดไมต่ํากวา 11,238 คน และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น จากป 2559 จํานวน 9,839 คน เพิ่มเปน 11,238 คน ในป 2568 เมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษา ในระดับการศึกษามัธยมตนหรือต่ํากวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีแนวโนมลดลงในชวงป 25592563 โดยลดลงจากจํานวน 4,349 คน ในป 2559 เหลือ 3,935 คนในป 2568 สวนในระดับมัธยมปลาย ก็มี
ลักษณะแนวโนมเหมือนกับในระดับมัธยมตนหรือต่ํากวา คือในชวงป 2559-2568 มีแนวโนมลดลงจาก 3,039
คน ในป 2559 ลดลงเหลือ 2,950 คน ในป 2563 การศึกษาในระดับ ปวช. มีลักษณะแนวโนมเชนเดียวกันกับ
ระดับมัธยมตนหรือต่ํากวา และระดับมัธยมปลาย ซึ่งจะมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละปไมต่ํากวา 746 คน
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. มีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต ป 2559 - 2568 สําหรับระดับ ปวส. จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาจะมีจํานวนนอยกวาในระดับ ปวช. โดยมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา 639 คน และ
โดยภาพรวมมีแนวโนมลดลง จากจํานวน 639 คน ในป 2559 ลดลงเหลือ 622 คน ในป 2568 สวนใน
ระดับอุดมศึกษานั้น ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมากกวาระดับปริญญาโทขึ้นไป ซึ่งในระดับ
ปริญญาตรีมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละปไมต่ํากวา 1,103 คน โดยในป 2559 และเพิ่มขึ้น 2,953 คน ในป
2568 สวนระดับปริญญาโทขึ้นไปนั้นมีแนวโนมลดลงเชนกัน
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ขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต
สถานการณและขอมูลพื้นฐาน
ปจจุบันโครงสรางของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป เชน ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น ความสามารถในการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจที่ต่ําลง ภาวะหนี้สินแตละครอบครัวเพิ่มขึ้น ครอบครัวมี
ปญหาการหยารางสูง มีการใชความรุนแรงตอสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น การใชเวลาของคนในครอบครัว
แบบพร อมหน ากั นมี นอยลง
การดูแลบุตรหลานเนนวัตถุสิ่งของเปน หลักมากกวาการใชเวลาในการ
ปรึกษาหารือกัน ขณะที่เด็กอยูในกระแสสังคมที่มีทั้งดีและไมดี สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ นาเสนอในเชิงลอแหลม
ตองใชวิจารณญาณในการรับรูรับทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนกําลังอยูในวัยที่ตองการตนแบบ ถาขาด
การอบรมหรือชี้แนวทางที่ถูกตองอาจตกเปนเหยื่อของกระแสสังคมที่หลากหลายและมีพฤติกรรมในเชิงลบได
ไมวาจะเปนการดาเนินชีวิต การรับประทานอาหาร การแตงกาย ทรงผม กิริยาทาทาง การพูดจา ตลอดจนถึง
สภาพจิตใจที่นิยมความเปนอิสรเสรี และปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง แตปญหา
ของผูติดยาเสพติดและผูคายังมีมาก และมีสถิติเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ดานการศึกษา
ขอมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
สังกัด
ปการศึกษา 2560 (โรง/แหง)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
460
- สพป. เลย เขต 1
161
- สพป. เลย เขต 2
159
- สพป. เลย เขต 3
109
- สพม. 19
31
- สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย
2
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
6
สํานักงาน กศน. จังหวัดเลย
14
สถานศึกษาเอกชน
27
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
22
มหาวิทยาลัย
3
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
15
ตชด.
8
รวม
559
ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2560 ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย
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ตารางที่ 2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผูบริหาร
ครู
บุคลากร
รวม
459
4,075
413
4,947
164
1,117
56
1,337
154
1,323
135
1,612
84
446
135
665
57
1,189
87
1,333
2
52
77
131
17
150
3
170
16
22
213
251
27
512
539
22
282
4
308
75
386
100
561
15
156
34
205
633
5,635
844
7,112

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สพป. เลย เขต 1
- สพป. เลย เขต 2
- สพป. เลย เขต 3
- สพม.19
- สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย
สถานศึกษาเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มหาวิทยาลัย
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
รวม
ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
เตรียมความพรอม
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ม.ตน
ม.ปลาย/ปวช.
ปวส.
อุดมศึกษา
รวม

สังกัด สพฐ.
สพป.เลย สพป.เลย สพป.เลย สพ
เขต 1 เขต 2 เขต 3 ม.19
3,957
13,650
2,222

19,829

4,983
13,713
2,957

21,653

1,483
5,489
650

7,622

11,838
9,525

21,363

สังกัด
อาชีวะ

1,936
3,142
98
5,078

สังกัด
กศน.

1,253
7,164
10,651

19,068

ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2560 ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย

การ
ศึกษา
พิเศษ

179
412
180

771

สังกัด
พุทธ
ศาสนา

สังกัด
สกอ.

สังกัด
สช.

สังกัด
อปท.

172
197
24

3,826
6,855
1,920
757

2,669
2,603
1,597
551

1,341
392

12,687
13,080 13,628

7,420

1,733
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ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนที่รับบริการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความบกพรอง
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน
บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซอน
รวม
ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2560 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลย

จํานวน (คน)
2
4
87
84
0
2
0
31
40
250

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ NT ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 3
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558 – 2559
สังกัด
สพฐ.
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

ดานภาษา
2558 2559
46.64 50.3
45.90 48.90
49.69 44.1
46.57 49.1

ดานคํานวณ
2558 2559
40.71 37.40
39.80 35.40
44.63 32.30
41.22 36.10

ดานเหตุผล
2558 2559
48.56 52.60
48.20 51.30
50.14 46.20
48.67 50.20

เฉลี่ย
เพิ่ม/ลด
2558 2559
45.30 46.75
1.45
44.63 45.17
0.54
48.15 40.87
-7.28
45.49 45.12
-0.37

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ O-NET ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558 – 2559
สังกัด

สพฐ.
จังหวัด
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

ภาษาไทย
2558 2559

คณิตศาสตร
2558 2559

วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
2558 2559 2558 2559

ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย
2558 2559 2558 2559

เพิ่ม
/ลด

48.39 51.90

41.76 38.80

41.55 40.30 47.64

45.08

36.61 31.11 43.19

41.42

-1.77

45.23 50.07

38.85 36.53

39.85 38.89 45.18

43.45

34.41 29.87 40.70

39.76

-0.94

44.97 49.60

38.67 36.70

38.97 39.00 44.55

43.17

34.15 30.26 40.26

39.74

-0.52

44.34 49.00

37.27 34.40

39.04 37.70 44.25

42.11

31.26 27.37 39.23

38.11

-1.12

46.48 52.60

42.97 40.70

42.23 40.40 46.76

44.42

34.83 29.05 42.65

41.42

-1.24
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ปการศึกษา 2558 – 2559
ระดับ
สช.
จังหวัดเลย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย
เพิ่ม/
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 ลด
- 56.52 - 46.27 - 44.34 - 51.15
45.04
- 48.66 47.86 53.34 40.86 40.30 42.64 40.84 47.04 48.29 40.45 35.15 43.77 43.59 -0.18

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558 – 2559
ภาษาไทย
2558 2559
สพฐ.
42.89 46.80
จังหวัด
41.20 44.54
สพป.เลยเขต1 39.95 41.80
สพป.เลยเขต2 40.20 41.80
สพป.เลย เขต3 43.52 46.10
สพม.19
42.07 45.90
สังกัด

คณิตศาสตร
2558 2559
32.42 29.50
29.82 27.70
27.84 24.20
26.52 23.70
31.18 30.20
30.76 28.60

วิทยาศาสตร
2558 2559
37.88 29.50
35.38 34.03
33.28 24.20
33.00 23.70
38.44 30.20
36.07 28.60

สังคมศึกษาฯ
2558 2559
46.42 29.53
44.17 47.20
41.55 24.16
41.12 23.71
44.57 30.19
45.12 28.55

ภาษาอังกฤษ
2558 2559
30.16 29.53
28.08 29.26
25.99 24.16
25.73 23.71
30.26 30.19
28.52 28.55

เฉลี่ย
เพิ่ม/
2558 2559 ลด
37.95 32.99 -4.97
35.73 36.55 0.82
33.72 27.68 -6.04
33.31 27.33 -5.99
37.59 33.37 -4.23
36.51 32.01 -4.49

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ปการศึกษา 2558 – 2559
ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย
เพิ่ม/ลด
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
สช.
45.86
- 29.88 35.21
48.75
34.91
38.92
จังหวัดเลย 37.71 41.28 26.17 23.49 32.02 32.24 41.28 44.13 27.12 28.54 32.86 33.94 1.08
ระดับ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558 – 2559
สังกัด
สพฐ.
จังหวัด
สพม.19

ภาษาไทย
2558 2559
49.95 53.10
46.40 49.97
46.00 50.00

คณิตศาสตร
2558 2559
26.65 24.90
24.12 22.76
23.81 22.10

วิทยาศาสตรฯ
2558 2559
33.55 31.80
32.40 30.66
32.26 30.10

สังคมศึกษา
2558 2559
40.00 36.17
38.44 34.65
38.13 34.40

ภาษาอังกฤษ
2558 2559
24.68 27.35
31.94 24.39
21.85 24.11

รวม
เพิ่ม/
2558 2559 ลด
34.97 34.66 -0.31
32.66 32.49 -0.17
32.41 32.13 -0.28
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ O-NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ปการศึกษา 2558 – 2559
ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
รวม
เพิ่ม/ลด
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
สช.
49.64 24.88 31.03 34.41 30.44 34.08 จังหวัดเลย 38.38 38.87 19.90 17.96 29.15 27.03 33.81 29.89 18.22 22.10 27.89 27.17
-0.72
ระดับ

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังกัด สํานักงานพระพุทธศาสนาปการศึกษา 2558 – 2559
ระดับ
ระดับประเทศ
ระดับภาค
ระดับกลุม
จังหวัดเลย

ภาษาบาลี
2558 2559
35.43 35.07
35.12 33.85
35.02 32.1
35.12 31.48

ธรรม
2558 2559
31.30 34.30
30.93 32.88
29.95 32.67
33.79 35.86

พุทธประวัติ
วินัย
2558 2559 2558
2559
43.75 43.75 35.41 33.87
43.78 42.41 34.57 32.94
44.00 41.66 33.98 32.61
46.78 44.32 37.1 35.07

รวม
2558 2559
36.47 36.74
36.10 35.52
35.73 34.76
38.19 36.68

เพิ่ม/ลด
0.27
-0.58
-0.97
-1.51

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ N-NET ระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปการศึกษา 2558 – 2559
ทักษะการ
เรียนรู

การประกอบ
อาชีพ

ทักษะการ
ดําเนินชีวิต

ความรูพื้นฐาน

การพัฒนา
สังคม
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
ระดับประเทศ 38.67 38.46 39.88 41.1 47.05 50.85 34.19 35.62 43.41 44.22
ระดับภาค
38.55 40.13 39.91 41.41 47.32 53.21 34.42 37.26 42.75 45.64
จังหวัดเลย
38.87 37.52 38.34 34.46 46.51 45.29 35.83 33.67 40.49 41.13
ระดับ

รวม

เพิ่ม/
ลด

2558
40.64
40.59
40.00

2559
42.05 1.41
43.53 2.94
38.41 -1.59

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ N-NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนตน
สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปการศึกษา 2558 – 2559
ระดับ
ระดับประเทศ
ระดับภาค
จังหวัดเลย

ทักษะการ
การประกอบ
เรียนรู
อาชีพ
2558 2559 2558 2559
43.71 40.66 39.31 41.43
41.36 38.34 37.7 39.51
41.28 37.56 37.83 37.46

ทักษะการ
ดําเนินชีวิต
2558 2559
45.65 46.27
43.25 43.53
43.76 40.92

การพัฒนา
สังคม
2558 2559 2558 2559
33.41 32.3 39.44 37.55
32.59 31.82 37.94 36.08
33.42 32.55 37.05 34.31
ความรูพื้นฐาน

รวม
2558
40.30
38.56
38.66

เพิ่ม/
ลด

2559
39.64 -0.66
37.85 -0.71
36.56 -2.1
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ N-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปการศึกษา 2558 – 2559
เพิ่ม/
การพัฒนา
ทักษะการ
การประกอบ
ทักษะการ
รวม
ความรูพื้นฐาน
ลด
สังคม
เรียนรู
อาชีพ
ดําเนินชีวิต
ระดับ
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
ระดับประเทศ 34.62 40.1 33.61 26.79 42.15 35.79 27.92 31.49 29.12 34.64 33.48 33.76 0.28
ระดับภาค
32.65 37.99 31.97 25.73 39.98 33.71 27.13 30.18 28.22 33.27 31.99 32.17 0.18
จังหวัดเลย
32.45 36.62 30.87 25.48 38.18 34.23 26.37 29.88 27.36 32.94 31.04 31.83 0.79

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแหงชาติ V-NET ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2558 – 2559
ระดับ
ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559
เพิ่ม/ลด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผานรอยละ 31.76
ผานรอยละ 74.59
42.83
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผานรอยละ 11.93
ผานรอยละ 70.38
58.45
ตารางที่ 17 ผลการทดสอบการอานคิดวิเคราะหการเขียน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สพป. เลย เขต 1, 2 ,3 ปการศึกษา 2559 (ตามแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาจากการประเมินของโรงเรียน
แบบ ปพ.3 : ป)
สพป.
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
รวม/เฉลี่ย

จํานวน
นักเรียน
ที่เขาสอบ
2,699
2425
962
6,086

นักเรียนกลุม
ไมผานเกณฑ
ปรับปรุง
จํานวน รอยละ
-

นักเรียนกลุม ผานเกณฑ
พอใช
จํานวน รอยละ
335
12.41
390
16.08
214
22.25
939
15.43

ดี
จํานวน
1,221
1,085
408
2,714

รอยละ
45.24
44.74
42.41
44.59

ดีเยี่ยม
จํานวน รอยละ
1,143 42.35
950
39.18
340
35.34
2,433 39.98

ตารางที่ 18 จํานวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ที่ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ปการศึกษา 2560 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท.
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.19
รวม

นักเรียนทั้งหมด
611
851
171
3,370
5,003

นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ศึกษาตอป 2560
รอยละ
ประกอบอาชีพ/อื่นๆ
576
94.27
35
812
95.42
39
163
95.32
8
3,315
98.36
55
4,866
97.26
137

รอยละ
5.73
4.59
4.78
1.64
2.74
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ตารางที่ 19 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามชั้นเรียน ปการศึกษา 2559
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท.
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน
สพป.เลย เขต 1
20,965
7
สพป.เลย เขต 2
21,335
สพป.เลย เขต 3
7,675
5
สพม.19
8,781
15
รวมทั้งสิ้น
58,756
27

รอยละ
0.03
0.06
0.17
0.04

11. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในจังหวัดนํารอง
1. ชื่อโครงการ

พัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและการพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ

2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรประชารัฐนับเปนแนวทางปฏิรูปประเทศสําคัญ ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” คือ การรวมเอา
พลังทุกภาคสวน ไมวาจะอยูในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช โดยมองบนพื้นฐานวา “คนไทย
ทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเปนพลังอํานาจที่สําคัญในการแกไขปญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกดานอยางยั่งยืน โดยการดําเนินการตามยุทธศาสตร “ประชา
รัฐ” แบงไดเปน 2 ยุทธศาสตรยอย คือ
1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน และ
เปดชองทางให “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อใหประชาชนเขาใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องตางๆ และไมสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นระหวาง
ประชาชนกับรัฐบาล
2) “ประชาชน” กับ “เจาหนาที่รัฐ” คือ การทํางานรวมกันของประชาชนและเจาหนาที่รัฐเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสราง “เครือขายประชารัฐ” ในทุกดาน ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงและ
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขาดวยกัน อันเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ปจจุบัน เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ไมใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมเชนที่ผานมา
สําหรับหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร “ประชารัฐ” คือ การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกคน
เนื่องจากการแกปญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน จะสําเร็จหรือเห็นผลเปนรูปธรรมไมได
เลย หากขาดซึ่งความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมระหวางประชาชน เจาหนาที่รัฐ และรัฐบาล
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ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” ไมใชนโยบาย “ประชานิยม” เพราะประชานิยมเปนเรื่องที่ตองการให
ประชาชนมีความนิยมตอภาครัฐ แตยุทธศาสตร “ประชารัฐ” เปนความรวมมือของรัฐบาลกับประชาชน
ในการแก ไขปญ หา ไมไดมุงสรา งความนิยมหรือคะแนนเสียง หรือสรางบุญ คุณตอใคร แตเปนยุทธศาสตร
ที่ตองการทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนสวนรวมอยางแทจริง
โครงการประชารัฐ E5 เปนการเปดมิติใหมของการทํางานรวมกันของภาคเอกชน 12 องคกรผูรวม
กอตั้งโครงการผูนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ที่ไดหารือและประชุมรวมกัน รวมทั้ง
กอใหเกิดการทํางานเปนทีมฉันทเพื่อน ระหวางนักบริหารทรัพยากรมนุษยของทุกองคกร ในเรื่องบุคลากรที่
เปน School Partners เขาไปในโรงเรียนตาง ๆ การริเริ่มแผนงานและโครงการรวมกับสถานศึกษา ครู
ผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน CONNEXT ED ที่ผานมา ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนา
คุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน” เพื่อสรางเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใหเปน
ทั้งคนดีและคนเกง โดยมียุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 10 ดาน คือ 1) ความโปรงใสของขอมูล
สถานศึกษา (Transparency) 2) กลไกการตลาดและการมีสวนรวมของชุมชน (Market Mechanism) 3) การ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน (High Quality Principals and Teachers) 4) การสรางมาตรการจูงใจ
ดานสิทธิประโยชนและการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ (Tax Incentive for Local &
International Professor) 5) การพัฒนาและสงเสริมผูนํารุนใหม (Young Leadership) 6) ศูนยกลางการศึกษา
เทคโนโลยีแหงอนาคตในระดับภูมิภาค (Technology Hub R&D) 7) การยกระดับทักษะความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ (English Language Capability) 8) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะใหนักเรียน
(Health & Heart)
9) หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนใหเด็กนักเรียนเปนศูนยกลาง (Curriculum)
และ 10) การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure)
กระทรวงศึกษาธิ การได ให ความสําคัญ ชาติ ระยะ 20 ป ที่เปน เปาหมายในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาและเสริมสรา งศักยภาพคน เป น ยุทธศาสตรที่เกี่ย วของกับ ภารกิจ ของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงในการผลิตและพัฒนาทุนมนุษยใหมีความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศ
สามารถพัฒ นาไปสูการเป น ประเทศที่พัฒนาอยางยั่งยืน และพัฒนากําลังคนที่ส อดคลองกับ แนวโนมความ
ตองการและขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ โครงการดังกลาว เปนการบูรณาการการทํางานระหวาง
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป. สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัดเลย ไดกําหนดนโยบาย Thailoei 4.0 มีชี้วัดดังนี้
1) Tourism and sport
เลย...เมือแหงการทองเที่ยวและกีฬา
2) Health
เลย...เมืองแหงสุขภาพ
3) Agriculture
เลย...เมืองแหงการเกษตรแบบผสมผสาน
4) Investment and Trade
เลย...เมืองแหงการลงทุนและการคา
5) Loei for All
เลย...เมืองของทุกๆคน
6) Open Town to Arts and Culture
เลย...เมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรม
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7) Education
8) Integrity

เลย...เมืองแหงการศึกษา
เลย...เมืองแหงคุณธรรม

จากความสําคัญขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการผลิตและการพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อสอดรับกับแผนการจัด
การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของจังหวัดเลย ในการพัฒนากําลังคนใหมีความรูและทักษะชีวิต สามารถแขงขันกับความกาวหนา
ของโลก ในยุคศตวรรษที่ 21 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาความรวมมือเครือขายในการจัดการศึกษาของจังหวัดเลย
3.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถการจัดกิจกรรมลูกเสือ
มีวุฒิทางลูกเสือ การนิเทศการศึกษา
3.3 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ
1) ดานทัศนศิลป สาขาจิตรกรรม
2) ดานดุริยางคศิลป สาขาดนตรี ขับรอง
3) ดานนาฏศิลป สาขาฟอนรํา การแสดง
3.4 เพื่อพัฒนาผูเรียนในการสรางนวัตกรรมดานอาชีพ
4. เปาหมาย/กลุมเปาหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
เครือขายความรวมมือ
1) เครือขายลูกเสือ
2) เครือขายทัศนศิลป
3) เครือขายนาฏศิลป
4) เครือขายดนตรี
5) เครือขายดานอาชีพ
6) เครือขายศึกษานิเทศก
7) เครือขายเอกชน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7 เครือขาย
50 คน
30 คน
20 คน
30 คน
20 คน
20 คน
20 คน

4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 เครือขายลูกเสือ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
4.2.2 เครือขายทัศนศิลป สามารถสรางสรรคงานจิตรกรรมตามความถนัดเฉพาะราย
ไดอยางวิจิตรบรรจง สอดคลองกับเรื่องราวของจังหวัดเลย
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4.2.3 เครือขายดนตรี สามารถบรรเลงและขับรอง ทั้งเดี่ยวและเปนวง ไดอยาง
ไพเราะและถูกตองตามหลักการดนตรี สอดคลองกับจังหวัดเลย
4.2.4เครือขายนาฏศิลป สามารถแสดงนาฏศิลปไดอยางสวยงาม ออนชอย ตามประเภท
และชนิดของการแสดง สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเลย
4.2.5 เครือขายดานอาชีพ มีความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมดานอาชีพ
ตามนโยบายของจังหวัดเลย
4.2.6 เครือขายศึกษานิเทศก ไดรับการพัฒนาจาการศึกษาดูงาน
4.2.7 เครือขายเอกชน สามารถใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเปนอยางดี มีคุณภาพ
5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. เครือขายลูกเสือ
2. เครือขายทัศนศิลป
3. เครือขายนาฏศิลป
4. เครือขายดนตรี
5. เครือขายดานอาชีพ
6. เครือขายศึกษานิเทศก
7. เครือขายเอกชน

คาเปาหมาย
รอยละ 100 ของเครือขาย

เชิงคุณภาพ
1. เครือขายลูกเสือ ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงาน
มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติได
ดานการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ อยางมีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ประสิทธิผล
2. เครือขายทัศนศิลป สามารถสรางสรรคงานจิตรกรรม
ตามความถนัดเฉพาะราย ไดอยางวิจิตรบรรจง สอดคลองกับเรื่องราว
ของจังหวัดเลย
3. เครือขายดนตรี สามารถบรรเลงและขับรอง ทั้งเดี่ยว
และเปนวง ไดอยางไพเราะและถูกตองตามหลักการดนตรี สอดคลอง
กับจังหวัดเลย
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ตัวชี้วัด
4. เครือขายนาฏศิลป สามารถแสดงนาฏศิลปไดอยาง
สวยงาม ออนชอย ตามประเภทและชนิดของการแสดง สอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเลย
5. เครือขายดานอาชีพ มีความคิดสรางสรรคในการสราง
นวัตกรรมดานอาชีพ ตามนโยบายของจังหวัดเลยอาชีพ
6. เครือขายศึกษานิเทศก ไดรับการพัฒนาจาการศึกษาดูงาน
7. เครือขายเอกชน สามารถใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาเปนอยางดี มีคุณภาพ
6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การประสานความรวมมือเครือขาย
ระยะที่ 1 คณะยกราง
แตงตั้งคณะทํางาน / ประชุม
จัดทําระเบียบวาระ / เอกสาร / สถานที่ / ประสานงาน
ประชุมเครือขาย / กําหนดแนวทาง
ระยะที่ 2 คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
ประเมิน /สรุป
ระยะที่ 3 คณะกรรมการแสดงผลงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประชุม / จัดเตรียมฯ / ประสานงาน
ดําเนินการแสดงผลงาน
ประเมิน / สรุป
ระยะที่ 4 คณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมดานอาชีพ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
ประเมิน / สรุป / รายงานผล

คาเปาหมาย
มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ระยะเวลา

ธ.ค.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

มิ.ย.61

หมายเหตุ
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ที่
กิจกรรมหลัก
2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง
แตงตั้งคณะกรรมการ / ประชุม
ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ
ดําเนินการอบรม
ประเมินผล / สรุป
รายงานผล
3 กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงาน
ประชุมศึกษานิเทศก
ประสานงาน
ศึกษาดูงาน
สรุป
ที่
กิจกรรมหลัก
4 กิจกรรมที่ 4 คายกิจกรรม
แตงตั้งคณะกรรมการ / ประชุม
ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร วัสดุฝก เครื่องมือ สถานที่
ดําเนินการคาย
ประเมินผล / สรุป / รายงานผล
5 กิจกรรมที่ 5 การแสดงผลงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ / ประชุม
ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร สถานที่
ดําเนินการแสดงผลงาน
ประเมินผล / สรุป
รายงานผล
6 กิจกรรมที่ 6 การประชุมสรุปผลการดําเนินงานเครือขาย
แตงตั้งคณะกรรมการ / ประชุม
ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร สถานที่
ดําเนินการแสดงผลงาน
ประเมินผล / สรุป / รายงานผล
7 กิจกรรมที่ 7 การนําเสนอผลการดําเนินงาน
จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
นําเสนอผูบังคับบัญชา
จัดทํารายงานนําเสนอ สป.

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ม.ค.61

ม.ค.61

ระยะเวลา
ก.พ.61

ก.พ.61

ส.ค.61

ส.ค.61

หมายเหตุ
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7. กลุมเปาหมายของโครงการ
เครือขายความรวมมือ
1) เครือขายลูกเสือ
2) เครือขายทัศนศิลป
3) เครือขายนาฏศิลป
4) เครือขายดนตรี
5) เครือขายดานอาชีพ
6) เครือขายศึกษานิเทศก
7) เครือขายเอกชน
8. พื้นที่เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดเลย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7 เครือขาย
50 คน
30 คน
20 คน
30 คน
20 คน
20 คน
20 คน

9. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
10. งบประมาณ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
รายละเอียดงบประมาณ (ถัวจายทุกรายการ)
ที่
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 การประสานความรวมมือเครือขาย
ประชุมคณะทํางาน คาอาหาร/อาหารวาง 22 คน
* 170 บ. * 1 วัน
คาปายประชุม
ประชุมคณะกรรมการเครือขาย คาอาหาร / อาหารวาง
100 คน*170 บ.* 1 วัน
คาเชาสถานที่หองประชุม
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 3 คน*3 วัน*240 บาท
รวม 26,800 บาท
2 กิจกรรมฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
3 กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงาน
คาเบี้ยเลี้ยง 1 คน 2 วัน ๆ ละ 240 บาท
คาที่พัก 1 หอง ๆ ละ 1,500 บาท *3 คืน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง รถ 1 คัน (ระยะทาง 510 ก.ม. ไป-กลับ
=1020 ก.ม.) ดูงาน 1 วัน (100 ก.ม. ไป-กลับ =200 ก.ม.)
รวม 1,220 ก.ม.ละ 4 บาท
รวม 9740 บาท

หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
3,740
17,000
3,000
2,160
5,160
360

360

20,740
-

รวม
3,740

900

900
-

900
17,000
3,000
2,160
26,800
-

4,500
4,880

360
4,500
4,880

9,380

9,740
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ที่

รายละเอียดการใชงบประมาณ

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคายพัฒนา 3 คาย
กรรมการ คาอาหาร/อาหารวาง 40 คน*170บ. * 6 วัน
ผูเรียน คาอาหาร/อาหารวาง 120 คน *100 บ. *6 วัน
คาปายอบรม 3 ปาย*500
คาตอบแทนวิทยากร * 15 คน * 1000 บ. (เหมาจาย)
คาสถานที่ 3 แหง * 4000 บาท (เหมาจาย)
คาวัสดุฝกทัศนศิลป 40 คน* 400 บาท
คาเชาเครื่องดนตรีสําหรับฝก (เหมาจาย)
คาเชาชุดฝกการแสดงนาฏศิลป (เหมาจาย)
รวม 187,300 บาท
5 กิจกรรมที่ 5 แสดงผลงาน
คาตอบแทนกรรมการจัดสินประกวดรองเพลง
เมืองเลย 7 คน*1,000
คณะกรรมการ คาอาหาร/อาหารวาง 60 คน
*170 บ. * 1 วัน
ผูเรียน คาอาหาร/อาหารวาง 120 คน*170 บ. *1 วัน
คาปาย 1 ปาย*(5 *3 เมตร)
คาเชาบอรดจัดนิทรรศการ
คาสถานที่ 1 แหง * 10,000 บาท
คาตอบแทนวงดนตรี 10 วง*6,000บาท
คาชุดเครื่องเสียง/ไฟ/เวที
คาจัดซุมพิธีเปด
รางวัลการประกวด (ประเภทละ 12,000 บ.*3)
คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชั่วคราวและคาไฟฟา
คารับรองคณะกรรมการตรวจติดตามฯ
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 5 คน*240*3วัน
รวม 213,720 บาท

หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
40,800
72,000
15,000

15,000

12,000
15,000
15,000
154,800

7,000

60,000
36,000
4,500
3,600
107,500

รวม

40,800
72,000
1,500
1,500
15,000
12,000
16,000 16,000
15,000
15,000
17,500 187,300
7,000

10,200

10,200

20,400

20,400
1,500
1,500
10,000
10,000
50,000
40,000
3,000
3,000
36,000
4,500
7,520
3,600
4,500 213,720

10,000
10,000
40,000

7,520
101,720
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ที่

รายละเอียดการใชงบประมาณ

หมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

รวม

6 กิจกรรมที่ 6 การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ประชุมคณะทํางาน คาอาหาร/อาหารวาง 22 คน *
3,740
3,740
170 บ. * 1 วัน
คาปายประชุม
1200
1200
ประชุมเครือขาย คาอาหาร / อาหารวาง 170 คน*170
25,500
25,500
บ.* 1 วัน
คาเชาสถานที่หองประชุม
6,000
6,000
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 5 คน*1 วัน*240 บาท
1,200
1,200
คาเกียรติบัตร 200 แผน*15 บ
3,000
3,000
คาเอกสารสรุป
3,680
3,680
รวม 44,320 บาท
7,200 29,240 7,880 44,320
7 กิจกรรมที่ 7 การรายงานผลการดําเนินงาน
คาเบี้ยเลี้ยง
720
720
คาพาหนะ (เครื่องบิน) เที่ยวละ 3,000*2
6,000
6,000
คาแท็กซี่ เที่ยวละ 350*2
700
700
คาเอกสาร
3,600
3,600
คาที่พัก 1500 *3
4,500
4,500
รวม 18,120 บาท
720 13,800 3,600 18,120
รวม 7 กิจกรรม = 500,000 บาท
157,720 310,800 31,480 500,000
รวมทุกกิจกรรม = 500,000 บาท(หาแสนบาทถวน)
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง :
1) ความรูพื้นฐานดานกิจกรรมที่แตกตางกัน
2) ความสามารถเครือขายที่แตกตางกัน
3) ความคิดสรางสรรคของเครือขาย
การบริหารความเสี่ยง :
1) การสอบถาม หรือการทดสอบระหวางการจัดกิจกรรม
2) การกําหนดบทบาทหนาที่เครือขาย
3) ใหความรูและคําแนะนํา
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12. หนวยงานรับผิดชอบ
นายนพนเรนทร ชัชวาลย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 เครือขายความรวมมือ มีความเขมแข็งและขยายวงในการใหความชวยเหลือในดานการศึกษาแก
เยาวชน
13.2 ศึกษานิเทศก ไดรับความรูและประสบการณนํามาปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
1.3.4 ผูเรียนสามารถนําความรูความสามารถดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป ไปเปน
แนวทางการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21
13.3 ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ตามรูปแบบประชารัฐ มีความตระหนักในการพัฒนาคน
12. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
อุมาศรีชัย (2546, หนา 200) ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองใน 4 ดาน คือ ดานการวางแผนดานการปฏิบัติตาม
โครงการดานการติดตามประเมินผลและดานการปรับปรุงแกไขพบวามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลางและพบปญหาการมีสวนรวมคือคณะกรรมการขาดความรูความเขาใจไมมีสวนรวมใน
การวางแผนไมมีเวลาเขาไปมีสวนรวมคณะกรรมการไมทราบปญหาที่แทจริงขาดการติดตามงานอยางตอเนื่อง
สถานศึกษาไมทํารายงานผลการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการทราบและขาดการมีสวนรวมจากทุกฝาย
วราภรณ วงศใหญ (2540, หนา 142-147) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาศึกษา
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวา โดยรวมการมีสวนรวมอยูในระดับมาก แต
ดานความสัมพันธชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง แตดานการประสานงานกับแหลงวิทยาการตางๆ ในทองถิ่นอยูในระดับมาก โดยชุมชนมีสวน
รวมดานการเงิน (บริจาคเงิน) และการจัดงานของโรงเรียนสําหรับการมีสวนรวมของชุมชนดานติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการของโรงเรียนอยูในระดับมาก
ขนบพร วัฒนสุขชัย (2550) ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบและกลไกความรวมมือในการจัดกลุมทาง
วิชาการดานศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมการออกแบบอุตสาหกรรมผลการวิจัยสรุปไดวาความ
รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญเกิดจากผูบริหารเปนผูดําเนินการสรางความรวมมือตามโอกาสลักษณะ
ความรวมมือสวนมากคือการจัดสัมมนาทางวิชาการและจัดอบรมใหกับบุคลากรความรวมมือสวนใหญเกิดจาก
ความสัมพันธสวนบุคคลสวนรูปแบบและกลไกความรวมมือที่นําเสนอคือรูปแบบความรวมมือในการจัดกลุมทาง
วิชาการและวิชาชีพดานศิลปศึกษาซึ่งเปนรูปแบบของความรวมมือในระดับสถาบันหรือองคกรที่เนนความรวมมือ
ในลักษณะไตรภาคีระหวางสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศมีกลุมบุคคล
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ทําหนาที่บริหารองคกรโดยมีกลไกการดําเนินการคือ1) ระดมสมองและระดมทุนเพื่อพัฒนางานวิชาการ 2)
เผยแพรชี้นําสรางความรูความเขาใจและประยุกตใชความรูดานศิลปศึกษาในการประกอบอาชีพ 3) พัฒนา
บุคลากรและผูเกี่ยวของ4)ประสานงานเครือขายและขยายเครือขายไปยังหนวยงานอื่นที่ใหการสนับสนุนประโยชน
ตอหนวยงานอื่น ๆ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, บทสรุปผูบริหาร) จัดทําโครงการศึกษาเพื่อทบทวนความ
ตองการกําลังคนเพื่อใชวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา
คือ 1) เพื่อจัดทํารายงานและประมวลขอมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับสถานการณดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงตั้งแตการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผานมา (พ.ศ. 25522561) 2) เพื่อศึกษาความตองการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขา
ที่เปนความตองการ/ความจําเปนของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางวางแผนการ
ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั งคนของประเทศให ตอบสนองความต องการของภาคการผลิ ตและบริ การในบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไปและสาขาที่เปนความตองการ/ความจําเปนของประเทศในอนาคต (5-10 ปขางหนา) เพื่อรองรับ
การแข งขั นที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตและ 4) เพื่อใหข อเสนอแนะในการทํ าแผนยุ ทธศาสตร และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรในการผลิตและพัฒนากําลังคนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมบทสรุปที่สําคัญของการศึกษามีดังนี้
1. สถานการณดานการผลิตและพัฒนากําลังคนในชวงตั้งแตการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผาน
มา (พ.ศ. 2552-2561) พบวา สถานการณการผลิตกําลังคนในปการศึกษา 2556 ที่ผานมามีจํานวนนักเรียนนักศึกษา
ทั้งหมด 14,582,110 คนสวนใหญเปนสถานศึกษาของรัฐคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.8 ซึ่งในแตละระดับการศึกษาจะมี
สัดสวนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยูที่ประมาณ 80 : 20 ยกเวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษามีสัดสวนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยูที่ 66 : 34 ซึ่งจํานวนนักเรียนนักศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น 978,317 คนกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. จํานวน
685,016 คน ระดับ ปวส. จํานวน 293,301 คน โดยหลักสูตร/ประเภทวิชาที่มีผูเรียนมากที่สุดไดแกชางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจมีจํานวนผูเรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ของแตละสาขาจํานวนมากกวา 400,000
คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีจํานวนผูเรียนทั้งหมด 25,387 คน สวนระดับอุดมศึกษานั้นสามารถ
แบงออกเปนสองกลุมใหญไดแกระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) และระดับสูงกวาปริญญาตรี (บัณฑิตศึกษา) เมื่อ
พิจารณาเฉพาะในระดับปริญญาตรีพบวาปการศึกษา 2558 มีจํานวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 1,802,787 คน สวนใหญ
จะเรียนในหลักสูตร/ประเภทวิชาในสายสังคมศาสตรไดแกสังคมศาสตรบริหารธุรกิจและกฎหมายมนุษยศาสตรและ
ศิลปศาสตรโดยจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปการศึกษา 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรี จํานวน
262,089 คน สวนใหญสําเร็จการศึกษาในสายสังคมศาสตรบริหารธุรกิจและกฎหมายรองลงมาไดแกวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและการศึกษาสวนในระดับการศึกษาอื่น ๆ เชน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น มีผูสําเร็จ
การศึกษาในสายสังคมศาสตรบริหารธุรกิจและกฎหมายมากที่สุดเชนเดียวกันกับระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาโท
สาขาที่สําเร็จการศึกษารองลงมาคือสาขาการศึกษาสวนในระดับปริญญาเอกนั้นสาขาที่มีผูสําเร็จการศึกษาในลําดับ
รองลงมา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรและสาขาการศึกษาสําหรับการผลิตกําลังคนในเชิงคุณภาพนั้น พบวาผลการ
ประเมินผูสําเร็จการศึกษาเชิงคุณภาพของไทยโดยผลการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติในป พ.ศ. 2555 พบวา
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ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสวนใหญเปนประเทศในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต แตสําหรับประเทศไทย
มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียยังไมสามารถเทียบกับประเทศเพื่อนบานเหลานั้นเพราะยังมีผลการประเมินที่จัดอยู
ในกลุมต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งทางสถาบันการ
ทดสอบทางการศึกษาไดประเมินผลในปการศึกษา 2552-2556 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาและวิทยาศาสตรทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไมถึงรอยละ 50 โดยวิชาที่ยังออน
คือวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. การคาดประมาณการผลิตและความตองการกําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการใน
อนาคต (5-10 ปขางหนา) เพื่อรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพบวาคณะวิจัยไดใชวิธีทางเศรษฐมิติ
เพื่ อ คาดประมาณอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของแรงงานซึ่ ง การพยากรณ จํ า นวนแรงงานในภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและบริการโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey : LFS)
รายปตั้งแตป พ.ศ. 2536 – 2558 โดยชวงแรกใชวิธีการวิเคราะหโดยแบบจําลอง (Autoregressive
Integrated Moving Average Model (ARIMA)) สวนชวงที่สองเปนการพยากรณจํานวนแรงงานในอีก 10 ป
ขางหนาคือ พ.ศ. 2559 – 2568 ใชขอมูลกําลังแรงงานจาก LFS รวมกับขอมูลประมาณการจํานวนประชากร
ดวยโปรแกรม spectrum ที่พัฒนาโดยสถาบัน Avenue Health วิธีการประมาณการใชแบบจําลอง
Quadratic regression และตรวจสอบคาที่ไดจากการพยากรณใหสอดคลองกับคาคาดการณจํานวนประชากร
และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดย
สรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงคและอุปทานของแรงงานไดดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลการคาดประมาณอุปสงคและอุปทาน
ของแรงงานในระดับ ปวช. พบวาในป พ.ศ. 2563 สาขาสังคมศาสตรธุรกิจและกฎหมายจะเปนสาขาที่มีความ
ตองการแรงงานมากกวากําลังแรงงานที่มีอยูจริงหรือเกิดอุปสงคสวนเกินมากที่สุดและเปนสาขาที่มีแนวโนมที่
จะเกิดอุปสงคสวนเกินสูงสุดถึง 0.22 ลานคนในป พ.ศ. 2568 รองลงมาคือสาขาการบริการสาเหตุสวนหนึ่งมา
จากผูเขาศึกษาในระดับ ปวช. มีแนวโนมที่ลดลงสงผลใหอัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานในสาขาวิชา
ดังกล า วมีนอยกว าอั ตราการขยายตั วของความตองการแรงงานจึงทําใหกําลังแรงงานไมเพีย งพอตอความ
ตองการนอกจากนี้สาขาที่มีความตองการแรงงานในระดับ ปวช. มากกวากําลังแรงงานที่มีอยูในตลาดไดแก
สาขาการศึ ก ษาสาขาเกษตรศาสตร แ ละสาขาสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารในขณะที่ ส าขาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คอมพิ ว เตอร มีกํา ลั งแรงงานมากกว า ความตองการแรงงานสงผลใหเกิด อุป ทานส ว นเกิน ในตลาดแรงงาน
เนื่องจากเปนสาขาที่มีผูสําเร็จการศึกษามากกวาความตองการของแรงงานในตลาดสวนสาขาวิศวกรรมศาสตร
การผลิตและการกอสรางเปนสาขาที่มีอุปทานสวนเกินมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่น ๆ
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการคาดประมาณอุปสงคและ
อุปทานของแรงงานในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาพบวาในป พ.ศ. 2563 และป พ.ศ. 2568 สาขา
วิศวกรรมศาสตรการผลิตกอสรางและสังคมศาสตรธุรกิจและกฎหมายเปนสาขาที่มีสัดสวนจํานวนมากเมื่อ
เทียบกับสาขาวิชาอื่นแตความตองการแรงงานมีสูงมากกวากําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ
อนุปริญญา จึงสงผลใหเกิดอุปสงคสวนเกินในตลาดแรงงานระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาและเกิดอุปสงค
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สวนเกินจํานวนที่มากกวาสาขาวิชาอื่นแสดงใหเห็นวาแมสาขาวิชานี้มีผูศึกษาในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา
เปนจํานวนมากนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานสวนสาขาวิชาที่มีกําลังแรงงานมากกวา
ความตองการแรงงานหรือเกิดอุปทานสวนเกินเปนสาขาวิชาที่มีสัดสวนจํานวนแรงงานและกําลังแรงงานไมสูง
เชน สาขาเกษตรศาสตรมีอุปทานแรงงานสวนเกินเทากับ 0.004 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 และมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเปน 0.007 ลานคน ในป พ.ศ. 2568
2.3 ระดับปริญญาตรีผลการคาดประมาณอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานระดับ
ปริญญาตรี พบวาในป พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตรเปนสาขาวิชาที่ความตองการแรงงานมีมากกวากําลัง
แรงงานเนื่องจากอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานในสาขาเกษตรศาสตรเพิ่มขึ้น แตอัตราการขยายตัวของ
กําลังแรงงานลดลง จึงสงผลใหความตองการแรงงานสวนเกินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร
และคอมพิวเตอรมีความตองการแรงงานที่สูงกวากําลังแรงงานในป พ.ศ. 2563 และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นทั้ง
ความตองการแรงงานและกําลังแรงงานแตอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานมีสูงกวากําลังแรงงานจึงสงผล
ใหเกิดความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นในป พ.ศ. 2568 นอกจากนี้สาขาวิชาที่กําลังแรงงานยังไมเพียงพอตอความ
ตองการแรงงานไดแกสาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตรสาขาสุขภาพและสวัสดิการและสาขาการบริการสวน
สาขาวิชาการศึกษาสาขาสังคมศาสตรธุรกิจและกฎหมายและสาขาวิศวกรรมศาสตรการผลิตและกอสรางเปน
สาขาวิชาที่มีกําลังแรงงานสวนเกินในตลาดแรงงานเปนจํานวนมากเพราะอัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานเพิ่ม
สูงขึ้นมากกวาความตองการแรงงานที่แทจริงสงผลใหภาพรวมของตลาดแรงงานในระดับปริญญาตรีมีแนวโนมที่จะเกิด
อุปทานสวนเกินเทากับ 0.74 ลานคน ในป พ.ศ. 2563และเพิ่มขึ้นเปน 2.25 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 โดยสาขาวิชาที่
มีกําลังแรงงานสวนเกินมากที่สุดคือสาขาสังคมศาสตรธุรกิจและกฎหมาย
2.4 ระดับสูงกวาปริญญาตรีผลการคาดประมาณอุปสงคและอุปทานของแรงงานระดับสูง
กวาปริญญาตรีพบวาภาพรวมความตองการแรงงานในป พ.ศ. 2563 และป พ.ศ. 2568 มีมากกวากําลังแรงงานใน
ตลาดแรงงานโดยในป พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการศึกษามีความตองการแรงงานสวนเกินมากที่สุดเทากับ 0.15 ลานคน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 0.43 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 สาขาวิชาการศึกษาเปนสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงาน
สวนเกินสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่น ๆ สวนสาขาวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรมีความตองการแรงงาน
สวนเกินเทากับ 0.03 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 และป พ.ศ. 2568 กําลังแรงงานในสาขาสุขภาพและสวัสดิการมี
แนวโนมที่จะมากกวาความตองการแรงงานโดยมีกําลังแรงงานสวนเกินเทากับ0.006 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 และ
เพิ่มขึ้นเปน 0.032 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 สวนสาขาสังคมศาสตรธุรกิจและกฎหมายเปนสาขาที่มีอัตราการ
ขยายตัวของกําลังแรงงานมากกวาความตองการแรงงานสงผลใหเกิดกําลังแรงงานสวนเกินในป พ.ศ. 2563 เทากับ
0.02 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 0.05 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่มีสัดสวนผูเลือก
ศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีสูงที่สุดสงผลใหสาขาสังคมศาสตรธุรกิจและกฎหมายเปนสาขาที่มีกําลังแรงงาน
สวนเกินมากที่สุดในการศึกษาความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายหลักในการพัฒนาประเทศยังมี
ขอจํากัดของขอมูลที่นํามาวิเคราะหการศึกษานี้จึงใชการประมาณการแนวโนมเพื่อใชประกอบการวางแผนพัฒนาดาน
กําลังคนของประเทศโดยใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติและแบงประเภทอุตสาหกรรมของประเทศตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของ TSIC 2009 การประมาณใชวิธีการทําใหเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียล (Exponential Smoothing)
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ผลการศึกษาแนวโนมของจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ (S-curve) และ
อุตสาหกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (New S-curve) พบวาในภาพรวมยังคงมีแนวโนมจํานวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นตาม
การเติบโตของเศรษฐกิจในสถานการณปกติที่ไมมีวิกฤตการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการขยายตัวของ
จํานวนแรงงานมากที่สุดไดแกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสและ
อุตสาหกรรมดิจิตอลโดยมีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 11.62 รอยละ 9.74 และรอยละ 9.55 ตอป ตามลําดับ ในป
พ.ศ. 2568 แนวโนมของสัดสวนจํานวนแรงงานสวนใหญอยูที่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร จํานวน 2,425,661 คน
สาเหตุอาจเกิดจากการที่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสวนใหญยังเนนการใชกําลังแรงงานในการผลิตมากกวาการใช
เทคโนโลยีเขามาทดแทนแรงงานเนื่องจากขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีอยูอยางจํากัดผลลัพธที่ไดอาจมีความคลาดเคลื่อน
สูงการนําไปใชควรพิจารณาปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการวางแผนดานกําลังคนประกอบดวย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ศึกษาความตองการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศมีวัตถุประสงคการศึกษา 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาความตองการกําลังคนในกลุม
ภาคการผลิตและบริการ และสาขาที่เปนความตองการ/ความจําเปนของประเทศ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการ
ผลิตของสถาบันการศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหตอบสนองภาคการผลิตและบริการ และสาขาที่เปนความตองการ/ความจําเปนของประเทศ ผลการศึกษา
จํานวนกําลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) พบวา
1) ในป พ.ศ. 2551 แรงงานที่มีการขาดแคลนทั้งหมด 344,748 คน และที่ขาดแคลนมาก
ที่สุด คือ แรงงานในดานการผลิต/แรงงานทั่วไป คิดเปนรอยละ 23.55 ของจํานวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด
รองลงมาคือ ผูจัดการฝายผลิต/ฝายปฏิบัติการดานการผลิต (อุตสาหกรรมผลิตตาง ๆ เชน เหมืองแร ไฟฟา
กาซ และประปา) และพนักงานขับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กและรถตู คิดเปนรอยละ 7.78 และ 2.75 ตามลําดับ
และอาชี พที่ ข าดแคลนแรงงานส ว นใหญ จ ะอยูใ นวายอาชี พ การผลิ ต และการบริ การ ดั ง นั้น จึ งสรุ ป ได ว า
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการมีความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําใหภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการสามารถขับเคลื่อนตอไปได
2) สถานประกอบการมีความตองการแรงงานในทุกระดับการศึกษา โดยผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. และระดับปริญญาตรีเปนระดับการศึกษาที่สถานประกอบการตองการเปนจํานวนที่ใกลเคียงกัน ประมาณ 4.7
หมื่นคน แตในขณะเดียวกันผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีจํานวนผูวางงานมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูสําเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจและการบริการ ที่มีจํานวนผูวางงานมากกวาจํานวนผูที่ประกอบการตองการเกือบ 2 เทา
และในระดับการศึกษาอื่น ๆ สวนใหญจะมีการผลิตกําลังคนเกินกวาความตองการของผูประกอบการหรือคุณภาพของ
ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการได จึงทําใหเกิดปญหาความ
ไมสอดคลองกันระหวางความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศ
3) สําหรับคุณภาพแรงงานที่ขาดแคลน (Skill Gap) ในทุกกลุมแรงงานยังมีชวงหาง (Gap) ระหวาง
ระดับความสามารถดานตาง ๆ กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถดานคอมพิวเตอร
ภาษาตางประเทศ และทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหา ยังขาดอยูมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจของํานักงาน
สถิติแหงชาติ (2552) ที่พบวาสถานประกอบการสวนใหญระบุวาแรงงานที่มีอยูในสถานประกอบการยังขาดความรู
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ดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร แตแรงงานก็ยังมีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทํางานอยูใน
เกณฑที่ดี โดยคุณสมบัติพื้นฐานของลูกจางที่นายจางตองการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย ความ
ซื่อสัตย ความตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
การใหความรวมมือ ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองใหมีความรูความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และการ
รักษาความลับ ตามลําดับ สวนคุณลักษณะที่นายจางในภาคอุตสาหกรรมตองการจากลูกจางมากที่สุด คือ ความ
ละเอียดรอบคอบ และความรูหรือทักษะพื้นฐาน และคุณลักษณะที่นายจางภาคบริการตองการจากลูกจางมากที่สุด
คือ ความละเอียดรอบคอบ มีความรูหรือทักษะพื้นฐาน ใฝรู มีปฏิภาณไหวพริบ เปนตน
พิสิ ฐ เทพไกรวัล (2554) วิ จัย เรื่อง การพัฒ นารูป แบบเครือขายความรว มมือเพื่อคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายความ
รวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กการวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยการศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของการศึกษาการ
บริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จภายใตเครือขายความรวมมือการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการจานวน 3 คนและการสํารวจสภาพปญหาและความคิดเห็น
ของผูบ ริ ห ารโรงเรี ยนเกี่ย วกั บกระบวนการสรางเครือขายและองคป ระกอบของเครือขายความรว มมือใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 การสรางและตรวจสอบกระบวนการ
สรางเครือขายและองคประกอบของเครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในสถานการณจริงจานวน 2 โรงเรียน และ ระยะที่ 4 การประเมินการใชรูปแบบ
เครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประกอบดวย
กระบวนการสรางเครือขาย 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตระหนักถึงความจาเปนในการสรางเครือขาย 2) ขั้น
ประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย 3) ขั้นสรางพันธสัญญารวมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือขาย 5) ขั้น
พัฒนาความสัมพันธ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องสวนองคประกอบของเครือขายความรวมมือ
เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแก 1) ลักษณะหรือกิจกรรมสําคัญที่เสริม
ประสิทธิภาพการดาเนินภารกิจของเครือขาย 2) ขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 3)
เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือขาย 4) กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ(empowerment) ของเครือขาย
5) คุณลักษณะที่ดีของผูนาเครือขาย และ 6) การปฏิบัติงานของเครือขายและการสะทอนผลผลการทดลองใช
รูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กพบวากลุมบุคคล
หนวยงาน/องคกรที่สมัครใจรวมกลุมเครือขายความรวมมือ ไดแกกลุมผูปกครองนักเรียนกลุมผูนาชุมชนสถาบัน
ทางศาสนาสถาบันอุดมศึกษากลุมศิษยเกาภูมิปญญาทองถิ่นโรงพยาบาลชุมชนสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไดดาเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานของเครือขายตั้งแตการวิเคราะห
บริบทเพื่อทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดาเนินงานดานวิชาการดานงบประมาณดานบุคคลและดาน
บริหารทั่วไปแลวสรุปรวมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดาเนินงานแตละดานเพื่อกําหนดเปาหมายในการ
ทางาน มีการกําหนดวิสัย ทัศนพันธกิจ เปาประสงคและจัดทาแผนพัฒนารวมกัน มีโ ครงการเกิดขึ้นหลาย
โครงการ ในโรงเรียนทั้ง 2 แหงการดาเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งปการศึกษาผลการประเมิน
โครงการพบวาสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานดานวิชาการงบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปและสง
ผลกระทบตอนักเรียนตามขอบขายที่คาดหวังสูงกวาปที่ผานมา
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ดวงทิ พย วิ บู ลย ศั กดิ์ ชั ย (2555) วิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นารู ปแบบความร ว มมื อด านการวิ จั ยระหว าง
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปญหาของความรวมมือ
ดานการวิ จัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม 2) พัฒนารูปแบบความรวมมือดานการวิจัยระหวาง
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ 3) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติของรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม การวิจัยแบงเปน
3 ขั้ นตอน คื อ ขั้ นตอนที่ การศึ กษาสภาพการดํ าเนินงานและป ญหาของความร วมมือดานการวิ จัยระหว าง
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบ
ความรวมมือดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม จากการสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ จํานวน
9 คน และขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติของรางรูปแบบความ
รวมมือดานการวิ จั ยระหว างมหาวิ ทยาลั ยกับภาคอุตสาหกรรม จากการสอบถามความคิดเห็ นของผู บริ หาร
มหาวิทยาลัย ผูบริหารภาคอุตสาหกรรม และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานความรวมมือดานการวิจัยระหวาง
มหาวิ ทยาลั ยกั บภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศไทย จํ านวน 52 คน ผลการวิ จั ยสรุ ปได ดั งนี้ 1) สภาพการ
ดําเนินงานความรวมมือดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม พบวา มีการดําเนินงานความ
รวมมือโดยแบงตามลักษณะการดําเนินงาน 4 ดานประกอบดวย ดานหลักกการความรวมมือ ดานโครงสรางและ
กลไกความรวมมือ ดานทรัพยากรที่มชสนับสนุนความรวมมือ และดานกระบวนการดําเนินการความรวมมือ สวน
ป ญหาที่ สํ าคั ญของการดํ าเนิ นการความร วมมื อ คื อ มหาวิ ทยาลั ยและภาคอุ ตสาหกรรมบางส วนยั งไม เห็ น
ความสําคัญและขาดแรงจูงใจในการดําเนินงานความรวมมือดานการวิจัย อีกทั้งยังขาดระบบการดําเนินงานที่
ชัดเจน
2) รูปแบบการดําเนินงานความรวมมือดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม มี
องคประกอบดังนี้ ดานหลักการความรวมมือ 15 ขอ ดานโครงสรางและกลไกความรวมมือ 12 ขอ ดานทรัพยากร
ที่มชสนับสนุนความรวมมือ 12 ขอ และดานกระบวนการดําเนินการความรวมมือ 15 ขอ จากการตรวจความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติของรางรูปแบบความรวมมือดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยรวมในแตละดานและแตละขอ พบวา มีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไป
ปฏิบัติสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วรรณดี นาคสุ ขปาน (2557) วิ จัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความรวมมือดานการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปจจุ บั นป ญหาความร วมมื อด านการศึ กษาของโรงเรี ยนมั ธยมไทยในการดํ าเนิ นการเตรี ยมความพร อมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบความรวมมือดานการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน วิธีการวิจัยเปนการวิจัย
แบบผสมผสานระหว างการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพและการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ ผลการวิ จั ยพบว า สภาพป จจุ บั นการ
ดําเนินงานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา 1) ดานนโยบาย โรงเรียนใชการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย 2) ดานหลักสูตร กําหนดเรื่องคานิยมและมรดก
รวมทางวัฒนธรรมอาเซียน 3) ดานครูผูสอน พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการกาวสูประชาคมอาเซียน 4)
ดานสื่ออุปกรณทางการศึกษา จัดหาสื่อและพัฒนาสื่อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 5) ดานรูปแบบการจัดการเรียน
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การสอน มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู 6) ดานผูบริหาร มีวิสัยทัศนในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
7) ด า นงบประมาณ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณตามแผน 8) ด า นบรรยากาศของสถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูอาเซียนศึกษา และ 9) ดานผูเรียน ผูเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน ในสวนปญหา พบวา การประสานงานดานนโยบายยัง
มีนอย หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไมกระจายตัว ครูสวนใหญไมสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและ
ขาดทักษะการใชสื่อเพื่อการศึกษาไรพรมแดน นอกจากนั้น การรวมมือกับโรงเรียนในกลุมประชาคมอาเซียนยังมี
นอย งบประมาณไมเพียงพอ และขาดการกําหนดเปาหมายแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนในกลุมประชาคม
อาเซียน สําหรับการสรางความรวมมือดานการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน
พบวา มี 5 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบสัมพันธแบบทางการ 2) รูปแบบสัมพันธแบบเครือขายความรวมมื อ
3) รูปแบบสัมพันธแบบกึ่งทางการ 4) รูปแบบสัมพันธแบบไมเปนทางการ 5) รูปแบบสัมพันธแบบอิสระ ซึ่ง
รูปแบบการสรางความรวมมือดานการศึกษามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสรางขอตกลงความรวมมือ
ขั้นตอนที่ 2 การประสานความรวมมือดวยองคประกอบการจัดการศึกษา 9 ดาน คือ นโยบาย หลักสูตร ครูผูสอน
สื่ออุ ปกรณ การเรี ยน รู ปแบบการจั ดการเรียนการสอน ผู บริ หารและบุคลากร งบประมาณ บรรยากาศของ
สถานศึกษา และผูเรียน ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลของความรวมมือ ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ และปญหาอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงพัฒนาความรวมมือ ประกอบดวย ปจจัยเงื่อนไข ประเมินผล และการแสวงหาวิธีการ
พั ฒนาความร วมมื อ โดยที่ มี การสนั บสนุ นจากหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง นอกจากนี้ ยั งพบว า รู ปแบบที่ ประสบ
ความสําเร็จชัดเจน คือ รูปแบบสัมพันธแบบทางการและรูปแบบสัมพันธแบบกึ่งทางการ
จิรภัทร มหาวงค (2558) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง โดยจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารเครือขายความรวมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง พบวาการบริหาร
เครือขายความรวมมือทางวิชาการประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1
หลักการของเครือขาย ประกอบดวย 1) หลักการมีสวนรวม 2) หลักความเสมอภาค 3) หลักประสิทธิผล
4) หลักประสิทธิภาพ และ 5) หลักความรับผิดชอบ องคประกอบที่ 2 ลักษณะเครื อขาย องคประกอบที่ 3
คณะกรรมการบริหารเครือขาย ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริหารเครือขายระดับนโยบาย และบทบาท
หน า ที่ ข องคณะกรรมการระดั บ นโยบาย 2) คณะกรรมการระดั บ เครื อ ข า ยและบทบาทหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการระดับเครือขาย องคประกอบที่ 4 ขอบขายความรวมมือทางวิชาการ ประกอบดวย 1) ความ
รวมมือในการใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3)
ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 4) ความรวมมือการจัดการเรียนรู และ 5) ความรวมมือการใช
แหลงเรียนรู และองคประกอบที่ 5 กระบวนการบริหารเครือขาย ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองคกร ขั้นตอนที่ 3 การประสานงาน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
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ภัทรวรรธน นิลแกวบวรวชิญ (2559) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบของเครือขายความรวมมือสรางและพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ปน ผูอํ านวยการสํ านั กเขตพื้น ที่ฯ รองผู อํา นวยการสํา นัก เขตพื้ น ที่ ฯ
ศึกษานิเทศกผูบริหารสถานศึกษาครูคณะกรรมการติดตามฯคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯโดยใชเทคนิคการสุม
หลายขั้นตอนจํานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช เปนแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกและแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคาสถิติที่ใชไดแก รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Z-test ผลการวิจัยพบวารูปแบบการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการประกอบดวย 1) กระบวนการสรางเครือขายมี 6 ขั้นตอนคือ 1.1) ขั้น
ตระหนัก ถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 1.2) ขั้นประสานหนวยงาน/ องคกรเครือขาย 1.3) ขั้นสรางพันธ
สัญญารวมกัน 1.4) ขั้นบริหารจัดการเครือขาย 1.5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ 1.6) ขั้นรักษาความสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง 2) องคประกอบของเครือขายความรวมมือทางวิชาการมี 5 องคประกอบ คือ 2.1) กิจกรรมสําคัญที่
เสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือขาย 2.2) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือขาย 2.3)
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 2.4) คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผูนําเครือขาย
2.5) การปฏิบัติของเครือขายและการสะทอนผล 3) ขอบขายภารกิจงานดานวิชาการมี 7 ภารกิจ คือ 3.1)
การพัฒนาหลักสูตร 3.2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3.3) การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5) การพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 3.6) การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 4) ผลการทดลองใชรูปแบบ
การพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บุ ญ ส ง ป ท มพงศ พร (มปป., บทคั ดย อ )ศึ ก ษาวิ จัย แนวทางพั ฒ นาเครื อ ขา ยความร ว มมื อ ในการ
จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอดจังหวัดตาก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความตองการเครือขายความรวมมือและเพื่อศึกษาขีดความสามารถในการรวมมือของเครือขายความรวมมือใน
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอดจังหวัดตากและเพื่อหาแนวทางพัฒนา
เครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอดจังหวัดตาก
ผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความตองการเครือขายความรวมมือและเพื่อศึกษา
ขีดความสามารถในการรวมมือของเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอแมสอดจังหวัดตากโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ไดแกคณะผูบริหารพนักงานเทศบาล
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งสิ้น 181 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในอํ า เภอแม ส อดจั ง หวั ด ตากสั ม ภาษณ แ ละสนทนากลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรี, ประธานสภา, ปลัดเทศบาลหัวหนาสวนราชการ, ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน วิเคราะหขอมูล
ดวยการพรรณนาวิเคราะหผลการวิจัยพบวาแนวทางพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอแมสอดจังหวัดตาก มีวิธีดําเนินการแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูและประสบการณเพื่อรวมเครือขายขั้นตอนที่ 2 การ
จัดทําแบบบันทึกขอตกลงเครือขายความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อําเภอแมสอดจังหวัดตาก
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เพิ่มศักดิ์ บัวรักษ (มปป., บทคัดยอ) การพัฒนารูป แบบเครือขายความรวมมือดานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) สภาพปจ จุบันของเครือขายความรวมมือดานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาองคประกอบของเครือขายความรวมมือดานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ผูวิจัย ไดศึกษาและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีผ ลงานวิจัย ที่
เกี่ยวของจําแนกประเด็นและนําไปสรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัด
การศึกษา จํานวน 9 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงผูวิจัยสังเคราะหเนื้อหาและกําหนดเปนรูปแบบ
เครื อข า ยความร ว มมื อ ด า นวิ ช าการของสถานศึ กษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1) สภาพปจจุบันรูปแบบเครือขายความรวมมือดานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 ดาน ไดแก 1.1) คุณลักษณะสําคัญของเครือขายความรวมมือดาน
วิชาการ 1.2) ขอบขายและภารกิจดานวิชาการของสถานศึกษา 1.3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครือขาย
ความรวมมือดานวิชาการ 1.4) คุณลักษณะที่ดีของแกนนําเครือขายความรวมมือดานวิชาการและ 1.5) วิธีการ
พัฒนาสมาชิกของเครือขายความรวมมือดานวิชาการ
2) องคประกอบของเครือขายความรวมมือ
2.1) ดานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานดานคุณลักษณะสําคัญของเครือขายความรวมมือดานวิชาการ
ประกอบดวย 2.1.1) การสรางวิสัยทัศนเครือขายความรวมมือดานวิชาการ 2.1.2) การมีสวนรวมของสมาชิก
2.1.3) การพัฒนาสมาชิกเครือขายอยางตอเนื่อง 2.1.4) การติดตามและประเมินผล 2.2) ดานขอบขายและ
ภารกิจดานวิชาการของสถานศึกษาประกอบดวย 2.2.1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.2.2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 2.2.3) การวัดผลประเมินผล 2.2.4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการวิจัย 2.2.5) การ
สนับสนุนพัฒนาแหลงเรียนรูและวิทยากร 2.2.6) การนิเทศการศึกษา และ
2.2.7) การพัฒนาระบบการ
ประกันประสิทธิภาพวิชาการ
3) ดานขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือดานวิชาการประกอบดวย 3.1) การ
สรางพันธสัญญารวมกัน 3.2) การติดตอประสานงาน 3.3) การวิเคราะหปญหา 3.4) การระบุเปาหมาย 3.5)
การวางแผนจัดทําแผน 3.6) การดําเนินงานตามแผน 3.7) การประเมินผลและการรายงาน 4) ดาน
คุณลักษณะที่ดีของแกนนําเครือขายความรวมมือดานวิชาการประกอบดวย 4.1) มีความกระตือรือรน 4.2) มี
ความคิดสรางสรรค 4.3) มีความรูและความเปนผูนําทางวิชาการ 4.4) การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 4.5) มีความ
เปนประชาธิปไตย 4.6) มีความรับผิดชอบและ 4.7) มีความมุงมั่นตอการทํางานใหสําเร็จ 5) ดานวิธีการ
พัฒนาสมาชิกของเครือขายความรวมมือดานวิชาการประกอบดวย 5.1) สรางความตระหนัก 5.2) การ
อภิปรายบรรยาย 5.3) ระดมความคิด 5.4) การศึกษาดูงาน 5.5) ประชุมปฏิบัติการ และ 5.6) การลงมือ
ปฏิบัติงาน
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สุภ าณี แต ม แก ว (2560) ได ทํ าการศึ ก ษา การมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในการรั ก ษาความ
ปลอดภัยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดใหความหมายของปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวม หมายถึง เหตุหรือเงื่อนไขที่มีผลตอการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวม ซึ่ง
ประกอบดวย
1) ความตระหนักของสมาชิก หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นมี
สํานึกความเปนเจาของทรัพยากร ตระหนักถึงปญหาหรือการไดรับผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยรวมกัน
ให ความสนใจรั บรู ขอมูล ข า วสาร เอาใจใส กระตือรือรน ในการแกปญ หา มีความเขาใจตอความสําคัญขอ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนและมีความพรอมเสียสละในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
2) ความเข มแข็ งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีการเปด
โอกาสใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชน มีการประชาคมเพื่อ
คนหาและแกไขปญหา มีการรวมตัวกันเปนองคกรชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน การจัดทําแผน
ชุมชน มีการเผยแพรความรูและการแบงบทบาทรับผิดชอบระหวางสมาชิกชุมชน
3) คุ ณ สมบั ติ ข องผู นํ า หมายถึ ง ประธานชุ ม ชนหรื อ ผู นํ า ในชุ ม ชน เป น แบบอย า งที่ ดี
มี ค วามสามารถในการสร า งศรั ท ธาจากประชาชน คนในชุ ม ชนให ค วามเกรงใจและเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง มาจาก
ความสามารถในการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา มีความสนใจที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งมีศักยภาพในการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขไดดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ รับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิก รูจักประสานงานกับหนวยงานภายนอก และรูจักแหลงขอความชวยเหลือ
เพื่อประโยชนของ
ชุมชน
4) การได รับ การสนั บสนุนและการยอมรับ หมายถึง การไดรับ การยอมรับ จากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนอื่นๆ ใหความสําคัญไดรับการกระตุนหรือจูงใจ ไดรับการสนับสนุนเงินทุน ขอมูล
ขาวสาร การฝกอบรม รวมทั้งการศึกษาดูงานตางถิ่น
กฤติยา สมศิลา และ กนกกานต แกวนุช (2561) ไดทําการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมที่สงผลตอการ
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา
คือ การรวมมือกันอยางจริงจัง โดยที่ทุกฝายตองรวมคิดรวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมคิดคนปญหา รวมลงทุน
และรับผลประโยชนตอบแทน รวมปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลและดําเนินการตาง ๆ ในชุมชน รวมตลอด
ถึ ง การจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนด ว ยตนเอง ดั ง นั้ น ลั ก ษณะของการมี ส ว นร ว มสามารถสร า งมิ ติ
(Domination) หรือองคประกอบของการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนได
4 องคประกอบ
ไดแก การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงานและการปฏิบัติการ
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงานโดยพบวาตัวแปร
ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชน ที่สงอิทธิพลทางบวกมีจํานวน 3 ตัว คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
(Participation Decision Making) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Participation Implementation) และ
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Participation Benefit)
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งานวิจัยตางประเทศ
ซูเลอร (Schuler, 1990, pp.2595 – A, อางถึงใน ณรงค ประสงค, 2546, หนา 53) วิจัยเรื่องการ
เขารวมของประชาชนในการตัดสินใจดานการจัดการศึกษาในมหาลัยมินเนโซดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวาประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะ
เขารวม การเขารวมโดยไมมีประสิทธิภาพเกิดจากขาดการสื่อสาร ผลประโยชนจากการเขารวมของประชาชน
ไดแก การพัฒนาความเขาใจในมหาวิทยาลัดปญหาไดแก การเขารวมในระดับพื้นฐาน การเขารวมเพียงเรื่อง
เดี ย ว การเข า รว มโดยขาดความเข า ใจในสถานการณทั้งหมด การขาดขอตกลงเกี่ย วกับ การเขารวมของ
ประชาชน การขาดความจริงใจและความพยายามอยางเทาเทียมกันของผูเกี่ยวของ
ยาซิน (Yasin, 1998, p.140) ไดศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนในการใหการสนับสนุนโรงเรียน
เอกชนระดั บประถมศึ กษาในประเทศไฮติผ ลการวิจัย พบวาการมีสวนรว มในโรงเรีย นมาจากชุมชนสูงมาก
ประมาณ 80 - 85 % โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองจะมีสวนรวมในการจายเงินคาเลาเรียนบุตรหลานและชวย
เสนอแนะความคิดเห็นตอการใหโรงเรียนมีภาพลักษณที่ดี
Ribchester and Edwards (2007) ศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือของเครือขายโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในชนบทพบวาชวงเวลาที่ฝายบริหารการศึกษาทองถิ่นไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือ
โรงเรียนขนาดเล็กไดนั้นการใหความรวมมือระหวางโรงเรียนเปนยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกวางที่จะเอื้อประโยชนตอ
โรงเรียนที่กําลังเติบโตและมีจํานวนนอยในกลุมวิธีนี้ถือเปนวิธีชวยเหลือที่สําคัญกวาเรื่องใดๆคุณคาของความ
รวมมือในเครือขายโรงเรียนจะเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดภายในชวยแกปญหาที่เปนผลลบ
จากการลดจํานวนฝายบริหารการศึกษาทองถิ่นซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาและเพื่อลดการแขงขันใน
ดานการเพิ่มจํานวนนักเรียนทั้งยังเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูประสานงานเครือขายที่มี
บทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในทองถิ่นและสรางความเจริญเติบโตสุดทายเปนผลทําใหโรงเรียนที่เกี่ยวของ
ได รั บการยอมรั บว าเป นโรงเรี ยนที่ มีประสิทธิภาพผลการวิจัยครั้งนี้ยังเนนความจริงที่วาผูบริหารในโรงเรียน
เครือขายทุกโรงเรียนกําลังรวมกันทํางานเพื่อขจัดการแขงขันระหวางโรงเรียนซึ่งจะเปนกุญแจหลักสูการปฏิรูป
การศึกษาประกอบกับการไดรับการสนับสนุนและความไววางใจจากทองถิ่นอยางตอเนื่อง
Norwich and Evans (2007) ศึกษาเรื่องเครือขาย: ความรวมมือระหวางโรงเรียนในการประชุม
เกี่ยวกับความตองการเปนพิเศษดานการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปพบวามีหลากหลายวิธีการที่จะทําใหโรงเรียน
รวมมือกันในการใหความชวยเหลือเปนพิเศษดานการศึกษาโดยอธิบายในลักษณะของรูปแบบตางๆที่ระบุปจจัย
ที่สัมพันธกับการจัดตั้งและการดําเนินงานในแตละปจจัยและยังสามารถอธิบายผลที่ไดซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย
นั้น ๆด วยทั้งในดา นบวกและด านลบการศึกษาครั้งนี้ไดนําเสนอหลักการเบื้องตนของความรว มมือระหวาง
โรงเรีย นที่ เกิ ดสัมฤทธิผ ลซึ่ งจะมีป ระโยชนตอผูสนใจในการพัฒ นาและผดุงไวซึ่งความชวยเหลือเปน พิเศษ
ทางดานการศึกษาและสงผลใหมีการตื่นตัวในการปรับโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการดานการศึกษาโดยให
ความสําคัญกับระบบเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนและการผสมผสานความคิดซึ่งมีความจําเปนใน
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สถานการณ ป จ จุ บั น นั ย สํ า คั ญ ที่ นํ า เสนอคื อ การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ที่ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แ ละมี
องคประกอบที่เกิดขึ้นในเวลาอันเหมาะสมแตในขณะเดียวกันใหคํานึงถึงความเสี่ยงและขอจํากัดของเครือขายที่
อาจจะมีผลตอศักยภาพในดานลบ
Callal & Ashwork (2004) แหงมหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลียศึกษาวิจัยเรื่อง
ความรวมมือและรวมทํางานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการตัวแปรที่ใชศึกษาคือขอมูลภูมิหลังผูตอบ
คําถาม (Background Information) ปจจัยสภาพแวดลอม (Environment Factors) รูปแบบการฝกงาน
(Training Model) ปญหาบุคลกร (People Issues) ลักษณะความรวมมือ (Background Characteristics)
และความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-ships between Institutions and
Industry Employers) ผลการวิจัยพบวาสิ่งที่ส นับ สนุน ใหเกิดความรว มมือที่มีประสิทธิผ ลของสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษาคือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝายที่จะรวมมือกัน 2) มีเปาหมายและจุดมุงมายที่
ตรงกันรวมทั้งมีวิสัยทัศนรวมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน
4) การติดตอสื่อสารที่มีระหวางกัน 5) ภาวะผูนําทั้งสองฝายที่สามารถหลอมรวมบูรณาการเอากลยุทธกลวิธีการ
ปฏิบัติความสัมพันธระหวางกันและนวัตกรรมของทั้งสองฝายเขาดวยกัน 6) การยอมรับความแตกตางของกัน
และกัน 7) การยืดหยุนดวยเวลาและอื่น ๆ กับความเต็มใจที่จะลองทํา 8) ความรูใหมทักษะใหมและวิธีคิดใหม
ที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการนโยบายและกฎเกณฑตาง ๆ ขององคการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการ
การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
ประชากร
ประชากร ไดแก จังหวัดเลยที่เปนจังหวัดนํารองโดยมีกลุมผูใหขอมูลจํานวน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมคณะดําเนินงานโครงการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยใหขอมูลโดยการสัมภาษณ
จํานวน 14 คน
2. กลุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดเปนบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเปนเครือขายฯ เปน
ผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม จํานวน 190 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ประเภท ประกอบดวย
1. แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิส ไล
เคอรท (Rensis Likert Method) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม / ความพรอม / ความสําเร็จ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารั ฐ โดยอาศัยปจ จัยหลักการบริหารจัดการ 4 ดาน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของบุค ลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ที่ เ ปน เครื อข ายความร ว มมื อของสํานั กงานศึ กษาธิ การจัง หวัด นํา รอ ง
ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประเภทของเครือขายความรวมมือ ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) จํานวน 1 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ จํานวน 4 ดาน คือ ดานบริบทเครือขายความรวมมือดานการ
บริหารจัดการ ดานการมีสวนรวม ดานผลผลิต จํานวน 19 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแตนอยที่สุด จนถึงมากที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จอยูในระดับมากที่สุด
การมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จอยูในระดับมาก
การมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จปานกลาง
การมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จอยูในระดับนอย
การมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จอยูในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open end
questions) จํานวน 2 ขอ
2. แบบสัมภาษณ ชนิดมีโครงสราง ประกอบดวยคําถามจํานวน 3 ประเด็น ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้น
ดําเนินการและประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล
การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบสอบถาม ผูศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 นํากรอบแนวคิดในการติดตามและความมุงหมายการติดตาม มาสรางเปนแบบสอบถาม
1.3 นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ภาษาที่ใช และตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ดวยเทคนิค IOC (Item –
Objective Congruence) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
1) ดร.วันเพ็ญ ผองกาย อดีตหัวหนากลุมยุทธศาสตรการวิจัย สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2) นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย อดีตรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
3) ดร.ทั ศ นี ย พิ ศ าลรัต นคุ ณ ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะด า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ
4) ดร.นิติยา หลานไทย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
5) ผศ.อดิสัย โทวิชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
1.4 คัดเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)
สวนขอคําถามที่มีคาความสอดคลองนอยกวา 0.50 ทําการปรับปรุงขอคําถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
1.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับเครือขายความรวมมือของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ไมใชกลุมตัวอยางในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไปทดลองใชแบบสอบถาม จํานวน 30
ฉบั บ แล ว นํ า มาวิ เ คราะห ห าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา 113 ) ปรากฏแบบสอบถามมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.89
1.6 ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
1.7 เกณฑการแปลความหมายคะแนน การแปลคะแนนความหมายคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชเกณฑของมาตราสวนประมาณคาทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,
หนา 121)
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4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด
มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย
มีการปฏิบัติ อยูในระดับนอยที่สุด

2. แบบสัมภาษณ ผูศึกษาดําเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 นํากรอบแนวคิดในการติดตามและความมุงหมายการติดตาม มาสรางเปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง
2.3 นําแบบสัมภาษณไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ภาษาที่ใช และตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ดวยเทคนิค IOC (Item –
Objective Congruence)
2.4 คัดเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)
สวนขอคําถามที่มีคาความสอดคลองนอยกวา 0.50 ทําการปรับปรุงขอคําถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
2.5 ไดแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดําเนินการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูศึกษาดําเนินการทําหนังสือราชการไปยังหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการ
จัดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายพรอมแบบสอบถาม และจัดสงคืนผูศึกษาตามวันและเวลาที่
กําหนด สวนแบบสัมภาษณผูศึกษาดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณตามวัน เวลาที่กําหนด
2.
ตรวจสอบครบถวน ความสมบูรณของขอมูลทุกฉบับที่ไดรับคืนมา
3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับตามกระบวนการทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยใชสถิติ
ในการวิเคราะห ดังนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1ประเภทของเครือขายความรวมมือ โดยการ
แจกแจงความถี่ (frequency)

80
1.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของ
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบตามรูปแบบประชารัฐ ของ
จังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองโดยการหาคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
1.3 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. แบบสัมภาษณ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) (รัตนะ บัว
สนธ, 2551,หนา 197-219)
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดสําเร็จของโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ จํานวน 20 ขอ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา จํานวน 3 ขอ ดานกระบวนการ
จํานวน 16 ขอดานผลผลิต จํานวน 1 ขอโดยมีเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดรายขอ ขอละ 5 คะแนน รวม
คะแนนเต็มทั้งสิ้น 100 คะแนน ซึ่งมีเกณฑการประเมินตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ดังนี้
ระดับคะแนนที่ 1 ผลคะแนนรวมระหวาง 50 – 59 คะแนน
ระดับคะแนนที่ 2 ผลคะแนนรวมระหวาง 60 – 69 คะแนน
ระดับคะแนนที่ 3 ผลคะแนนรวมระหวาง 70 – 79 คะแนน
ระดับคะแนนที่ 4 ผลคะแนนรวมระหวาง 80 – 89 คะแนน
ระดับคะแนนที่ 5 ผลคะแนนรวมระหวาง 90 – 100 คะแนน

บทที่ 4
ผลการติดตาม
การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน ใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีวัตถุประสงคของการติดตาม
3
ประการ คือ 1) เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง และ 3)
เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง สรุปผลการติดตาม ดังนี้
สวนที่ 1 การติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
สวนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ผลการติดตาม
สวนที่ 1 การติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีผลการติดตามสรุปไดดังนี้
1. เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง พบวา
มี 3 เครือขาย คือ เครือขายภาครัฐ เครือขายภาคเอกชน และเครือขายภาคประชาสังคม โดยการใหความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ แยกเปน 3 ดาน คือ ดานแหลง
เรียนรู ดานวิทยากรใหความรู และดานการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ดังนี้
1) เครือขายภาครัฐ
(1) จังหวัดเลย (ผูวาราชการจังหวัดเลย)
- ดานนโยบาย ไดแก การบริหารจัดการจังหวัด 8 ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเลย
(2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดาน อํานวยการ การประสานงานเครือขาย ไดแก เครือขายความรวมมือการผลิต
และพัฒนากําลังคนตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง ทุกเครือขาย
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (สพม. 19)
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ลูกเสือ การนิเทศการศึกษา
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(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-3 (สพป. เลย 1-3)
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ลูกเสือ การนิเทศการศึกษา
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก หลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลดาน
ดนตรี ทัศนศิลป นาฏศิลป ศิลปวัฒนธรรม
- ดานการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ไดแก อาคาร สถานที่ เครื่องมือการจัด
การศึกษาของมหาลัย หองสมุด IT เทคโนโลยี หองดนตรี ทัศนศิลป นาฏศิลป ศิลปวัฒนธรรม ที่พัก
นักเรียนเขาคายตาง ๆ ของนักเรียนเครือขาย
(7) วิทยาลัยเทคนิคเลย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานอาชีพ
- ดานการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ไดแก อาคาร สถานที่ การฝกอาชีพ
(8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานอาชีพ
- ดานการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ไดแก อาคาร สถานที่ การฝกอาชีพ
(9) วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานอาชีพ
- ดานการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ไดแก อาคาร สถานที่ การฝกอาชีพ
(10) วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานอาชีพ
- ดานการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ไดแก อาคาร สถานที่ การฝกอาชีพ
(11) โรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักหนาม
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(12) โรงเรียนอนุบาลเลย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี นาฏศิลป
- การแสดงผลงานนักเรียน วงดนตรีลูกทุง
(13) โรงเรียนนาแหววิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
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- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
- เครือขายดานดนตรี
(14) โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี นาฏศิลป ทัศนศิลป
- การแสดงผลงานโรงเรียน นักเรียน “รําเชิดชูเมืองเลย”
(15) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี นาฏศิลป ทัศนศิลป
(16) โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี ลูกเสือ ทัศนศิลป
(17) โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(18) โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี นาฏศิลป ทัศนศิลป
(19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 52
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(20) โรงเรียนผาสามยอดวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(21) โรงเรียนผาสามยอดวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(22) โรงเรียนเชียงคานวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี นาฏศิลป
(23) โรงเรียนน้ําทบ
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(24) โรงเรียนเหมืองแบง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี ลูกเสือ
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(25) โรงเรียนบานปาขา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(26) โรงเรียนพระธาตุบังพวน อ.ทาบอ จงหนองคาย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
(27) โรงเรียนทาลี่วทิ ยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานทัศนศิลป
(28) โรงเรียนนาดวงวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป ทัศนศิลป
(29) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานทัศนศิลป
(30) โรงเรียนนาออวิทยา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ ทัศนศิลป
(31) โรงเรียนเชียงคาน
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานทัศนศิลป
(32) โรงเรียนบานหินเกิ้ง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานทัศนศิลป
(33) โรงเรียนบานหนองปากฟาน
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานทัศนศิลป
(34) โรงเรียนบานหวยสีเสียด
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานทัศนศิลป
(35) โรงเรียนชุมชนบานเอราวัณ
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป
- การแสดงผลงานนักเรียน “รําแหบั้งไฟลาน”
(36) โรงเรียนบานโนนสมบูรณโปรงสุวรรณ
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป
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(37) โรงเรียน
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป
- การแสดงผลงานโรงเรียน นักเรียน “รําแหดอกไมเมืองเซไล”
(38) โรงเรียนบานโนนปอแดง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป
- การแสดงผลงานโรงเรียน นักเรียน “รําเก็บฝาย”
(39) โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป
(40) โรงเรียนบานผานกเคา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานนาฏศิลป
(41) โรงเรียนบานโคกสงา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(42) โรงเรียนบานกกทอง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(43) โรงเรียนบานซําปุน
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(44) โรงเรียนบานปวนพุ
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(45) โรงเรียนบานนาอางคํา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(46) โรงเรียนบานนาดินดํา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(47) โรงเรียนบานโนน
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
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(48) โรงเรียนบานผาสะนา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(49) โรงเรียนบานน้ําคิว
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(50) โรงเรียนบานกกดู
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(51) โรงเรียนบานทาสวรรค
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(52) โรงเรียนบานแหลงควาย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(53) โรงเรียนบานหนองนาทราย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(54) โรงเรียนบานรมเกลาชมเจริญ
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(55) โรงเรียนบานน้ําสวยหวยปลาดุก
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(56) โรงเรียนบานหนองผํา
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(57) โรงเรียนบานเชียงกลม
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
(58) โรงเรียนบานเมี่ยง
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานลูกเสือ
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2) เครือขายภาคเอกชน
(1) สถานประกอบการในเขตจังหวัดเลย หอการคา สภาอุตสาหกรรม โรงงานน้ําตาล
ศูนยการคา บิ๊กซี บิ๊กโฮม แม็กโคร โลตัส ส.ทวีภัณฑ ยางพาราศรีตรัง รานรวมใจ ธุรกิจดานโรงแรม เลย
พาวิลเลี่ยน เลยพาเลช เลยออคิด ภูหลวง ธุรกิจยนตรกรรม โตโยตาเมืองเลย บริษัท มิตซูเลย เลยอีซูซุ
เลยยนตกิจ
- ดานแหลงเรียนรู ดานอาชีพ
- ดานวิทยากรใหความรู ดานอาชีพ
- ดานการสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ฝกประสบการณผูเรียน
(2) สถานศึกษาสังกัด เอกชน (สช.) เครือขายเอกชน ประกอบดวย โรงเรียนมหาไถศึกษา
เลย โรงเรียนวรราชวิทยา โรงเรียนณัฐพันธภูหลวง โรงเรียนณัฐพันธดานซาย โรงเรียนศุภกรหนองหินโรงเรียน
อนุบาลเพลินจิต ภูเรือ โรงเรียนมณีรัตน เมืองเลย โรงเรียนมณีรัตนเชียงคาน และโรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ได
ใหบริการ ประกอบดวย
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
- ดานการสนับสนุน วัส ดุ/อุปกรณ /สถานที่ ไดแก อาคาร สถานที่ กิจ กรรมของ
เครือขายเอกชน
- การแสดงผลงานโรงเรียน นักเรียน ดานนาฏศิลป “มาเลย เที่ยวเลย ฮักเลย”ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ไดรับความรวมมือจากโรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ไปรวมแสดงผลงาน
3) เครือขายภาคประชาสังคม

เครือขายดนตรี

(1) ดร.สงา กําจัดภัยพาล
- ดานแหลงเรียนรู ไดแก โรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้เลย
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานดนตรี
- ดานการสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ ไดแก อาคารสถานที่ การรวมกลุมของ

(2) นายวสันต โชติกุล
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี การรองเพลง
(3) นายอัสนีย โชติกุล
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี การรองเพลง
(4) นายสุเทพ บุญเติม ขาราชการบํานาญ
- ด า นวิ ท ยากรให ค วามรู ได แ ก การบริ ห ารการศึ ก ษา การนิ เ ทศการศึ ก ษา
การติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(5) นายปรีชา กมลรัตน ขาราชการบํานาญ
- ด า นวิ ท ยากรให ค วามรู ได แ ก การบริ ห ารการศึ ก ษา การนิ เ ทศการศึ ก ษา
การติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(6) นายโกสุม วิรัตติยา ขาราชการบํานาญ
- ด า นวิ ท ยากรให ค วามรู ได แ ก การบริ ห ารการศึ ก ษา การนิ เ ทศการศึ ก ษา
การติดตามประเมินผลดานการศึกษา
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(7) นายพงษศักดิ์ ทุมสงคราม ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(8) นายสวาท จันทรสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(9) นายฐานันดร นครขวาง ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(10) นายสุจิน มีชัย ประธาน อกศจ.พัฒนาการศึกษา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(11) นายกฤษณพงษ เหมบุรุส ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(12) นายสุมิตร ชมวงศ ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(13) นายสิทธิชัย รวมจิตร ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา
(14) บาวเอก วังสะพุง สมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(15) ดีเจ บึ้ง อางนุย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเลย FM 95.25 KHZ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(16) คุณครูสุวิทย สารเงิน ศิลปนทองถิ่นไทย
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก หมอลําไทยเลย
(17) กลุมแมบานหนองบอน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป “รําเลยพามวน”
(18) ทนาเล็ก
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(19) นายพงษศักดิ์ ทุมสงคราม เกษตรกรสวนยางพารา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(20) นางเบญจา ทุมสงคราม โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
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(21) นายปวเรส รังษีสุวรรณ พอคา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(22) นายปวเรส รังษีสุวรรณ พอคา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(23) นายประวิตร บุญประครอง โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(24) นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(25) นายอนุชา ภูวิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดนตรี
(26) นายพงษพัฒน แกวศรีทองธาดา ประธานสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ วิทยุ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(27) นายอั ศ จรรย บั ว ฮองแสง สมาคมสื่ อ มวลชน หนั ง สือ พิ มพ วิ ท ยุ โทรทั ศ น
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(28) ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(29) น.ส.แกวกานดา สุขจอย โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(30) นายพลชัย แกวยาศรี โรงเรียนทาลี่วิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(31) นางนิตยา บริบูรณ โรงเรียนนาดวงวิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(32) นานพงศธร พินิจวัฒน ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(33) นายสังคม ทองมี ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(34) นายวิรัตน พรมมาไว ธุรกิจสวนตัว อ.เชียงคาน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(35) นายสถิต วิเศษสัตย โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(36) นางพรพรหม วองวิเชียรกุล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(37) นางสิริภรณ สอนสุภาพ ธุรกิจรานขายของชํา อ.เชียงคาน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
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(38) นายวิมล สิริธรรม ธุรกิจขายเสื้อผา อ.เชียงคาน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(39) นางสาวดรุณี ปรีชามงคล สิริมงคลเภสัช อ.เชียงคาน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ทัศนศิลป
(40) นายสั น ทั ด วิ บู ล ย ข จรเสรี สมาคมสื่ อ มวลชน หนั งสื อพิ มพ วิ ทยุ โทรทั ศ น
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(41) นายเหรี ย ญทอง เจีย มจิตร สมาคมสื่ อมวลชน หนังสือพิมพ วิ ทยุ โทรทั ศ น
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(42) ดีเจ พิษณุ เหมทับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเลย
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธเครือขาย
(43) นายทินกร โสมายัง ธุรกิจสวนตัว อ.ปากชม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(44) นายสัญญา บุญมาสิริ ธุรกิจสวนตัว อ.เชียงคาน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(45) นายพัตร ณรงคเดช รานเสริมสวย อ.เมือง
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(46) น.ส.ชอเพชร แชมอ โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(47) นายฤทธิพร สอดโสม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(48) น.ส.ปรีดาพรรณ รอดประทับ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(49) นางอสาวดี วิเศษสัตย โรงเรียนเลยพิทยาคม
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(50) นายวิฑูร ฉิมสา ธุรกิจเลี้ยงปลา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(51) ดร.สุริยา บรรพลา ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(52) นางดวงเดือน แจมจํารัส รานเสริมสวย อ.เมือง
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
(53) นายธงชัย ศรีวัฒนา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก นาฏศิลป
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(54) นายประยูร เหตุเกษ ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(55) นายวัชระ โปรงฟา ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(56) นายชัยชาญ เชื้อบุญมี ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(57) นายอาทิตย พลซา ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(58) นายสมศักดิ์ โสมาศรี โรงเรียนกกทอง
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(59) นายมงคล สุอาสา ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(60) นายเหรียญทอง สุขใจ ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(61) ร.ต.ต.ยอดมณี นามวงศ ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(62) นายสุรพันธ นึกชอบ ขาราชการบํานาญ พัฒนากร
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ลูกเสือ
(63) นายสุริยันต สะทาน ผอ.โรงเรียนบานซําบุน
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(64) นายศักดิ์สิทธิ์ พศาล ผอ.โรงเรียนบานปวนพุ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(65) นายจันทรลอย สุรภี ผอ.โรงเรียนบานเหมืองแบง
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การจัดการศึกษา ลูกเสือ
(66) นายจํานง ศรีมังกร ขาราชการบํานาญ ผอ.กลุมนิเทศ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การนิเทศ
(67) นายหนูไพ แกวกัญหา ขาราชการบํานาญ
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การนิเทศ
(68) ดร.ฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก ศธจ.เลย
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การนิเทศ
(69) ดร.นัจรีภรณ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก สพป.เลย 1
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก การนิเทศ
(70) วาที่ ร.ท.ประสาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
- ดานวิทยากรใหความรู ไดแก ดานอาชีพ
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2. ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนตอการดําเนินโครงการของ
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ ประกอบดวย ดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย ดานการบริหารจัดการดาน
การมีสวนรวมและดานผลผลิต นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่ 1 – 5
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิต
และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ที่มีตอการดําเนินโครงการฯ
ดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย
ดานการบริหารจัดการ
ดานการมีสวนรวม
ดานผลผลิต
รวม

𝜇

คาคะแนน

4.55
4.42
4.46
4.45
4.46

0.34
0.28
0.26
0.33
0.19

การแปล
คาคะแนน
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 20 ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ โดยภาพรวม พบวา เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝜇 = 4.46,
= 0.19)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดเปนลําดับแรก (𝜇 = 4.55, = 0.34) รองลงมาไดแก ดานการมีสวนรวม
(𝜇 = 4.46 , = 0.26) ดานผลผลิต (𝜇 = 4.45 , = 0.33) และดานการบริหารจัดการ (𝜇 = 4.42,
= 0.28) ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย
ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิต
และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ที่มีตอการดําเนินโครงการดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย
1. องคกรของทานมีความตระหนักตอยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
2. บุคลากรในองคกรของทานไดรับความรูความเขาใจในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ
3. บุคลากรในองคกรของทานใหความรวมมือในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ
รวม

𝜇

คาคะแนน

การแปล
คาคะแนน

4.59

0.49

มากที่สุด

4.55

0.49

มากที่สุด

4.51

0.50

มากที่สุด

4.55

0.34

มากที่สุด

จากตารางที่ 21 ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ ดานบริบทกอนเขารวมเครือขายพบวา เครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
(𝜇 = 4.55 , = 0.34)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยองคกรมีความ
ตระหนักตอยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
เปน
ลําดับแรก (𝜇 = 4.59,
= 0.49) รองลงมา ไดแก บุคลากรในองคกรไดรับความรูความเขาใจในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ (𝜇 = 4.51 , = 0.50) และบุคลากรในองคกรใหความ
รวมมือในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ (𝜇= 4.51 , = 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐดานการบริหารจัดการ
ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิต
และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ที่มีตอการดําเนินโครงการฯดานการบริหารจัดการ
1. การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขายความรวมมือฯ
มีความเหมาะสม
2. การติดตอสื่อสารและการประสานงานภายในเครือขายความ
รวมมือฯ มีประสิทธิภาพ
3. ขอมูลสารสนเทศเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือฯ
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีสวนชวยใหเกิดความเขมแข็งของ
เครือขายความรวมมือฯ
5. การประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการมีความ
เหมาะสมและครอบคลุม
6. การจัดการและแกปญหาในการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือฯ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวม

𝜇

คาคะแนน

การแปล
คาคะแนน

4.43

0.49

มาก

4.37

0.49

มาก

4.36

0.48

มาก

4.47

0.50

มาก

4.45

0.52

มาก

4.42

0.49

มาก

4.42

0.28

มาก

จากตารางที่ 22 ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด ตาม
รูปแบบประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ ดานการบริหารจัดการพบวา เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารัฐมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝜇 = 4.42 , = 0.28)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมีสวนชวย
ใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก (𝜇 = 4.47 , =
0.50) รองลงมา ไดแก การประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมและครอบคลุม (𝜇 =
4.45 ,
= 0.52) การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขายความรวมมือฯ มีความเหมาะสม (𝜇 = 4.43 ,
= 0.49) การจัดการและแกปญหาในการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (𝜇 = 4.42 ,
= 0.49) การติดตอสื่อสารและการประสานงานภายในเครือขายความรวมมือฯ มี
ประสิทธิภาพ (𝜇 = 4.37 ,
= 0.49) ขอมูลสารสนเทศเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ (𝜇
= 4.36 , = 0.48) ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐดานการมีสวนรวม
ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิต
และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ที่มีตอการดําเนินโครงการฯดานการมีสวนรวม
1. การกําหนดแนวปฏิบัติของเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
2. การวางแผนดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
3. สนับสนุนจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐเพิ่มเติม
4. สนับสนุนบุคลากรเขารวมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
5. การสรรหาและคัดเลือกแกนนํา/เพื่อนรวมงานในกลุมเครือขายฯ
6. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
รวม

𝜇

คาคะแนน

การแปล
คาคะแนน

4.54

0.49

มากที่สุด

4.52

0.54

มากที่สุด

4.38

0.55

มาก

4.46

0.59

มาก

4.44
4.44
4.47
4.46

0.49
0.53
0.55
0.26

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 23 ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการฯ ดานการมีสวนรวมพบวา เครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝜇= 4.46, = 0.26)
เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายข อ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด และระดับ มาก โดยการ
กําหนดแนวปฏิบัติของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับแรก (𝜇= 4.54, = 0.49) รองลงมา ไดแกการวางแผน
ดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชา
รัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาที่สุด (𝜇= 4.52 , = 0.54)
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สวนความคิดเห็นระดับมาก ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ รัฐ
(𝜇= 4.47 , = 0.55)สนับสนุนบุคลากรเขารวมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (𝜇= 4.46 ,
= 0.59) การเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
เครือขายความรวมมือฯ (𝜇= 4.44 ,
= 0.53) การสรรหาและคัดเลือกแกนนํา/เพื่อนรวมงานในกลุม
เครือขายฯ (𝜇= 4.44 , = 0.49) และสนับสนุนจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเพิ่มเติม (𝜇 = 4.38 ,
=
0.55) ตามลําดับ
ตารางที่ 24 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐดานผลผลิต
ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ที่มีตอการดําเนินโครงการฯดานผลผลิต
1. ผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดตรงตามความตองการของพื้นที่
สอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของจังหวัด
2. ผูเรียนสามารถคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาสูการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงได
3. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานทางการศึกษา สถาน
ประกอบการ องคกรวิชาชีพและภาคประชาชน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืน
รวม

𝜇

คาคะแนน

การแปล
คาคะแนน

4.51

0.50

มากที่สุด

4.38

0.48

มาก

4.45

0.49

มาก

4.45

0.33

มาก

จากตารางที่ 24 ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ ดานผลผลิต พบวา เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารัฐมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝜇 = 4.45 , = 0.33)
เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายข อ พบวา มีความคิดเห็น อยูในระดับ มากที่สุด และระดับ มาก โดยผูเรีย น
สามารถพัฒนาศักยภาพไดตรงตามความตองการของพื้นที่ สอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของจังหวัด มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (𝜇 = 4.51 , = 0.50) รองลงมา ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หนวยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพและภาคประชาชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (𝜇 = 4.45, = 0.49) และ
ผูเรียนสามารถคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาสูการประกอบอาชีพที่มั่นคงไดมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก (𝜇 = 4.38 , = 0.48) ตามลําดับ
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3. ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลย
กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งาน สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เลย ได กํ า หนดโครงสร า งเครื อ ข า ยและให
คณะกรรมการเครือขายไดรวมกันกําหนดรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาเครือขายของตนเอง แตใหสอดคลอง
กับ 1) นโยบาย 2) ความตองการของพื้น ที่ 3) ความสามารถในการดําเนินงานของเครือขาย 4) การ
ดําเนินการภายใตความรวมมือของเครือขาย 5) การเพิ่มศักยภาพของกําลังคนในระดับจังหวัด จังหวัดเลยได
เครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย คือ 1) เครือขายดนตรี 2) เครือขายทัศนศิลป 3) เครือขาย
นาฏศิลป 4) เครือขายดานอาชีพ 5) เครือขายศึกษานิเทศก 6) เครือขายลูกเสือ 7) เครือขายเอกชน
กิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ มีรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม ปญหาอุปสรรค แผนการที่จะดําเนินการ
ตอไป และปจจัยความสําเร็จสรุปได ดังนี้
1) รูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม
มีรูปแบบการทํางานเปนทีมคณะทํางาน และการมีสวนรวม ดังนี้
(1) รวมประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินงานตากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ศึกษาขอมูลสารสนเทศ ความตองการกําลังคนตามบริบทพื้นที่ โดยยึดยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของจังหวัดเลย Thailoei 4.0 และนโยบายผูวา
ราชการจังหวัดเลย “การสรางอัตตาความเปนตัวตนของคนเมืองเลย” โดยมีแนวคิดวา จังหวัดเลย คือ จังหวัด
เกาแกที่สืบทอดวัฒนธรรมของลานชาง ดังนั้น ทําอยางไรจึงจะสรางความเปนลานชางของจังหวัดได
(3) นําเสนอศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อใหนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
(4) นําเขาหารือใน อกศจ. พัฒนาการศึกษา และ อกศจ. ยุทธศาสตรการพัฒนา
(5) กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน และจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
(6) ประชุมเครือขายความรวมมือ เพื่อชี้แจงแนวทางการทํางาน และประสานงานความรวมมือ
เครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(7) จัดกิจกรรมการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
(8) จัดกิจกรรมการเขาคาย ดานทัศนศิลป สาขาจิตรกรรม ดานดุริยางคศิลป สาขาดนตรีขับรอง
ดานนาฏศิลป สาขาฟอนรําการแสดง
(9) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน (จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา)
(10) จัดกิจกรรมการแสดงผลงานเครือขาย
(11) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(12) การประชุมสรุปผลการดําเนินงานเครือขาย
(13) รายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ
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2) ผลการดําเนินกิจกรรม
(1) ไดเ ครื อข ายความร วมมือ 3 เครือขาย ประกอบดวย ภาครัฐ 58 แหง ภาคเอกชน 31 แหง
ภาคประชาสังคม 44 กลุม/คน
(2) ไดเครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายลูกเสือ จํานวน 50 คน
เครื อ ข ายทั ศนศิ ล ป จํ า นวน 30 คน เครื อขา ยนาฏศิล ป จํานวน 20 คน เครือข ายดนตรี จํานวน 20 คน
เครือขายดานอาชีพ จํานวน 20 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน
รวม 190 คน และได ขยายผลเครื อข า ยทัศนศิล ป 40 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 40 คน
เครือขายนาฏศิลป จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายและรวมแสดง จํานวน 150 คน กลุมแมบานที่รวมแสดง
จํานวน 30 คน เครือขายดนตรี จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 100 คน เครือขาย
ลูกเสือ จํานวน 40 คน ผูเขารวมการอบรม จํานวน 400 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน ผูเขารวม
ประชุม/ดูงาน จํานวน 3 คน และเครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 913 คน
3) ปญหาและอุปสรรค
(1) ดานกระบวนการ
การหารูปแบบในการพัฒนาความรวมมือของเครือขาย ที่หลากหลาย ขึ้นกับตัวบุคคล ความคิด
ความรู วัย ที่สงผลใหผูดําเนินโครงการตองหารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหการรวบรวมเครือขายสัมฤทธิผล
(2) ดานบุคลากร
- ความเชื่อของผูปกครอง ที่มีความตองการใหลูกหลานเปนเจาคนนายคน หรือเปนหัวหนางาน
จึงผลักดันบุตรหลานเขาศึกษาในสายสามัญ ไมเปนสายอาชีพ ทําใหตลาดแรงงานขาดแคลนบุคลากรทาง
ชางฝมือ เชน จังหวัดเลยขาดแคลนชางเชื่อม ชางไฟฟา แตเด็กไมยอมเขาเรียน และดวยสภาพการเปลี่ยนไป
ของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยเปนระเบียงเศรษฐกิจ กลับไมมีหลักสูตรโลจิสติกส หรือการขนสงทางบก การ
ขนสงทางราง
- เนื่องจากบุคคลมีพื้นฐานจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายความรู แตมีกิจกรรมที่ดําเนินการ
บางอยางเปนอันเดียวกัน แตประสบการณอาจไมเทากัน
(3) ดานระยะเวลา
มี ร ะยะเวลาในการให เครื อข ายได พั ฒ นากํ าลั ง คน และสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ดําเนินการใหเพียงพอ ซึ่งปจจุบันการขาดแคลนกําลังคนมีสูง รัฐบาลควรรีบแกไขปญหา และเปลี่ยนแปลงจัด
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาใหทันสภาวการณของโลกยุคปจจุบัน
(4) ดานการติดตอประสานงาน
เนื่องจากเปนการเริ่มตนโครงการปแรก ทําใหการติดตอประสานงานรายบุคคลลําบาก
แตเมื่อรวมเปนเครือขายแลว การติดตอประสานงานในระบบเครือขายจะรวดเร็วขึ้น
(5) ดานเจตคติ
ในเบื้องตน สมาชิกเครือขายที่ไมไดเขารวมกันเปนเครือขาย ก็จะมีแนวทางเปนของตนเอง
แตเมื่อเขามารวมเปนเครือขายแลว ไดแบงปนความรูและประสบการณ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีและสามารถ
ดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปในทิศทางเดียวกัน
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4) แผนที่จะดําเนินการตอไป

เปนระยะๆ

(1) การติดตามการดําเนินงานของเครือขาย
มีการวางแผนการดําเนินงานของเครือขายระยะเวลาตอไป และตองติดตามผลการดําเนินงาน

(2) การสรางเครือขายความรวมมือเพิ่มขึ้น
จากการพัฒนาเครือขายเริ่มตน สามารถสรางเครือขายไดจํานวน 7 เครือขาย และมีเครือขาย
อื่นที่เห็นความสําคัญ และมีความตองการในการเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนากําลังคนอีก เชน
เครือขายเยาวชน เครือขายละคร เครือขายจักรยาน เครือขายฟุตบอล เครือขายครูไอซีที
(3) การขอความรวมมือเครือขายในการดําเนินกิจกรรม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย หากมีกิจกรรที่เกี่ยวของกับเครือขาย ก็จะขอความรวมมือกับ
เครือขาย เชน
วันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 จะมีการจัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ก็ขอความรวมมือ
เครือขายนาฏศิลป และเครือขายดนตรี รวมแสดงในงาน
วันที่ 25 กันยายน 2561 จะมีการจัดงาน “การศึกษากาวไกล ไทยเลย 4.0” ซึ่งจะมีการสรุปผล
การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ในรอบป 2560 เชน นโยบายอานออกเขียนได นโยบาย
การจัดการขยะ ประชารัฐ ปฐมวัย การสงเสริมอาชีพ การจัดทําหลักสูตร เวทีแสดงความคิดเห็น ก็ขอ
ความรวมมือเครือขายในการจัดบูทแสดงผลงาน และรวมพิธีเปดงาน
(4) การสรางความเขมแข็งเครือขาย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พยายามที่จะสรางโครงการ กิจกรรม ที่จะสามารถระดมความ
ร ว มมื อ ของเครื อ ข า ยและทุ ก ภาคส ว น ในการสร า งความเข ม แข็ ง ของเครื อ ข า ยเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
5) ปจจัยความสําเร็จ
(1) ปจจัยดานนโยบาย
(2) ปจจัยดานกระบวนการ
(3) ปจจัยดานบุคลากร
(4) ปจจัยดานความรวมมือ
ดังแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 รูปแบบการบริหารจัดการที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ของจังหวัดเลย
นโยบาย
กระทรวง

นโยบาย
รัฐบาล

ศธจ. ผูรับผิดชอบโครงการ

แผนพัฒน
ฯ

แผน
กศ.

นโยบาย
จังหวัด

คณะทํางาน

อกศจ.

กศจ.

ประชุมสราง
ความเขาใจ

ทัศนศิลป

อาชีพ

นาฏศิลป

เอกชน
ดนตรี

ศึกษานิเทศก
ลูกเสือ

คาย

ศึกษาดูงาน

แสดงผลงานเครือขาย
รายงาน

ประชุมสรุปผลงานเครือขาย

รวบรวม ดําเนินการตอยอด

10
4. ขอคนพบจากการดําเนินการ
1) ดานกระบวนการสรางเครือขาย
(1) ควรมีการวางแผนอยางรอบคอบ รัดกุม และดําเนินกิจกรรมภายใตความรวมมือของทุก
ภาคสวน
(2) ควรสรางเครือขายที่มีความเปนไปได วาจะสามารถเปนเครือขายที่เขมแข็งและยั่งยืน
(3) ควรวางโครงสรางเครือขายไวเปนแนวทางในการทํางาน เพื่อใหแตละเครือขายมีทิศทางใน
การทํางานรวมกับ
(4) ควรมีการสรางความเขาใจใหแกเครือขาย ในเรื่องบทบาทหนาที่ที่กําลังจะดําเนินงานใน
การพัฒนาคนในรับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(5) ควรสรางความเขาใจในการขอความรวมมือของเครือขาย ในการดําเนินงาน/กิจกรรม
2) ดานการจัดกรรมเครือขาย
(1) ควรใหเครือขายไดกําหนดการดําเนินกิจกรรมเอง
(2) แตละเครือขายควรไดรับงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
(3) เครือขายตองกําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชัดเจน
3) ดานความพึงพอใจและความตองการของเครือขาย
(1) มีความพึงพอใจในการริเริ่มใหมีการสรางเครือขายมากที่สุด
(2) มีความพึงพอใจในการไดรวมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนากําลังคน เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของจังหวัด
(3) มีความพึงพอใจในการไดใชความรูความสามารถเผยแพร อบรม ใหความรู
แกเด็ก เยาวชนในจังหวัด
(4) มีความพึงพอใจที่ไดรับโอกาสในการเปนเครือขายในการพัฒนาคน
(5) มีความพึงพอใจในการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ
(6) มีความตองการในการเพิ่มพูนความรูเฉพาะทางแกเครือขาย
(7) มีความตองการในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(8) มีความตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
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5. ผลการสํารวจตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ตารางที่ 25 ผลการสํารวจตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ประเด็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ดานปจจัยนําเขา (Input)
1. เครือขาย
มีแกนนําเครือขายความรวมมือครบ
ความรวมมือ
ทั้ง 3 สวน ประกอบดวย ภาครัฐ องคกร
เอกชน และภาคประชาสังคม

2. เครือขาย
สนับสนุน

มีภาคีเครือขายที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
อยางนอย 1 กลุม

คะแนนเต็ม
5 คะแนน เหตุผล/หลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
คะแนนที่ได
5

5

1. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขาย
ทั้ง 3 สวนครบในทุก
กิจกรรม
2. มีคําสั่งการปฏิบัติงาน
การแบงงานเครือขาย
ทั้ง 3 ภาคสวน
3. มีหลักฐานบันทึกการ
ประชุมเครือขายการ
ปฏิบัติแตละกิจกรรม
4. มีภาพถายการประชุม
ประกอบการปฏิบัติ
กิจกรรม
5. มีหนังสือเชิญประชุม
เครือขายในรูปแบบ
เอกสาร/อิเลคทรอนิกส
มีวาระการประชุม/เอกสาร
การประชุม
1.รายชื่อเครือขายที่ให
ความรวมมือ และหรือ
รูปแบบหรือวิธีการที่ให
ความรวมมือ
2.เครือขายความรวมมือ
3 ภาคสวน ภาครัฐ 58
แหง ภาคเอกชน 31 แหง
และภาคประชาสังคม 68
กลุม/คน
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ตารางที่ 25 (ตอ)
ประเด็นตัวชี้วัด
3. การบริหาร
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
มีระบบการควบคุมและรายงานผลการใช
จายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน

ดานกระบวนการ (Process)
มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน
1. การบริหาร
การดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความ
จัดการ
1.1 การกําหนด รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
นโยบาย

คะแนนเต็ม
5 คะแนน เหตุผล/หลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
คะแนนที่ได
5
1. มีแผนการใชจาย
งบประมาณ
2.มีรายงานผลการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงาน หรือ
รายงานไตรมาส
5

1.2 การวางแผน

1. มีการกําหนดปจจัยที่เกี่ยวของ
2. มีการกําหนดรูปแบบ แนวทาง หรือ
วิธีการปฏิบัติ

5

1.3 การจัดองคการ

1. มีการออกแบบระบบการทํางาน
2. มีการจัดสรรทรัพยากร
3. มีการกําหนดแนวทางประสานกิจกรรม
การทํางาน

5

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ
2. มีนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติในการดําเนินการ
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือฯ
3. มีแนวปฏิบัติของแตละ
เครือขาย ทั้ง 7 เครือขาย
1. มีแผนการดําเนินงาน
การพัฒนาเครือขายความ
รวมมือฯ
2. มีปฏิทิน/ขั้นตอน/
วิธีการดําเนินงานพัฒนา
เครือขายความรวมมือฯ
3. ภาพถายการประชุม
คณะทํางานเพื่อวางแผนฯ
1. มีโครงการเสนออนุมัติ
2. มีปฏิทินการทํางาน
กําหนดไวในโครงการ
3. รายละเอียดการใชจาย
งบประมาณกําหนดไวใน
โครงการ
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ตารางที่ 25 (ตอ)
ประเด็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1.4 การอํานวยการ 1. มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
2. มีการควบคุม กํากับและติดตาม
การปฏิบัติงาน

2. การสราง
เครือขายความ
รวมมือ
2.1 การสรางความ
ตระหนัก

1. มีการสรางความตระหนักตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. มีการพัฒนาศักยภาพคนและ
ความสามารถในการแขงขันตามราง
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป

2.2 การเพิ่มพูน 1. มีการสรางการรับรูและ
ความรูและความ ความสําคัญของการเปนเครือขาย
เขมแข็ง
ความรวมมือ
2.มีการสงเสริมความสัมพันธภายใน
เครือขาย

คะแนนเต็ม
5 คะแนน
คะแนนที่ได
5

5

เหตุผล/หลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1. มี ป ฏิ ทิ น ก า ร นิ เ ท ศ
ติดตาม
2. มีการนิเทศ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน
3. มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงการ
ทํางาน สรางขวัญกําลังใจใน
การทํางาน
1. มีการประชุมชี้แจงการ
ทํางาน โดยอาศัย
ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย
รัฐบาล กระทรวง จังหวัดใน
สวนที่เกี่ยวของกับโครงการ
2. พัฒนาบุคลกรดวยการสง
เขารับการอบรม ศึกษาดู
งาน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนัก สรางขวัญกําลังใจ
มีความเชื่อมั่นในการทํางาน
3. มีการนิเทศ ติดตาม จาก
ศธจ. และ ศธภ.
5 1.มีการประชุมชี้แจงการ
ทํางาน โดยอาศัย
ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย
รัฐบาล กระทรวง จังหวัดใน
สวนที่เกี่ยวของกับโครงการ
2. มีคูมือเครือขาย
ทั้ง 7 เครือขาย
3. มีการประชุมของแตละ
เครือขาย เปนการสรางการ
รับรูแนวทางการทํางาน
ความสัมพันธภายในกลุม
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ตารางที่ 25 (ตอ)
คะแนนเต็ม
5 คะแนน
คะแนนที่ได

ประเด็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2.3 การสงเสริม
พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ

1.มีการเรียนรูแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายความรวมมือ
2. มีการบูรณาการการจัดกิจกรรม
การสงเสริมการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ
3. มีการพัฒนาแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือ

5

3. การบริหาร
ความเปนองคการ
เครือขาย
3.1 การจัด
โครงสราง

มีการจัดโครงสรางเครือขายความ
รวมมือตามรูปแบบประชารัฐ

5

มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
สมาชิก
ในเครือขาย
3.3 การติดตอ
มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการ
สื่อสารภายใน การติดตอสื่อสารภายในเครือขาย

5

3.2 การทบทวน
บทบาทหนาที่

5

เหตุผล/หลักฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
1. มีการประชุมชี้แจงการ
ทํางาน โดยอาศัยยุทธศาสตร
ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง
จังหวัดในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ
2. มีคูมือการทํางานของ
เครือขาย
3. มีการประชุมเครือขาย 3
ภาคสวน กําหนดแนวทางการ
ทํางานการมีสวนรวมเชิงบูรณา
การ
1. มีโ ครงสร างเครือขา ย แบบ
คณะกรรมการเครือขาย
2. มีบทบาท อํานาจหนาที่ของ
สมาชิกเครือขาย
3. มี แ นวทางการทํ า งานของ
เครือขาย
1. คําสั่งคณะทํางานฯ
2.
มี คู มื อ การทํ า งานของ
เครือขาย ทั้ง 7 เครือขาย
1. .มีการประชุมชี้แจงการ
ทํางาน โดยอาศัยยุทธศาสตร
ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง
จังหวัดในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ การสื่อสาร
2. คําสั่งคณะทํางานฯ
3. จัดตั้งกลุมไลน
ก า ร สื่ อ ส า ร อื่ น ๆ ภ า ย ใ น
เครือขาย และนอกเครือขาย
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ตารางที่ 25 (ตอ)
คะแนนเต็ม
เหตุผล/หลักฐาน
ประเด็นตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประกอบ
5 คะแนน
ตัวชี้วัด
คะแนนที่ได
3.4 การแลก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางาน
5
1. มีการประชุม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ก าร
เปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
ทํางานรวมกัน
2. วาระประชุม
3. ภาพถาย
3.5 การใชขอมูล มีขอมูลสารสนเทศที่เอื้อตอการนํามาใช
5
1. มีทําเนียบขอมูล
สารสนเทศในการ ประโยชนในการพัฒนาเครือขาย
สารสนเทศแตละ
พัฒนาเครือขาย
เครือขาย
2. มีขอมูลสารเทศความ
รวมมือ 3 ภาคสวน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
5
มีกิจกรรมพัฒนาเครือขาย
4. การจัดกิจกรรม มีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมพัฒนา
เครือขาย
จํานวน 7 เครือขาย
พัฒนาเครือขาย
- กิจกรรเครือขายดนตรี
4.1 กิจกรรม/
- กิจกรรมเครือขาย
โครงการ
ทัศนศิลป
-กิจกรรมเครือขาย
นาฏศิลป-กิจกรรม
เครือขายดานอาชีพ
-กิจกรรมเครือขายเอกชน
-กิจกรรมเครือขายลูกเสือ
-กิจกรรมเครือขาย
ศึกษานิเทศก
ไดจัดทําคูมือ รูปแบบ
แนวปฏิบัติการทํางาน
รวมกันทุกเครือขาย
4.2 การสราง
มีการกําหนดวิธีการสรางเครือขายความ
5
1. มีวิธีการสรางเครือขาย
ความยั่งยืน
รวมมือใหตอเนื่องและยั่งยืน
ความร ว มมื อ ให ต อ เนื่ อ ง
และยั่งยืน
2. กําหนดแนวทางการ
ดํ า เนิ น งานเครื อ ข า ยที่
ยั่งยืนรวมกัน
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ตารางที่ 25 (ตอ)
คะแนนเต็ม เหตุผล/หลักฐานประกอบ
ประเด็นตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
5 คะแนน
คะแนนที่ได
5. การประเมินและ มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานการ
5
1. มีแบบประเมินผลการ
สรุปรายงานผล
พัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
ดําเนินงานการพัฒนา
5.1 การ
เครือขายความรวมมือ
พั ฒ นากํ า ลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตาม
ประเมินผลการ
รูปแบบประชารัฐ
2. มีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน
ประเมินผลการดําเนินงาน
การพัฒนาเครือขายความ
รวมมือ
5.2 การสรุป
มีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5
มีเอกสารสรุปรายงานผล
รายงานผล
โดยนําแนวคิดทฤษฎีมาใชอางอิง
การดําเนินงานโดยนํา
แนวคิดทฤษฎีมาใชอางอิง
ดานผลผลิต (Output)
1. รูปแบบการ
มีการนําเสนอรูปแบบที่นําไปสูความสําเร็จ
5
มีแผนหรือแผนภูมิ
บริหารจัดการ
ของการสรางเครือขายความรวมมือ
(Flowchart) นําเสนอ
นําไปสูความสําเร็จ
รูปแบบที่นําไปสู
ของการสราง
ความสําเร็จ ของการสราง
เครือขายความ
เครือขายความรวมมือ
รวมมือ
ผลการสํารวจตัวชี้วัดสําเร็จของโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ โดยภาพรวมมีผลคะแนนเทากับ 5 ดานปจจัยนําเขา พบวามีผลคะแนน
เทากับ 5 ดานกระบวนการ พบวามีผลคะแนนเทากับ 5 และ ดานผลผลิต พบวามีผลคะแนนเทากับ 5
สวนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่
นํารอง มีแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดตามรูปแบบประชา
รัฐ คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการและประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล
1. ขั้นเตรียมการ
การดํ า เนิ น การพั ฒนาความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบ
ประชารั ฐ ของจั ง หวั ด เลย ยึ ด ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป แผนการศึ ก ษาชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ที่เกี่ ยวข อง การพัฒนาเครือขายโดยอาศัย ความรว มมือของทุกภาคสวนตามรูปแบบประชารัฐ คือ ภาครัฐ
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ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ซึ่งไดสรางจากความตองการของจังหวัดโดยยึดนโยบายการขับเคลื่อน
จังหวัดเลย Thailoei 4.0 ประกอบดวยและเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับทรัพยากรบุคคลสําหรับการแขงขันใน
เวทีโลก
การวางแผนดําเนินงาน ไดยึดนโยบายที่กําหนดใหการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
เปนไปตามความตองการของบริบทพื้นที่จังหวัดเลย ดวยการสงเสริมการศึกษา การทองเที่ยว การอนุรักษ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสรางเครือขาย จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายทัศนศิลป
เครือขายนาฏศิลป เครือขายดนตรี เครือขายดานอาชีพ เครือขายเอกชน เครือขายศึกษานิเทศก เครือขาย
ลูกเสือ มีกระบวนการวางแผน ดังนี้
1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ หรือรายละเอียดโครงการกับทีมผูบริหาร
2) นําเสนอหารือใน อกศจ.พัฒนาการศึกษา และ อกศจ. ยุทธศาสตรการพัฒนา
3) จัดทําโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
4) แตงตั้งคณะทํางาน
5) ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
6) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมเครือขาย
8) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบเครือขายความรวมมือ ทั้ง 7 เครือขาย ไดมีการอํานวยการกับ
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อใหการทํางานบรรจุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
ดําเนินการประสานงานอยางกัลยาณมิตรดวยมิตรไมตรีกับเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดวยการกระตุน จูงใจ เครือขาย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพ
บริบทความตองการของพื้นที่ และมีการติดตามเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนแกปญหาในการ
ทํางานรูปแบบเครือขาย
กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาและคัดเลือกกลุมเครือขายความรวมมือ ซึ่งประกอบดวย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผูดําเนินโครงการฯ มีวิธีการแสวงหาคัดเลือก ดังนี้
1. ประชุ ม คณะทํ า งาน ร ว มพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของ
2. จัดทําทําเนียบรายชื่อหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของ
3. เชิญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยทําหนังสือเชิญ และสงทีมงาน
ประสานดวยตนเอง เพื่อเขารวมเปนเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
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4. จัดประชุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อชี้แจงและประสานงาน
ความรวมมือการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
5. สอบถามความพรอมเขารวมเปนเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน
แหล ง เรี ย นรู ด า นวิ ท ยากร ด า นการสนั บ สนุ น งบประมาณ ด า นการสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ พร อ มทั้ ง ขอ
คําแนะนําเพื่อการขยายเครือขาย
อนึ่ง ผูดําเนินโครงการฯ มีการเตรียมความพรอมของกลุมเครือขายความรวมมือ โดยการ
ประชุมชี้แจง สรางความตระหนักกับเครือขายความรวมมือเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา และสรางเสริม
ศักยภาพคนและสารสรางความสามารถในการแขงขันตามรางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป และแนวทางการ
ดํ า เนิ น งานของเครื อข า ยความร ว มมื อ กลุ มกั ล ยาณมิต ร ได ให ความชว ยเหลื อการดํา เนิ น งานการพั ฒ นา
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ประกอบด ว ย
ผูเชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ผูอุปถัมภ และอีกหลากหลาย มีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนดานแหลงเรียนรู ดานวิทยากร
ใหความรู และการสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณ/สถานที่ สําหรับกระบวนการสรางและการจัดระบบบริหาร
ความเปนองคการเครือขายความรวมมือ มีรูปแบบเครือขายอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ทั้งนี้ ไดมี
การติดตอสื่อสารภายในเครือขาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานซึ่งกันและกัน มีการจัดตั้งกลุมไลน
กลุมเครือขายความรวมมือและจัดทําทําเนียบเครือขายความรวมมือทั้ง 7 เครือขาย
1. ขั้นดําเนินการและติดตามประเมินผล
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรู ป แบบประชารั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การและบริ ห ารงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุน การดํา เนิ น งานการพัฒ นา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ สรุป การบริหาร
งบประมาณ ดังนี้
10) การประชุมเครือขาย เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม ปาย คาเชาสถานที่
11) การศึกษาดูงานจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิง
3) การจัดกิจกรรมคาย สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียน กลุมแมบาน เบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาสถานที่จัดคาย คาเชาชุด คาจางเหมารถ
4) การแสดงผลงานเครือขาย จัดเปนคาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมารถ คาเวทีการ
แสดง เครื่องเสียง ไฟฟา วัสดุอุปกรณ เกาอี้ บอรด
5) การศึกษาดูงานนวัตกรรม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
6) การพัฒนาบุคลากรโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงคาโดยสารเครื่องบิน คารถรับจาง คาที่พัก
7) การประชุมสรุปผลงานเครือขาย คาสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
8) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
9) สรุปผลการดําเนินงาน เปนเอกสารรูปเลมฉบับสมบูรณ
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ผูดําเนินโครงการฯ ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนตามรูปแบบภาครัฐ
จํานวน 7 เครื อข า ย ซึ่ งรู ปแบบวิ ธี การดําเนิน กิจกรรม ผลการดําเนิน กิจกรรม ปญ หา อุป สรรค แผนที่ จ ะ
ดําเนินการตอไป และปจจัยความสําเร็จ รายละเอียดไดกลาวไวแลวขางตน
สําหรับการสรางความรวมมือที่มีความยั่งยืนตอเนื่องของเครือขายความรวมมือใหคงอยูตอไป ผู
ดําเนินโครงการฯ มีวิธีการ โดยสรุป ดังนี้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง กําหนดนโยบายระยะยาวตอเนื่อง ให
ความสําคัญกับเครือขาย จัดประชุมเครือขาย เพื่อสรางความเขาใจและหาแนวทางวิธีการรวมกัน ใหความรูใหม
ๆ แกสมาชิกเครือขาย จัดตั้งสถานที่เครือขายชัดเจน จัดทําระบบขอมูล สารสนเทศเครือขาย จัดระบบติดตอ
ประสานงานเครือขาย และมีการสรางขวัญ กําลังใจสําหรับเครือขาย
การติดตามประเมินผล ผูดําเนินโครงการ ดําเนินการ 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ และมีรูปแบบบูรณาการที่ใชกระบวนการตาง ๆ คือ การประเมินรายกิจกรรม
รายโครงการ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามบริบทของงาน การประเมินแบบมีสวนรวม และการ
ประเมินแบบใชบุคคลภายนอกรวมประเมิน
3. ขั้นสรุปรายงานผล
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปและรายงานผล
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ การดําเนินโครงการฯ ของจังหวัดเลย ใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ใน
ทุกกิจกรรม ดังแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 การบริหารจัดการที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ความรวมมือ
ของ 3 ภาคสวน
-ภาครัฐ
-ภาคเอกชน
-ภาคประชาสังคม

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ

1.ขั้นเตรียมการ
-กําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติ/รัฐบาล กระทรวง
และจังหวัดที่เกี่ยวของ
-วางแผนการดําเนินงาน
สอดคลองตามความตองการ
พื้นที่
-การจัดองคการและ
อํานวยการที่เอื้อตอการ
ทํางานเครือขาย
-กระบวนการทํางานอาศัย
กลุมกัลยาณมิตรความรวมมือ
3 ภาคสวนสอดคลอง
ยุทธศาสตรและความตองการ
ของพื้นที่
2.ขั้นดําเนินการและ
ประเมินผล
- ประชุมคณะทํางาน
- จัดกิจกรรมและบริหาร
งบประมาณเหมาะสมกับ
เครือขายที่ดําเนินการในพื้นที่
โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของ
เครือขายทั้ง 7 เครือขายและ
ขยายผลเครือขายเพิ่มขึ้น
-ติดตามและประเมินผล
3.ขั้นสรุปรายงานผล
-ประชุมคณะทํางาน สรุป
รายงานผล
-ปญหาอุปสรรค แนวทาง
แกไขการทํางาน
-สรุปรูปแบบการทํางานที่
นําไปสูความสําเร็จ

-ไดเครือขายความรวมมือ
3 ภาคสวน ไดแก
-ภาครัฐ 58 แหง
-ภาคเอกชน 31 แหง
-ภาคประชาสังคม 68
กลุม/คน
-ไดเครือขายความรวมมือ
7 เครือขาย ไดแก
เครือขายทัศนศิลป 40
คน นักเรียนเขาคายแสดง
ผลงาน 150 คน กลุม
แมบานรวมแสดง 30 คน
เครือขายดนตรี 30 คน
นักเรียนเขาคายแสดง
ผลงาน 100 คน
เครือขายลูกเสือ 40 คน
ผูเขาอบรม 400 คน
เครือขายศึกษานิเทศก
30 คน ผูเขารวมประชุมดู
งาน 3 คน
เครือขายเอกชน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 773 คน
-ภาพวาด จํานวน 70
ภาพ
-การแสดงนาฏศิลป 5 ชุด
-การแสดงวงออเครสตา
4 เพลง นักเรียนรวม
แสดง 80 คน

-ขยายเครือขาย
เพิ่มขึ้น
อาทิเชน เครือขาย
ละคร
-เครือขายความ
รวมมือ 3 ภาคสวน
สนับสนุนเพิ่มขึ้น
-นักเรียนมีฝมือใน
การวาดภาพ
-นักเรียนสามารถ
รายรําไดอยาง
สวยงาม
-นักเรียนสามารถ
เลนเครื่องดนตรีที่
ตนเองถนัด ตามโนต
ดนตรีสากล รวมเปน
วงกับคนอื่นๆ ได
อยางไพเราะ
-ไดเอกสารรายงาน
โครงการ/วิจัย
-เตรียมการจัดการ
ประกวดในปตอไป
-ไดกําหนดการ
เกณฑ วัน เวลา
-ไดกรรมการลูกเสือ
ที่มีความรู
ความสามารถ
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สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ปญหาและอุปสรรค
1. ดานกระบวนการ
การหารูปแบบในการพัฒนาความรวมมือของเครือขายที่หลายหลาย ขึ้นกับตัวบุคคล ความคิด
ความรู วัย ที่สงผลใหผูดําเนินโครงการตองหารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหการรวมเครือขายสัมฤทธิ์ผล
2. ดานบุคลากร
เนื่ องจากบุ คคลมี พื้น ฐานจากหลากหลายอาชีพ หลายความรู ความแตกต า งระดั บ การศึกษา
แตกิจกรรมที่ดําเนินการบางอยางเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตประสบการณอาจไมเทากัน
3. ดานระยะเวลา
มีระยะเวลาในการดําเนินนอย ความรูเขาใจ อาจยังไมเขาใจตรงกัน ความละเอียดของการขาดความ
สมบูรณ สงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ดานการติดตอประสานงาน
ความหางไกลของเครือขาย ที่กระจายตัวอยูในจังหวัด การติดตอประสานงานชวงแรกจึงลําบาก การ
ติดตอประสานงานไมชัดเจนในบางเรื่อง
5. ดานเจตคติ
ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน แตมีเจตคติที่ไมตรงกัน อาจทําใหเปาหมายไมตรงกัน
6. ดานงบประมาณ
ปริมาณงานมากไมสอดคลองกับงบประมาณ จึงทําใหงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
1. ดานบุคลากร
ควรมี การประชุ ม ชี้ แ จง เพื่ อ สร า งความเข า ใจแนวทางความร ว มมื อการผลิ ต และพั ฒ นา
กําลังคนใหกับทุกภาคสวนไดรับทราบ เห็นความสําคัญและใหความรวมมือ ดําเนินการตอเนื่องจริงจัง
2. ดานกระบวนการ
ควรกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และสรางความเขาใจ
3. ดานระยะเวลา
เพิ่มระยะเวลาการดําเนินงานใหมากขึ้น เหมาะสมกับงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
4. ดานการติดตอประสาน
ใชเทคโนโลยีในการติดตอประสานงาน หลากหลายชองทาง ทั้ง เว็บไซต กลุมไลน
5. ดานเจตคติ
มีการปรับเจตคติของสมาชิกเครือขาย ใหมีทิศทางในการรวมมือและสรางความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6. ดานงบประมาณ
เสนอขอรับงบประมาณในปตอไป ปริมาณงานสอดคลองกับงบประมาณ

บทที่ 5
สรุปผลการติดตาม อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อ
ติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง โดยประชากรเปาหมาย ไดแก จังหวัดเลยที่เปนจังหวัดนํารอง โดยมีกลุมผูให
ขอมูล จํานวน 2 กลุม คือกลุมคณะดําเนินงานโครงการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ใหขอมูลโดยการ
สัมภาษณ จํานวน 14 คน และ กลุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดเปน
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะดําเนินโครงการของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลยเปนเครือขายฯ เปนผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม จํานวน 190 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ประเภท
ของเครือขายความรวมมือ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิต
และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มี 4 ดาน คือ ดานบริบทเครือขายความรวมมือ ดาน
การบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวม และดานผลผลิต จํานวน 19 ขอ และตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ และแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง แบงเปน 3 ประเด็น คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการและ
ประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย
(𝜇) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
สรุปผลการติดตาม
สวนที่ 1 การติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
1. ได เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ 3 เครื อ ขา ย ประกอบด ว ย ภาครั ฐ 58 แห ง ภาคเอกชน 31 แห ง
ภาคประชาสังคม 68 กลุม/คน
สํ า หรั บ เครื อ ข า ยความร ว มมื อ 3 ภาคส ว น ได เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ จํ า นวน 7 เครื อ ข า ย
ประกอบดวย เครือขายลูกเสือ จํานวน 50 คน เครือขายทัศนศิลป จํานวน 30 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน
20 คน เครือขายดนตรี จํานวน 20 คน เครือขายดานอาชีพ จํานวน 20 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 20
คน เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวม 190 คน และไดขยายผลเครือขายทัศนศิลป 40 คน นักเรียนที่เขา
คายสรางผลงาน จํานวน 40 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายและรวมแสดง จํานวน
150 คน กลุมแมบานที่รวมแสดง จํานวน 30 คน เครือขายดนตรี จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายสราง
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ผลงาน จํานวน 100 คน เครือขายลูกเสือ จํานวน 40 คน ผูเขารวมการอบรม จํานวน 400 คน เครือขาย
ศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน ผูเขารวมประชุม/ดูงาน จํานวน 3 คน และเครือขายเอกชน จํานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 913 คน
2. ความคิดเห็นของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบ
ประชารัฐที่มีตอการดําเนินโครงการ โดยภาพรวม พบวา เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายดาน พบวาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และระดับ
มาก โดยดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดเปนลําดับแรก รองลงมาไดแก
ดานการมีสวนรวม ดานผลผลิต และดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ
2.1 ดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รายขอ พบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยองคกรมีความตระหนักตอยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับแรก รองลงมา ไดแก บุคลากรในองคกรไดรับความรู
ความเขาใจในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ และบุคลากรในองคกรใหความรวมมือ
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ ตามลําดับ
2.2 ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทุกขอ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมมีสวนชวยใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมา ไดแก การประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการมีความเหมาะสมและครอบคลุม การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขายความรวมมือฯ มีความ
เหมาะสม การจัดการและแกปญหาในการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสารและการประสานงานภายในเครือขายความรวมมือฯ มีประสิทธิภาพ ขอมูล
และสารสนเทศเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ตามลําดับ
2.3 ดานการมีสวนรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับ มากที่สุด และระดับมาก โดยการกําหนดแนวปฏิบัติของเครือขายความรว มมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับแรก รองลงมา
ไดแกการวางแผนดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
สวนความคิดเห็นระดับมาก ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
รัฐสนับสนุนบุคลากรเขารวมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐ การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ การสรรหาและคัดเลือกแกนนํา/
เพื่อนรวมงานในกลุมเครือขายฯ และสนับสนุนจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเพิ่มเติม ตามลําดับ
2.4 ดานผลผลิต พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด และระดับมาก โดยผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดตรงตามความตองการของพื้นที่ สอดคลองกับ
บริ บ ทและอั ตลั กษณ ของจั งหวั ด มี ค วามคิด เห็ น อยู ในระดับ มากที่สุ ด รองลงมา ได แก หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หนวยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพและภาคประชาชน มีสวนรวมในการจัด
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การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผูเรียนสามารถ
คนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาสูการประกอบอาชีพที่มั่นคงไดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ
3. ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลย กิจกรรมที่ดําเนินงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ไดกําหนดโครงสราง
เครือขายและใหคณะกรรมการเครือขายไดรวมกันกําหนดรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาเครือขายของตนเอง
แตใหสอดคลองกับ 1) นโยบาย 2) ความตองการของพื้นที่ 3) ความสามารถในการดําเนินงานของเครือขาย
4) การดําเนินการภายใตความรวมมือของเครือขาย 5) การเพิ่มศักยภาพของกําลังคนในระดับจังหวัด จังหวัด
เลยไดเครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย คือ 1) เครือขายดนตรี 2) เครือขายทัศนศิลป 3) เครือขาย
นาฏศิลป 4) เครือขายดานอาชีพ 5) เครือขายศึกษานิเทศก 6) เครือขายลูกเสือ 7) เครือขายเอกชน
กิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ มีรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม ปญหาอุปสรรค แผนการที่จะดําเนินการ
ตอไป และปจจัยความสําเร็จสรุปได ดังนี้
1) รูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม มีรูปแบบการทํางานเปนทีมคณะทํางาน และการมีสวนรวม ดังนี้
(1) รวมประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินงานจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ศึกษาขอมูลและสารสนเทศ ความตองการกําลังคนตามบริบทพื้นที่ โดยยึดยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนการศึกษาชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของจังหวัดเลย Thailoei 4.0 และนโยบาย
ผูวาราชการจังหวัดเลย “การสรางอัตตาความเปนตัวตนของคนเมืองเลย” โดยมีแนวคิดวา จังหวัดเลย คือ จังหวัด
เกาแกที่สืบทอดวัฒนธรรมของลานชาง ดังนั้น ทําอยางไรจึงจะสรางความเปนลานชางของจังหวัดได
(3) นําเสนอศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อใหนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
(4) นําเขาหารือใน อกศจ. พัฒนาการศึกษา และ อกศจ. ยุทธศาสตรการพัฒนา
(5) กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน และจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
(6) ประชุมเครือขายความรวมมือ เพื่อชี้แจงแนวทางการทํางาน และประสานงานความรวมมือ
เครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(7) จัดกิจกรรมการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
(8) จัดกิจกรรมการเขาคาย ดานทัศนศิลป สาขาจิตรกรรม ดานดุริยางคศิลป สาขาดนตรีขับ
รอง ดานนาฏศิลป สาขาฟอนรําการแสดง
(9) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน (จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา)
(10) จัดกิจกรรมการแสดงผลงานเครือขาย
(11) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(12) การประชุมสรุปผลการดําเนินงานเครือขาย
(13) รายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ
2) ผลการดําเนินกิจกรรม
(1) ไดเ ครื อข ายความร วมมือ 3 เครือขาย ประกอบดวย ภาครัฐ 58 แหง ภาคเอกชน 31 แหง
ภาคประชาสังคม 68 กลุม/คน
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(2) ไดเครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายลูกเสือ จํานวน 50 คน
เครื อ ข ายทั ศนศิ ล ป จํ า นวน 30 คน เครื อขา ยนาฏศิล ป จํานวน 20 คน เครือข ายดนตรี จํานวน 20 คน
เครือขายดานอาชีพ จํานวน 20 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน
รวม 190 คน และได ขยายผลเครื อข า ยทัศนศิล ป 40 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 40 คน
เครือขายนาฏศิลป จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายและรวมแสดง จํานวน 150 คน กลุมแมบานที่รวมแสดง
จํานวน 30 คน เครือขายดนตรี จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 100 คน เครือขาย
ลูกเสือ จํานวน 40 คน ผูเขารวมการอบรม จํานวน 400 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน ผูเขารวม
ประชุม/ดูงาน จํานวน 3 คน และเครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 913 คน
3) ปญหาและอุปสรรค
(1) ดานกระบวนการ
การหารูปแบบในการพัฒนาความรวมมือของเครือขาย ที่หลากหลาย ขึ้นกับตัวบุคคล ความคิด
ความรู วัย ที่สงผลใหผูดําเนินโครงการตองหารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหการรวบรวมเครือขายสัมฤทธิผล
(2) ดานบุคลากร
ความเชื่อของผูปกครอง ที่มีความตองการใหลูกหลานเปนเจาคนนายคน หรือเปนหัวหนางาน
จึงผลักดันบุตรหลานเขาศึกษาในสายสามัญ ไมเนนสายอาชีพ ทําใหตลาดแรงงานขาดแคลนบุคลากรทาง
ชางฝมือ เชน จังหวัดเลยขาดแคลนชางเชื่อม ชางไฟฟา แตเด็กไมยอมเขาเรียน และดวยสภาพการเปลี่ยนไป
ของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยเปนระเบียงเศรษฐกิจ กลับไมมีหลักสูตรโลจิสติกส หรือการขนสงทางบก การ
ขนสงทางราง
เนื่องจากบุคคลมีพื้นฐานจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายความรู แตมีกิจกรรมที่ดําเนินการ
บางอยางเปนอันเดียวกัน แตประสบการณอาจไมเทากัน
(3) ดานระยะเวลา
มีระยะเวลาในการใหเครือขายไดพัฒนากําลังคน และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
ใหเพียงพอ ซึ่งปจจุบันการขาดแคลนกําลังคนมีสูง รัฐบาลควรรีบแกไขปญหา และเปลี่ยนแปลงจัดหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาใหทันสภาวการณของโลกยุคปจจุบัน
(4) ดานการติดตอประสานงาน
เนื่ อ งจากเป น การเริ่ ม ตน โครงการปแ รก ทํ าใหก ารติ ดต อประสานงานรายบุค คลลํา บาก
แตเมื่อรวมเปนเครือขายแลว การติดตอประสานงานในระบบเครือขายจะรวดเร็วขึ้น
(5) ดานเจตคติ
ในเบื้องตน สมาชิกเครือขายที่ไมไดเขารวมกันเปนเครือขาย ก็จะมีแนวทางเปนของตนเอง
แตเมื่อเขามารวมเปนเครือขายแลว ไดแบงปนความรูและประสบการณ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีและสามารถ
ดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปในทิศทางเดียวกัน
4) แผนที่จะดําเนินการตอไป
(1) การติดตามการดําเนินงานของเครือขาย
มีการวางแผนการดําเนินงานของเครือขายระยะเวลาตอไป และตองติดตามผลการดําเนินงาน
เปนระยะๆ
(2) การสรางเครือขายความรวมมือเพิ่มขึ้น
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จากการพัฒนาเครือขายเริ่มตน สามารถสรางเครือขายไดจํานวน 7 เครือขาย และมีเครือขาย
อื่นที่เห็นความสําคัญ และมีความตองการในการเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนากําลังคนอีก เชน
เครือขายเยาวชน เครือขายละคร เครือขายจักรยาน เครือขายฟุตบอล เครือขายครูไอซีที
(3) การขอความรวมมือเครือขายในการดําเนินกิจกรรม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย หากมีกิจกรรที่เกี่ยวของกับเครือขาย จะมีการขอความรวมมือ
กับเครือขาย เชน
วันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 จะมีการจัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ไดขอความ
รวมมือเครือขายนาฏศิลป และเครือขายดนตรี รวมแสดงในงาน
วันที่ 25 กันยายน 2561 จะมีการจัดงาน “การศึกษากาวไกล ไทยเลย 4.0” ซึ่งจะมีการสรุปผล
การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ในรอบป 2560 เชน นโยบายอานออกเขียนได นโยบาย
การจัดการขยะ ประชารัฐ ปฐมวัย การสงเสริมอาชีพ การจัดทําหลักสูตร เวทีแสดงความคิดเห็น ไดขอความ
รวมมือเครือขายในการจัดบูทแสดงผลงาน และรวมพิธีเปดงาน
(4) การสรางความเขมแข็งเครือขาย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พยายามที่จะสรางโครงการ กิจกรรม ที่จะสามารถระดมความ
ร ว มมื อ ของเครื อ ข า ยและทุ ก ภาคส ว น ในการสร า งความเข ม แข็ ง ของเครื อ ข า ยเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
5) ปจจัยความสําเร็จ
(1) ปจจัยดานนโยบาย
(2) ปจจัยดานกระบวนการ
(3) ปจจัยดานบุคลากร
(4) ปจจัยดานความรวมมือ
6) ขอคนพบจากการดําเนินการ
(1) ดานกระบวนการสรางเครือขาย
(1.1) ควรมีการวางแผนอยางรอบคอบ รัดกุม และดําเนินกิจกรรมภายใตความรวมมือของทุก
ภาคสวน
(1.2) ควรสรางเครือขายที่มีความเปนไปได วาจะสามารถเปนเครือขายที่เขมแข็งและยั่งยืน
(1.3) ควรวางโครงสรางเครือขายไวเปนแนวทางในการทํางาน เพื่อใหแตละเครือขายมีทิศทาง
ในการทํางานรวมกัน
(1.4) ควรมีการสรางความเขาใจใหแกเครือขาย ในเรื่องบทบาทหนาที่ที่กําลังจะดําเนินงานใน
การพัฒนาคนในรับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(1.5) ควรสรางความเขาใจในการขอความรวมมือของเครือขาย ในการดําเนินงาน/กิจกรรม
(2) ดานการจัดกรรมเครือขาย
(2.1) ควรใหเครือขายไดกําหนดการดําเนินกิจกรรมเอง
(2.2) แตละเครือขายควรไดรับงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
(2.3) เครือขายตองกําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชัดเจน
(3) ดานความพึงพอใจและความตองการของเครือขาย
(3.1) มีความพึงพอใจในการริเริ่มใหมีการสรางเครือขายมากที่สุด
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(3.2) มีความพึงพอใจในการไดรวมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนากําลังคน เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของจังหวัด
(3.3) มี ความพึ งพอใจในการไดใชความรูความสามารถเผยแพร อบรม ให ความรูแกเด็ ก
เยาวชนในจังหวัด
(3.4) มีความพึงพอใจที่ไดรับโอกาสในการเปนเครือขายในการพัฒนาคน
(3.5) มีความพึงพอใจในการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ
(3.6) มีความตองการในการเพิ่มพูนความรูเฉพาะทางแกเครือขาย
(3.7) มีความตองการในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(3.8) มีความตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สวนที่ 2 แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่
นํารอง มีแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดตามรูปแบบประชา
รัฐ คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการและประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล
1. ขั้นเตรียมการ
การดํ า เนิ น การพั ฒนาความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบ
ประชารั ฐ ของจั ง หวั ด เลย ยึ ด ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป แผนการศึ ก ษาชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ที่ เกี่ยวของ การพัฒนาเครือขายโดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนตามรูปแบบประชารัฐ คือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ซึ่งไดสรางจากความตองการของจังหวัดโดยยึดนโยบายการขับเคลื่อน
จังหวัดเลย Thailoei 4.0 ประกอบดวยและเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับทรัพยากรบุคคลสําหรับการแขงขันใน
เวทีโลก
การวางแผนดําเนินงาน ไดยึดนโยบายที่กําหนดใหการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
เปนไปตามความตองการของบริบทพื้นที่จังหวัดเลย ดวยการสงเสริมการศึกษา การทองเที่ยว การอนุรักษ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสรางเครือขาย จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายทัศนศิลป
เครือขายนาฏศิลป เครือขายดนตรี เครือขายดานอาชีพ เครือขายเอกชน เครือขายศึกษานิเทศก เครือขาย
ลูกเสือ มีกระบวนการวางแผน ดังนี้
1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ หรือรายละเอียดโครงการกับทีมผูบริหาร
2) นําเสนอหารือใน อกศจ. พัฒนาการศึกษา และ อกศจ. ยุทธศาสตรการพัฒนา
3) จัดทําโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
4) แตงตั้งคณะทํางาน
5) ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
6) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมเครือขาย
8) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบเครือขายความรวมมือ ทั้ง 7 เครือขาย ไดมีการอํานวยการกับ
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อใหการทํางานบรรจุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
ดําเนินการประสานงานอยางกัลยาณมิตรดวยมิตรไมตรีกับเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดวยการกระตุน จูงใจ เครือขาย เพื่อใหไดขอมูลตามสภาพ
บริบทความตองการของพื้นที่ และมีการติดตามเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนแกปญหาในการ
ทํางานรูปแบบเครือขาย
กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาและคัดเลือกกลุมเครือขายความรวมมือ ซึ่งประกอบดวย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผูดําเนินโครงการฯ มีวิธีการแสวงหาคัดเลือก ดังนี้
1. ประชุมคณะทํางาน รวมพิจารณาเสนอรายชื่อหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ที่เกี่ยวของ
2. จัดทําทําเนียบรายชื่อหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของ
3. เชิญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยทําหนังสือเชิญ และสงทีมงาน
ประสานดวยตนเอง เพื่อเขารวมเปนเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
4. จัดประชุมเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อชี้แจงและประสานงาน
ความรวมมือการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
5. สอบถามความพรอมเขารวมเปนเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน
แหล ง เรี ย นรู ด า นวิ ท ยากร ด า นการสนั บ สนุ น งบประมาณ ด า นการสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ พร อ มทั้ ง ขอ
คําแนะนําเพื่อการขยายเครือขาย
ผูดําเนินโครงการฯ มีการเตรียมความพรอมของกลุมเครือขายความรวมมือ โดยการประชุม
ชี้แจง สรางความตระหนักกับเครือขายความรวมมือเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา และสรางเสริมศักยภาพคน
และสารสรางความสามารถในการแขงขันตามรางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป และแนวทางการดําเนินงาน
ของเครือขายความรวมมือ กลุมกัลยาณมิตร ไดใหความชวยเหลือการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง
ผูอุปถัมภ และอีกหลากหลาย มีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนดานแหลงเรียนรู ดานวิทยากรใหความรู และการ
สนับสนุนดานวัส ดุ/อุปกรณ/สถานที่ สําหรับกระบวนการสรางและการจัดระบบบริหารความเปนองคการ
เครือขายความรวมมือ มีรูปแบบเครือขายอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ทั้งนี้ ไดมีการติดตอสื่อสาร
ภายในเครือขาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานซึ่งกันและกัน มีการจัดตั้งกลุมไลน กลุมเครือขาย
ความรวมมือและจัดทําทําเนียบเครือขายความรวมมือทั้ง 7 เครือขาย
2. ขั้นดําเนินการและติดตามประเมินผล
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรู ป แบบประชารั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การและบริ ห ารงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุน การดํา เนิ น งานการพัฒ นา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ สรุป การบริหาร
งบประมาณ ดังนี้
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12) การประชุมเครือขาย เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม ปาย คาเชาสถานที่
13) การศึกษาดูงานจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิง
14) การจัดกิจกรรมคาย สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียน กลุมแมบาน เบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาสถานที่จัดคาย คาเชาชุด คาจางเหมารถ
15) การแสดงผลงานเครือขาย จัดเปนคาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมารถ คาเวทีการ
แสดง เครื่องเสียง ไฟฟา วัสดุอุปกรณ เกาอี้ บอรด
16) การศึกษาดูงานนวัตกรรม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
17) การพัฒนาบุคลากรโครงการ คาเบี้ยเลี้ยงคาโดยสารเครื่องบิน คารถรับจาง คาที่พัก
18) การประชุมสรุปผลงานเครือขาย คาสถานที่ คาอาหารเครื่องดื่ม เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
19) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
20) สรุปผลการดําเนินงาน เปนเอกสารรูปเลมฉบับสมบูรณ
ผูดําเนินโครงการฯ ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนตามรูปแบบ
ภาครัฐ จํานวน 7 เครือขาย ซึ่งรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม ปญหา อุปสรรค แผนที่
จะดําเนินการตอไป และปจจัยความสําเร็จ รายละเอียดไดกลาวไวแลวขางตน
สําหรับการสรางความรวมมือที่มีความยั่งยืนตอเนื่องของเครือขายความรวมมือใหคงอยูตอไป
ผูดําเนินโครงการฯ มีวิธีการ โดยสรุป ดังนี้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง กําหนดนโยบายระยะยาวตอเนื่อง ให
ความสําคัญกับเครือขาย จัดประชุมเครือขาย เพื่อสรางความเขาใจและหาแนวทางวิธีการรวมกัน ใหความรูใหม
ๆ แกสมาชิกเครือขาย จัดตั้งสถานที่เครือขายชัดเจน จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศเครือขาย จัดระบบ
ติดตอประสานงานเครือขาย และมีการสรางขวัญ กําลังใจสําหรับเครือขาย
การติดตามประเมินผล ผูดําเนินโครงการ ดําเนินการ 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ และมีรูปแบบบูรณาการที่ใชกระบวนการตาง ๆ คือ การประเมินรายกิจกรรม
รายโครงการ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามบริบทของงาน การประเมินแบบมีสวนรวม และการ
ประเมินแบบใชบุคคลภายนอกรวมประเมิน
3. ขั้นสรุปรายงานผล
ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ การดําเนินโครงการฯ ของจังหวัดเลย ใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในทุก
กิจกรรม
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แผนภาพ
การบริหารจัดการที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ความรวมมือ
ของ 3 ภาค
สวน

-ภาครัฐ
-ภาคเอกชน
-ภาคประชาสังคม

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ

1.ขั้นเตรียมการ
-กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัต/ิ
รัฐบาล กระทรวง และจังหวัดที่
เกี่ยวของ
-วางแผนการดําเนินงาน สอดคลอง
ตามความตองการพื้นที่
-การจัดองคการและอํานวยการที่เอื้อ
ตอการทํางานเครือขาย
-กระบวนการทํางานอาศัยกลุม
กัลยาณมิตรความรวมมือ 3 ภาคสวน
สอดคลองยุทธศาสตรและความ
ตองการของพื้นที่
2.ขั้นดําเนินการและประเมินผล
- ประชุมคณะทํางาน
- จัดกิจกรรมและบริหารงบประมาณ
เหมาะสมกับเครือขายที่ดาํ เนินการใน
พื้นที่ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของ
เครือขายทั้ง 7 เครือขายและขยายผล
เครือขายเพิม่ ขึ้น
-ติดตามและประเมินผล
3.ขั้นสรุปรายงานผล
-ประชุมคณะทํางาน สรุปรายงานผล
-ปญหาอุปสรรค แนวทาง
แกไขการทํางาน
-สรุปรูปแบบการทํางานที่
นําไปสูความสําเร็จ

-ไดเครือขายความรวมมือ 3
ภาคสวน ไดแก
-ภาครัฐ 58 แหง
-ภาคเอกชน 31 แหง
-ภาคประชาสังคม 68 กลุม/
คน
-ไดเครือขายความรวมมือ 7
เครือขาย ไดแกเครือขาย
ทัศนศิลป 40 คน นักเรียนเขา
คายแสดงผลงาน 150 คน
กลุมแมบานรวมแสดง 30 คน
เครือขายดนตรี 30 คน
นักเรียนเขาคายแสดงผลงาน
100 คน เครือขายลูกเสือ 40
คน ผูเขาอบรม 400 คน
เครือขายศึกษานิเทศก
30 คน ผูเขารวมประชุมดูงาน
3 คน เครือขายเอกชน 20
คน รวมทั้งสิ้น 913 คน
-ภาพวาด จํานวน 70 ภาพ
-การแสดงนาฏศิลป 5 ชุด
-การแสดงวงออเครสตา
4 เพลง นักเรียนรวมแสดง
80 คน

-ขยายเครือขายเพิ่มขึ้น
อาทิเชน เครือขายละคร
-เครือขายความรวมมือ
3 ภาคสวน สนับสนุน
เพิ่มขึ้น
-นักเรียนมีฝมือในการ
วาดภาพ
-นักเรียนสามารถรายรํา
ไดอยางสวยงาม
-นักเรียนสามารถเลน
เครื่องดนตรีที่ตนเอง
ถนัด ตามโนตดนตรี
สากล รวมเปนวงกับคน
อื่นๆ ไดอยางไพเราะ
-ไดเอกสารรายงาน
โครงการ/วิจัย
-เตรียมการจัดการ
ประกวดในปตอไป
-ไดกําหนดการ เกณฑ
วัน เวลา
-ไดกรรมการลูกเสือที่มี
ความรูความสามารถ
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สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ปญหาและอุปสรรค
1. ดานกระบวนการ
การหารูปแบบในการพัฒนาความรวมมือของเครือขายที่หลายหลาย ขึ้นกับตัวบุคคล ความคิด
ความรู วัย ที่สงผลใหผูดําเนินโครงการตองหารูปแบบตาง ๆ เพื่อใหการรวมเครือขายสัมฤทธิ์ผล
2. ดานบุคลากร
เนื่ องจากบุ คคลมี พื้น ฐานจากหลากหลายอาชีพ หลายความรู ความแตกต า งระดั บ การศึกษา
แตกิจกรรมที่ดําเนินการบางอยางเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตประสบการณอาจไมเทากัน
3. ดานระยะเวลา
มีระยะเวลาในการดําเนินนอย ความรูเขาใจ อาจยังไมเขาใจตรงกัน ความละเอียดของการขาดความ
สมบูรณ สงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ดานการติดตอประสานงาน
ความหางไกลของเครือขาย ที่กระจายตัวอยูในจังหวัด การติดตอประสานงานชวงแรก จึงลําบาก
การติดตอประสานงานไมชัดเจนในบางเรื่อง
5. ดานเจตคติ
ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน แตมีเจตคติที่ไมตรงกัน อาจทําใหเปาหมายไมตรงกัน
6. ดานงบประมาณ
ปริมาณงานมากไมสอดคลองกับงบประมาณ จึงทําใหงบประมาณดําเนินการไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไข
1. ดานบุคลากร
ควรมีการประชุมชี้แจง เพื่อสรางความเขาใจแนวทางความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหกับทุกภาคสวนไดรับทราบ เห็นความสําคัญและใหความรวมมือ ดําเนินการตอเนื่องจริงจัง
2. ดานกระบวนการ
ควรกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และสรางความเขาใจ
3. ดานระยะเวลา
ควรเพิ่มระยะเวลาการดําเนินงานใหมากขึ้น เหมาะสมกับงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
4. ดานการติดตอประสาน
ควรใชเทคโนโลยีในการติดตอประสานงาน หลากหลายชองทาง ทั้ง เว็บไซต กลุมไลน
5. ดานเจตคติ
ควรมีการปรับเจตคติของสมาชิกเครือขาย ใหมีทิศทางในการรวมมือและสรางความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6. ดานงบประมาณ
ในปตอไป ควรเสนอขอรับงบประมาณใหสอดคลองกับปริมาณงาน
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อภิปรายผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรงบประมาณโครงการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 100,000 บาท มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อ
ติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดเลยที่เปน พื้น ที่นํารอง โดยมีขอกําหนดวา “กิจ กรรมที่ดําเนินการตองเปน รูป แบบประชารัฐ
เครือขาย 3 ภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม)
เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกลาว จากการติดตาม
ผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อภิปรายผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชา
รัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีผลการดําเนินงาน คือ สามารถระดมภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม
เชิงบูรณาการกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง จํานวนมากและหลากหลายบรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวยภาครัฐ
58 แหง ภาคเอกชน 31 แหง ภาคประชาสังคม 68 กลุม/คน สําหรับเครือขายความรวมมือ 3 ภาคสวน ได
เครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายลูกเสือ จํานวน 50 คน เครือขายทัศนศิลป
จํานวน 30 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน 20 คน เครือขายดนตรี จํานวน 20 คน เครือขายดานอาชีพ จํานวน
20 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวม 190 คน และไดขยายผล
เครือขายทัศนศิลป 40 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 40 คน เครือขายนาฏศิลป จํานวน 30 คน
นักเรียนที่เขาคายและรวมแสดง จํานวน 150 คน กลุมแมบานที่รวมแสดง จํานวน 30 คน เครือขายดนตรี
จํานวน 30 คน นักเรียนที่เขาคายสรางผลงาน จํานวน 100 คน เครือขายลูกเสือ จํานวน 40 คน ผูเขารวมการ
อบรม จํานวน 400 คน เครือขายศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน ผูเขารวมประชุม/ดูงาน จํานวน 3 คน และ
เครือขายเอกชน จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 913 คน
2.
แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีผลการดําเนินงาน คือ ผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีแนวทางการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนของจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการและ
ประเมินผล และขั้นสรุปรายงานผล แตละขั้นตอนมีกระบวนการและวิธีการทํางาน ที่สรางความรู ความเขาใจ
และสามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนระบบ การดําเนินโครงการฯ ของจังหวัดเลย ใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ใน
ทุกกิจกรรม และไดขอสรุปแผนภาพการบริหารจัดการที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
แผนภาพของจังหวัดเลยสามารถเปนแบบอยางที่ดี นําไปประยุกตใชในการทํางานไดเปนอยางดี
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3. การทํางานของจังหวัดเลยในการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง มีผลการดําเนินงาน คือ สามารถระดม
ภาคส วนต า ง ๆ เข า มามี ส ว นร ว มเชิ งบู รณาการกิจ กรรมพัฒ นาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒ นา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง จํานวนมากและหลากหลาย
บรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับผลการวิจัยของ ซูเลอร (Schuler, 1990, pp.2595 – A, อางถึงใน ณรงค
ประสงค, 2546, หนา 53) วิจัยเรื่องการเขารวมของประชาชนในการตัดสินใจดานการจัดการศึกษาในมหาลัย
มินเนโซดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย
พบวาประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะเขารวม การเขารวมโดยไมมีประสิทธิภาพเกิดจากขาดการสื่อสาร
ผลประโยชนจากการเขารวมของประชาชน ไดแก การพัฒนาความเขาใจในมหาวิทยาลัดปญหาไดแก การเขา
รวมในระดับพื้นฐาน การเขารวมเพียงเรื่องเดียว การเขารวมโดยขาดความเขาใจในสถานการณทั้งหมด การ
ขาดขอตกลงเกี่ยวกับการเขารวมของประชาชน การขาดความจริงใจและความพยายามอยางเทาเทียมกันของ
ผูเกี่ยวของ
4. การทํางานของจังหวัดเลยกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดั บจั งหวั ดตามรู ปแบบประชารั ฐของจั งหวัดเลยที่ เป นพื้ นที่ นํ าร อง จํ านวนมากและหลากหลายบรรลุ
วัตถุประสงค ประกอบดวยภาครัฐ 58 แหง ภาคเอกชน 31 แหง ภาคประชาสังคม 68 กลุม/คน สําหรับ
เครือขายความรวมมือ 3 ภาคสวน ไดเครือขายความรวมมือ จํานวน 7 เครือขาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ
Ribchester and Edwards (2007) ศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือของเครือขายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
ชนบทพบวาชวงเวลาที่ฝายบริหารการศึกษาทองถิ่นไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนขนาด
เล็กไดนั้นการใหความรวมมือระหวางโรงเรียนเปนยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกวางที่จะเอื้อประโยชนตอโรงเรียนที่กําลัง
เติบโตและมีจํานวนนอยในกลุมวิธีนี้ถือเปนวิธีชวยเหลือที่สําคัญกวาเรื่องใดๆคุณคาของความรวมมือในเครือขาย
โรงเรียนจะเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดภายในชวยแกปญหาที่เปนผลลบจากการลดจํานวน
ฝายบริหารการศึกษาทองถิ่นซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาและเพื่อลดการแขงขันในดานการเพิ่ม
จํานวนนักเรียนทั้งยังเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูประสานงานเครือขายที่มีบทบาทในการ
รวมตัวของโรงเรียนในทองถิ่นและสรางความเจริญเติบโตสุดทายเปนผลทําใหโรงเรียนที่เกี่ยวของไดรับการยอมรับ
วาเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพผลการวิจัยครั้งนี้ยังเนนความจริงที่วาผูบริหารในโรงเรียนเครือขายทุกโรงเรียน
กําลังรวมกันทํางานเพื่อขจัดการแขงขันระหวางโรงเรียนซึ่งจะเปนกุญแจหลักสูการปฏิรูปการศึกษาประกอบกับ
การไดรับการสนับสนุนและความไววางใจจากทองถิ่นอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเปนความรวมมือที่มาจากทุกภาคสวน ที่ชวยในการผลักดัน
และขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด ใหมีความสอดคลองตรงกับความตองการในบริบท
ของพื้นที่ ดังนั้น จึงตองสรางความเขาใจใหแตละภาคสวนไดเห็นความสําคัญ เกิดความตระหนัก และใหความ
รวมมืออยางตอเนื่องจริงจัง
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1.2 ผลั กดั น ให แต ละภาคส วนในระดับจังหวัดหาแนวทางกําหนดหลักสูตรรว มกับ หนว ยงานที่
เกี่ยวของโดยเนนหลักสูตรที่เชื่อมโยง ตอบสนองเศรษฐกิจของทองถิ่น ในจังหวัดเลย หรือสะท อนถึงความ
ตองการในอนาคต
1.3 ผูบริหารในระดับสูงภายในจังหวัด และดับประเทศ ควรใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความเปนเอกภาพและมีความสอดคลองเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา
2. ขอเสนอแนะเชิงเชิงปฏิบัติ
2.1 หนวยงานที่ปฏิบัติควรมีการปรับแผนการทํางานใหสอดคลองเหมาะสมตามสถานการณหรือ
บริบทพื้นที่ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความสําเร็จ
2.2 ควรจัดทําทําเนียบและ/หรือขอมูลและสารสนเทศสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ
และภาคประชาสังคมของจังหวัดที่จะเขามาใหความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน และขอมูลความ
ตองการดานปริมาณและคุณภาพของแรงงานกําลังคนของภาคเอกชน
2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจแนวทางความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหกับทุกภาคสวนไดรับทราบ เห็นความสําคัญ พรอมใหความรวมมือและดําเนินการอยางตอเนื่อง
จริงจัง
2.4 พัฒนาสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดอยางกวางขวางครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
**************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบยุ ทธศาสตร ช าติร ะยะ ๒๐ ป ได กําหนดยุทธศาสตรการพัฒ นาและเสริมสรา ง
ศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ทางใจ
และทางสติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสราง
ใหคนมีสุขภาวะที่ดี และสรางความอยูดีมีสุขของคนไทย ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวจะเปนพื้นฐานสําคัญในการ
สรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนา จึงจําเปนตอง
ยกระดับการผลิตและพัฒนาทุนมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงศึ กษาธิ การเห็ น ความสํ าคั ญ ของยุ ทธศาสตรช าติ ร ะยะ ๒๐ ป ที่ เป น เปา หมาย
ของการพั ฒนาประเทศ จึ งไดนํ า แนวคิดในการดําเนิน งานโดยความรวมมือบูรณาการระหวางภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาครั ฐ รวมถึ งหนว ยงานทางการศึกษา โดยใหภ าคเอกชนเปน ผูใหขอเสนอแนะและ
เชื่อมโยงการตลาด ในขณะที่ภาครัฐเปนหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่สอดคลองกับแนวโนมความตองการและขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ ในการนี้ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและการสราง
ความสามารถในการแข ง ขั น ตามร า งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ใ ห เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กระทรวงศึ กษาธิการไดกําหนดจังหวัดเลยเปนจั งหวั ดนําร องในการดําเนิ นโครงการ
ซึ่งเปนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ดังนั้นเพื่อรับทราบผลตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เปนพื้นที่นํารอง จึงไดจัดทําโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนิน งานกิจ กรรมพัฒนาเครือขายความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบ
ประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองขึ้น

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
๓. เพื่ อศึ กษาป ญ หาและอุป สรรคใ นการพัฒ นาเครือข ายความรว มมื อการผลิตและพัฒ นา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
๓. เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ทราบผลและปญหาอุปสรรคของการ
ดําเนิน งานกิจ กรรมพัฒนาเครือขายความรว มมือการผลิตและพัฒ นากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบ
ประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
เชิงปริมาณ
๑) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง จํานวน ๓ ครั้ง
๒) จัดทําเอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปน
พื้นที่นํารอง จํานวน ๑ ตนฉบับ และอัดสําเนา จํานวน ๕๐ เลม
๔. วิธีดําเนินการ
๔.๑ จัดทําโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่
นํารอง เพื่อขออนุมัติโครงการฯ
๔.๒ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปน
พื้นที่นํารอง
๔.๓ ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อสรางความเขาใจกรอบการติดตามประเมินผล และวางแผน
การทํางาน
๔.๔ ดําเนินการติดตามประเมินผลตามแผน ที่กําหนด
๔.๕ สรุปผลการติดตามประเมินผล และนําเสนอผูบริหารทราบ เปนลําดับ
๔.๖ จัดทําเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผล และเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

๕. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรม

งปม.
(บาท)

แผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
เครื่องมือติดตามประเมินผล
โครงการฯ รวมกับ สนย. สป.
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯ การดําเนินงาน
โครงการฯ เพื่อสรางความเขาใจ
กรอบการติดตามและวางแผนการ
ทํางาน

๑๔,๙๙๔

๓. ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบ
ในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือฯ ของ
จังหวัดปราจีนบุรี รวมกับ สนย.
สป.

๑๙,๑๐๐

๔. การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ แบงเปน ๓
ระยะ (ครั้ง) ดังนี้
๑. ติดตามผล ระยะที่ ๑
๒. ติดตามผล ระยะที่ ๒
๓. ติดตามผล ระยะที่ ๓
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
พัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
และจัดทําคูมือฯ ของจังหวัดนํารอง
๖. จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลและเผยแพร
ประชาสัมพันธแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๗. ประชุมสรุปผลการประเมิน
โครงการฯ ปญหา อุปสรรค และ
หาแนวทางการดําเนินงานในปตอๆ
ไป

๑๙,๔๑๓

๑,๕๒๐

๓,๔๒๐

๑๐,๔๐๐

๓๑,๑๕๓

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

๖. งบประมาณ/แผนการใชจายงบประมาณ
งบรายจ า ยอื่ น แผนงานบู ร ณาการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) แบงเปนกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมพั ฒ นา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ รวมกับ สนย. สป.
เปนเงิน ๑๔,๔๙๔.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยเกาสิบสี่บาทถวน) โดยมีคาใชจายประมาณการ ดังนี้
- คาเบี้ยเลี้ยง (๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๔ วัน) + (๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน) = ๒,๑๖๐.- บาท
- คาเชาที่พัก (๒ คน x ๘๐๐ บาท x ๓ คืน)
= ๔,๘๐๐.- บาท
- คาพาหนะ (เครื่องบิน, รถไฟ, รถรับจาง, รถแท็กซี่)
= ๘,๐๓๔.- บาท
รวมเปนเงิน
= ๑๔,๙๙๔.- บาท
กิจกรรมที่ ๒ ประชุ ม คณะกรรมการติด ตามประเมิน ผลและรายงานผลการดํ าเนิน งานกิ จ กรรมพั ฒ นา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปน
พื้นที่นํารอง เพื่อสรางความเขาใจกรอบการติดตามและวางแผนการทํางาน จํานวน ๑ วัน เปนเงิน ๑,๕๒๐.บาท (สองพันหารอยยี่สิบบาทถวน) โดยมีคาใชจายประมาณการ ดังนี้
- คาอาหารกลางวัน (๘ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ)
= ๙๖๐.- บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๘ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ) = ๕๖๐.- บาท
- คาเอกสาร
= ๕๐๐.- บาท
รวมเปนเงิน = ๒,๐๒๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิต
และพั ฒ นากํ า ลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ร ว มกั บ สนย. สป.
จํานวน ๓ วัน เปนเงิน ๑๙,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยมีคาใชจายประมาณการ ดังนี้
- คาเบี้ยเลี้ยง (๓ คน x ๒๔๐ บาท x ๕ วัน)
= ๓,๖๐๐.- บาท
- คาเชาที่พัก (๒ หอง x ๑,๐๐๐ บาท x ๒ คืน)
= ๔,๐๐๐.- บาท
- คาพาหนะ (เครื่องบิน, รถไฟ, รถรับจาง, รถแท็กซี่)
= ๑๑,๕๐๐.- บาท
รวมเปนเงิน = ๑๙,๑๐๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๔ การดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง จํานวน ๓
ครั้ง เปนเงิน ๓๖,๖๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน) โดยมีคาใชจายประมาณการ ดังนี้
- คาเบี้ยเลี้ยง (๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน x ๓ ครั้ง) = ๕,๗๖๐.- บาท
- คาเชาที่พัก (๔ คน x ๘๐๐ บาท x ๑ คืน x ๓ ครั้ง) = ๙,๖๐๐.- บาท
- คาพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิง)
= ๔,๕๐๐.- บาท
รวมเปนเงิน = ๑๙,๘๖๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๕ ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการสรุ ป และรายงานผลการดํา เนิน งานกิจ กรรมพั ฒ นาเครือ ขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
และจัดทําคูมือฯ จํานวน ๓ วัน เปนเงิน ๒๐,๖๙๐.- บาท (สองหมื่นหกรอยเกาสิบบาทถวน) โดยมีคาใชจาย
ประมาณการ ดังนี้

- คาอาหารกลางวัน (๖ คน x ๑๒๐ บาท x ๓ มื้อ)
= ๒,๑๖๐.- บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๖ คน x ๓๕ บาท x ๖ มื้อ) = ๑,๒๖๐.- บาท
รวมเปนเงิน
= ๓,๔๒๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๖ จัดทําเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ เปนเงิน ๖,๐๙๖ บาท (หกพันเกาสิบหกบาทถวน) โดยมีคาใชจายประมาณการ
ดังนี้
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร (๒๐๐ บาท x ๕๐ เลม)
= ๑๐,๐๐๐.- บาท
รวมเปนเงิน
= ๑๐,๐๐๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน
โครงการ พรอมทั้งปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินงานในปตอๆ ไป
- คาอาหารกลางวัน (๓๐ คน x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ)
= ๗,๕๐๐.- บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๓๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ) = ๓,๐๐๐.- บาท
- คาเชาที่พัก (๑๑ หอง x ๑,๐๕๐ บาท x ๑ คืน)
= ๑๑,๕๕๐.- บาท
- คาหองประชุม
= ๓,๐๐๐.- บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง (๒๑ คน x ๘๐ บาท x ๒ มื้อ)
= ๓,๓๖๐.- บาท
- คาวัสดุสํานักงาน
= ๒,๑๙๖.- บาท
รวมเปนเงิน
= ๓๐,๖๐๖.- บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
= ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)
หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
๗. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๗.๑ ปจจัยความเสี่ยง ความรวมมือในการใหขอมูลผลการดําเนินงาน
๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง ทุกชองทาง
๘. ผูรับผิดชอบ
กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

๙. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของ
จังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง

คาเปาหมาย
ระดับ ๕

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ ผูเรียนในพื้นที่จังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองไดรับการพัฒนาศักยภาพตรงความตองการของพื้นที่
และสอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของจังหวัด
๑๐.๒ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ หนวยงานทางการศึกษา และ
ภาคประชาชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืน

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นายดอน รูปสม)

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายวิชัย แกวคูนอก)

ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายธีรพงษ สารแสน)

รองศึกษาธิการภาค ๑๐ รักษาการในตําแหนง
ศึกษาธิการภาค ๑๐

คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการภาค 10
ที่ 147/2560
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
......................................
ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ใหสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ดําเนินโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่
นํารอง
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของ
จังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง ดังตอไปนี้
คณะที่ปรึกษา
1. ศึกษาธิการภาค 10
2. ศึกษาธิการจังหวัดเลย
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
1. นายธีรพงษ สารแสน
รองศึกษาธิการภาค 10
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อุนทาว
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา
กรรมการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
3. นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
4. นางศิริพร แสนกรุง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
5. นางจุฑารัตน วงศกาฬสินธุ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
6. นายวิชัย แกวคูนอก
ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตาม
กรรมการและ
ประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
เลขานุการ
7. นายดอน รูปสม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
ผูช วยเลขานุการ

-2ใหคณะกรรมการติดตามประเมินผล มีหนาที่ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลย ที่เปน
พื้นที่นํารอง
คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
1. นายวิชัย แกวคูนอก
ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตาม หัวหนาคณะทํางาน
ประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
2. นางสาวนิตยา อุนทาว
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
3. นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
4. นายนพนเรนทร ชัชวาลย ผูอํานวยการกลุมนิเทศและติดตามประเมินผล คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
5. นางศิริพร แสนกรุง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
6. นางสาววัชรี กองเกรียงไกร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
7. นางโศรยา ธัญญประกอบ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
8. นางสาวชัชชญา จันทิมา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
9. นายฤตธวัส พินิจนึก
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
10. นางพัชรนันท ศรีเชียงเพ็ง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
11. นางสาวนิรัชรา จันทิหลา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
12. นางพิมพพรรณ อรัญมิตร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
13. นายทัถชัย โสภาพันธ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
14. นางสุดารัก ศรีสมบัติ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
15. นางสุมาลี ขันติยะ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

-316. นางจุฑารัตน วงศกาฬสินธุ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
17. นายดอน รูปสม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10

คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารองพรอมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และ
แนวทางในการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
2. จัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เปนพื้นที่นํารอง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายธีรพงษ สารแสน)
รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตําแหนง
ศึกษาธิการภาค 10

สําหรับเครือขายความรวมมือ

แบบสอบถาม

การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ ใชเพื่อสอบถามการมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จ ของเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ตอนที่ 1 ประเภทของเครือขายความรวมมือ
 ภาครัฐ
 ภาคเอกชน
 ภาคประชาสังคม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการของเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
คําชี้แจง กรุณาอานขอคําถามแตละขอแลวทําเครื่องหมาย / ในชองความคิดเห็นในระดับที่ตรงกับความคิด
ของทานมากที่สุด โดยมีเกณฑดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับนอย
1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
ระดับการมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จ
ประเด็นคําถาม
ดานบริบทกอนเขารวมเครือขาย
1. องคกรของทานมีความตระหนักตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2. บุคลากรในองคกรของทานไดรับความรูความเขาใจใน
การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ
3. บุคลากรในองคกรของทานใหความรวมมือในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือฯ
ดานการบริหารจัดการ
4. การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกเครือขายความ
รวมมือฯ มีความเหมาะสม
5. การติดตอสื่อสารและการประสานงานภายในเครือขาย
ความรวมมือฯ มีประสิทธิภาพ
6. ขอมูลสารสนเทศเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือฯ
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ประเด็นคําถาม
7. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีสวนชวยใหเกิดความเขมแข็ง
ของเครือขายความรวมมือฯ
8. การประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการมี
ความเหมาะสมและครอบคลุม
9. การจัดการและแกปญหาในการดําเนินโครงการพัฒนา
เครือขายความรวมมือฯ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดานการมีสวนรวม
10. การกําหนดแนวปฏิบัติของเครือขายความรวมมือ
การผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ
11. การวางแผนดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐ
12. สนับสนุนจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณในการพัฒนา
เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเพิ่มเติม
13. สนับสนุนบุคลากรเขารวมการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐ
14. การสรรหาและคัดเลือกแกนนํา/เพื่อนรวมงานในกลุม
เครือขายฯ
15. การเขารวมกิจกรรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
16. การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือฯ
ดานผลผลิต
17. ผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดตรงตามความ
ตองการของพื้นที่ สอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของ
จังหวัด
18. ผูเรียนสามารถคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนา
สูการประกอบอาชีพที่มั่นคงได
19. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานทางการ
ศึกษา สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพและภาค
ประชาชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนในพื้นที่อยางยั่งยืน

ระดับการมีสวนรวม/ความพรอม/ความสําเร็จ
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ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
3.1 ปญหา อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม

สําหรับผูดําเนินโครงการ

แบบสัมภาษณ
การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ
คําชี้แจง แบบสัมภาษณฉบับนี้ ใชเพื่อสัมภาษณผูดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นคําถาม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. การบริหารจัดการการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเปนอยางไร
1.1 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2 การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ ขอจํากัด รูปแบบ แนวทาง
วิธีการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองการ ผลที่ได ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.3 การจัดองคการ (Organizing) (การกําหนดระบบการทํางาน การออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากร
การประสานกิจกรรมทํางาน วิธีการสื่อสาร ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.4 การอํานวยการ (Directing) ในงานดานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค (การนํา การกระตุนจูงใจ
การชักจูง การสั่งการ การควบคุม ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. กระบวนการแสวงหาและคัดเลือกแกนนําที่ดีของกลุมเครือขายความรวมมือเปนอยางไร (วิธีการ
2.1 หนวยงานภาครัฐ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2.2 กลุมองคกร หนวยงานภาคเอกชน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.3 ภาคประชาสังคม (ประชาชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. การเตรียมความพรอมของกลุมเครือขายความรวมมือในแตละดานเปนอยางไร
3.1 การเสริมสรางความตระหนักตอยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและการสราง
ความสามารถในการแขงขันตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.2 การเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางความเขมแข็ง (การสรางเครือขายตระหนักในปญหา การสํานึกใน
การรวมตัว การสงเสริมความสัมพันธภายในเครือขาย ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.3 รูปแบบ แนวทางกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือ (การประยุกตใช การบูรณาการ
การพัฒนา การเรียนรู การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. กลุมกัลยาณมิตรที่ใหความชวยเหลือการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเปนอยางไร
4.1 ผูเชี่ยวชาญ (Specialist) มีใครบาง และมีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนดานใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4.2 พี่เลี้ยง (Mentor) มีใครบาง และมีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนดานใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4.3 ผูอุปถัมภ (Sponsor) มีใครบาง และมีบทบาทชวยเหลือสนับสนุนดานใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

5. กระบวนการสรางและการจัดระบบบริหารความเปนองคการเครือขายความรวมมือเปนอยางไร
5.1 การจัดโครงสรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.2 การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.3 รูปแบบ/วิธีการการติดตอสื่อสารภายในเครือขาย
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.5 มีขอมูลสารสนเทศที่เอื้อตอการนํามาใชประโยชนในการพัฒนาเครือขาย
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข. ขั้นดําเนินการและประเมินผล
6. การบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเปนอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือและการใชประโยชนจากการเปนสมาชิกเครือขาย
มีรูปแบบและวิธีการอยางไร (กิจกรรมที่จัด รูปแบบวิธีการแตละกิจกรรม กิจกรรมที่จัดสามารถ
พัฒนาเครือขายความรวมมืออยางไร)
7.1 กิจกรรมที่ 1, ชื่อกิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………..
7.2 กิจกรรมที่ 2, ชื่อกิจกรรม ...................................................................................................................
7.3 ฯลฯ

8. วิธีการสรางความยั่งยืนตอเนื่องของเครือขายความรวมมือใหคงอยูตอไปอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9. รูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเปนอยางไร (กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ การกํากับ
ติดตาม การนําผลไปพัฒนาและปรับปรุง)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ค. ขั้นสรุปรายงานผล
10. แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานการพั ฒ นาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ การผลิ ต และ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐเปนอยางไร (วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA ทฤษฎี
เชิงระบบฯลฯ)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. สภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
ผลิต
และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
สภาพปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไข

ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. รูปแบบการบริหารจัดการที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐควรเปนอยางไร (Flow chart)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่สละเวลาใหสัมภาษณ
คณะติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐในพื้นที่จังหวัดนํารอง สํานักงานศึกษาธิการภาค 10

ภาพประกอบการติดตามผลการดําเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2561
ณ จังหวัดเลย

การแสดงนิทรรศการและผลงานของกลุมเครือขายฯ

ภาพประกอบการสัมภาษณผูดําเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561
ณ จังหวัดเลย

รายชื่อผูใหสัมภาษณ
เครือขายศึกษานิเทศก
1. นายนพนเรนทร ชัชวาลย ศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
2. ดร. ฤตธวัส พินิจนึก
ศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เครือขายดนตรี
1. ดร. สงา กําจัดพาลภัย ผูอํานวยการโรงเรียนเมโลดี้เลย
2. นายประวิตร บุญประคอง ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระดนตรี โรงเรียนเลยพิทยาคม
เครือขายลูกเสือ
1. นายสุริยันต สะทาน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานซําบุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2. นายสาโรจน จันทรแจม ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เครือขายทัศนศิลป
1. นายสถิตย วิเสษสัตย ครูชาํ นาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระศิลปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม
2. นายมงคล คณะศิริวงศ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เครือขายนาฏศิลป
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระนาฏศิลป โรงเรียนเลยพิทยาคม
2. นส. สลักจิตต จันทรพานิช ครูชํานาญการ โรงเรียนบานโนนปอแดง
เครือขายเอกชน
1. นายไพโรจน รัชฎาศรี ผูอํานวยการกลุมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
2. นางทิพยวรรณ ทิพยเพชร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เครือขายอาชีพ
1. วาที่ รท. ประสาน จันทรเมือง รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
2. นางอุบลรัตน จันทรเมือง รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ จําจด ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ดร.ธีรพงษ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตําแหนงศึกษาธิการภาค 10

คณะผูจัดทํา
1. นายวิชัย แกวคูนอก ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล หัวหนา
คณะทํางาน
2. นางศิริพร แสนกรุง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
3. นางจุฑารัตน วงศกาฬสินธุ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
4. นายดอน รูปสม
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
คณะทํางานและ
เลขานุการ
รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห ประมวลผลการประเมินโครงการ
และเขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
นายวิชัย แกวคูนอก ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล
พิสูจนอักษรและรูปแบบเอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการ
นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
จัดพิมพ จัดทํารูปแบบเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
นางจุฑารัตน วงศกาฬสินธุ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
วิเคราะห ประมวลผลการดําเนินงานโครงการ ภาพประกอบ ออกแบบปก และจัดทํารูปเลม
นายดอน รูปสม นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

