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 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ผมมีโอกาสได1เข1าร3วมประชุมกับคณะอนุกรรมการดําเนินการขับเคล่ือนพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม3 ณ คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 
 ตลอดระยะเวลาประมาณ  2 ช่ัวโมงที่ผมได1รับฟFงความรู1และมุมมองเรื่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา               
จากผู1ทรงคุณวุฒิ ทําให1ผมเข1าใจ และมองเห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึนว3า แนวทางการขับเคล่ือน
โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม3น้ัน ควรมีแนวทาง / ข้ันตอนการดําเนินงานอย3างไร? 
 เปLาหมายชัด ข้ันตอนชัดก็สามารถเช่ือมโยงไปสู3การปฏิบัติที่เปOนรูปธรรม 

รายละเอียดที่ผมนํามาถ3ายทอดน้ี เปOนประเด็นที่ผมจับได1ตามความรู1และประสบการณDเดิมเร่ืองพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา ผนวกเข1ากับการค1นคว1าเอกสารเพิ่มเติม ผมขออนุญาตมาแลกเปล่ียนมุมมองกันดีกว3า 

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศใช1
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เปOนปQท่ี 4 ในรัชกาลปFจจุบัน 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีได1กําหนดความหมายของคําว3า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ 
กระบวนการ ส่ือการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม3 ซึ่งได1มีการทดลองและพัฒนาจนเปOนท่ี
น3าเช่ือถือว3าสามารถส3งเสริม การเรียนรู1ของผู1เรียนและการจัดการศึกษา และให1หมายความรวมถึงการนําส่ิง
ดังกล3าวมาประยุกตDใช1ในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาด1วย 

จากความหมายผมวิเคราะหDเห็น keyword อยู3สองส3วนคือ 
1. เปOนกระบวนการสอน เปOนส่ือการเรียนการสอน หรือเปOนรูปแบบการบริหาร (ท้ังผู1บริหารและครู) 
2. และต1องมีการทดลองและพัฒนาจนเปOนท่ีน3าเช่ือถือว3าได1ผลจริง ๆ 
นอกจากน้ีพระราชบัญญัติฉบับน้ีได1กําหนดความหมายของคําว3าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง พื้นท่ี

ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให1เปOนพื้นท่ีปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร1าง
นวัตกรรมการศึกษา  

ในระยะแรกประกอบด1วย 6 พื้นท่ี ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได1แก3 เชียงใหม3 ศรีสะเกษ 
กาญจนบุรี ระยอง สตูล และสามจังหวัดชายแดนใต1 (ปFตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจัดต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงคDสําคัญ 4 ข1อดังต3อไปน้ี 
1. คิดค1นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู1เรียน 

รวมทั้งเพื่อดําเนินการให1มีการขยายผลไปใช1ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอ่ืน 
2. ลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา 
3. กระจายอํานาจและให1อิสระแก3หน3วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานําร3องในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาเพื่อเพิ่มความคล3องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให1มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 



4. สร1างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร3วมกันระหว3างภาครัฐ องคDกรปกครองส3วนท1องถ่ิน                      
ภาคเอกซน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

พระราชบัญญัติได1กําหนดไว1ว3า ในแต3ละพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให1มีคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษาคณะหน่ึง จํานวนไม3เกินย่ีสิบเอ็ดคน ประกอบด1วย ผู1ว3าราชการจังหวัดเปOนประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนซ่ึงอย3างน1อยต1องประกอบด1วย กรรมการโดยตําแหน3งจากหน3วยงานที่ เ ก่ียวข1อง ผู1แทน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ผู1แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญด1านการผลิต และ
พัฒนาครู ผู1แทนองคDกรเอกซน และกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ โดยให1ศึกษาธิการจังหวัดเปOนกรรมการ และเลขานุการ 

หน1าท่ีของคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีหน1าที่ดังน้ี 
1. กําหนดยุทธศาสตรDและแผนการตําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
2. ประสานให1หน3วยงานทางการศึกษา องคDกรปกครองส3วนท1องถ่ิน หน3วยงานอ่ืนของรัฐและเอกซน 

ตําเนินการร3วมกันเพื่อขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตรDและแผนการตําเนินงาน ตาม (1) 
3. ประสานให1หน3วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะให1การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทําส่ือการสอน 

จัดการเรียนรู1ในรูปแบบใหม3 พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอ่ืนที่จําเปOนสําหรับพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

4. นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว3าด1วยการศึกษาแห3งชาติ ไปปรับใช1กับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษานําร3องให1เหมาะสมกับพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

5. ส3งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพชองครูและบุคลากรทางการศึกษาชองสถานศึกษานําร3องอย3าง
ต3อเน่ือง เพื่อให1สามารถจัดการเรียนการสอนได1อย3างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

6. จัดให1มีการออกแบบการทดสอบผู1เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
7. ส3งเสริม สนับสนุน ให1ความช3วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานําร3องเพื่อให1จัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
8. เสริมสร1างและเตรียมความพร1อมให1สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาในการเปOน

สถานศึกษานําร3องหรือในการนํานวัตกรรมการศึกษาไปใช3ในการจัดการศึกษา 
9. เพิ่มขีดความสามารถให1แก3หน3วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อทําการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษาหรือนํานวัตกรรมการศึกษาไปใช1 
10. จัดให1มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษานําร3อง 
11. แต3งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนมอบหมาย 
12. รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารวมทั้งปFญหาและอุปสรรคในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต3อ 

คณะกรรมการนโยบาย 
13. หน1าท่ีและอํานาจท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให1เปOนหน1าท่ีและอํานาจของ 

คณะกรรมการขับเคล่ือน 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  
การดําเนินการตาม (1) (2) (3) (4) และ (10) ให1คณะกรรมการขับเคล่ือนปรึกษาหารือกับหน3วยงานท่ี

เก่ียวข1องประกอบด1วยการออกแบบทดสอบตาม (6) และการประเมินผลตาม (10) ต1องสอดคล1องกับหลักสูตรตาม
มาตรา 24 



ในกรณีท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนเห็นว3าสถานศึกษานําร3องใดมีความพร1อมอาจมอบหมายหน1าท่ี และ
อํานาจตาม (6) ให1แก3สถานศึกษาดังกล3าวดําเนินการในส3วนของตนได1 

เมื่ออ3านวัตถุประสงคDของการจัดต้ังพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 4 ข1อ หน1าที่ของคณะกรรมการขับเคล่ือน
พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 14 ข1อ จากการรับฟFงมุมมองจากผู1ทรงคุณวุฒิ และจากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติม ผมขอ
สรุปเปOนประเด็นท่ีสอดคล1องกับวิชาชีพครูเรามากที่สุดดังน้ีครับ 

1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีนัยสําคัญที่ซ3อนไว1คือ การจัดการศึกษาโดยใช1พื้นที่เปOนฐาน ในท่ีน้ีคือการใช1
จังหวัดเปOนฐานในการขับเคล่ือน (ลดคํากล3าวอ1างท่ีระบุว3า ตัดและสวมใส3เส้ือโหลกันท้ังประเทศ) 

2. พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให1อิสระโรงเรียนมากกว3าท่ีเปOนอยู3ในปFจจุบัน (ปลดล็อค) ไม3ว3าจะเปOนเรื่อง
ของการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ อิสระภายใต1ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา (ลดคํากล3าวอ1างที่ระบุว3า สิทธิในการคัดเลือกครู สิทธิในการ
บริหารงบประมาณ สิทธิในการซื้อส่ือ ตําราเรียนที่ตรงกับความต1องการของโรงเรียนอย3างแท1จริง) 

3. วัตถุประสงคDกําหนดว3า “คิดค1นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา” คําว3า ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปFจจุบันควรขยายขอบเขตให1มากกว3า K A P (มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด) แต3ควรหมายถึง สมรรถนะ เน่ืองจากสมรรถนะคือผมรวมของ K A P และแรงจูงใจ (รายละเอียดในเร่ือง
สมรรถนะ ผมได1เขียนมาแล1ว 3 ตอนติดต3อกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ3านมา รบกวนอ3านย1อนหลังครับ) 

แต3อาจารยDผู1มีพระคุณของผมได1ให1คํานิยามของคําว3าสมรรถนะที่ชัดเจนและจับต1องได1คือ สมรรถนะ
หมายถึง ความฉลาดในการใช1ชีวิต เช3น รถเสียต1องทําอย3างไร? หลงทางต1องทําอย3างไร? มีเงินเท3าน้ีจะซ้ือของ
อย3างไรให1คุ1มค3า? เลือกซื้ออาหารอย3างไรไม3ให1ท1องเสีย? แต3ส่ิงที่ละเลยไม3ได1คือ คุณธรรม / จริยธรรม 

ส3วนการเรียนแล1วได1เกียรตินิยม ได1เกรดเฉล่ีย 3.50 แต3ไม3สามารถใช1ชีวิตในสังคมปFจจุบันได1น้ัน                   
คงไม3สอดคล1องกับความหมายของสมรรถนะ (เท3าไหร3) 

4. เมื่อเปLาหมายสุดท1ายเรื่องของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามีความกว1างข้ึน ลึกข้ึน และมุ3งเน1นไปท่ี
สมรรถนะมากข้ึน ดังน้ัน กระบวนการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปรับใช1 (ข1อ 4) กระบวนการ
ส3งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพชองครูและบุคลากรทางการศึกษาให1สามารถจัดการเรียนการสอนได1อย3าง
มีคุณภาพและเหมาะสม (ข1อ 5) และกระบวนการทดสอบผู1เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (ข1อ 6)  

ทั้งสามกระบวนน้ันจึงต1องมีการปรับตัวคร้ังย่ิงใหญ3 ขออนุญาตใช1คําว3า OLE Disruption 
O : Objective คือเปLาหมายปลายทางที่ต1องการให1นักเรียนเกิด พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใช1คําว3า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา แต3ผมคิดว3าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาก็คือสมรรถนะของนักเรียนน่ันเอง 
L : Learning คือการจัดการเรียนการสอนของครู ท่ีควรเปล่ียนจากเน้ือหาในตํารามาเปOนการใช1เน้ือหา

จากสถานการณDหรือบริบทรอบ ๆ ตัวมาเปOนส่ิงเร1าควบคู3ไปกับการสอนแบบ Active Learning ท้ังน้ีเพื่อให1
นักเรียนเกิดสมรรถนะ (O)  

E : Evaluation คือการประเมินผลว3านักเรียนเกิดสมรถนะท่ีกําหนดไว1ในข้ันตอน O มากน1อยเพียงใด             
ถ1านักเรียนเกิดสมรรถนะตามท่ีกําหนด เราจะพัฒนาสมรรถนะให1ดีขึ้นได1อย3างไร และถ1านักเรียนไม3เกิดสมรรถนะ
ตามที่เรากําหนด เราจะมีวิธีแก1ไข / พัฒนาได1อย3างไร ยืนยันเสมอว3า การประเมินในลักษณะน้ีต1องเปOนการประเมิน
เพื่อพัฒนานักเรียน ไม3ใช3 เพื่อตัดสินนักเรียน 

เหตุการณDสมมติ เช3น



O : นักเรียนช้ัน ม.3 สามารถออกแบบผลิตภัณฑDและขายผลิตภัณฑDน้ันผ3านส่ือ online ได1 
L : ให1นักเรียนค1นคว1า อภิปราย และปฏิบัติจริงร3วมกันว3า นักเรียนมีเวลา 15 วัน สําหรับการออกแบบ

ผลิตภัณฑDท่ีใช1วัตถุดิบในท1องถ่ิน และสามารถนําผลิตภัณฑDน้ัน ๆ ไปเสนอขายผ3านส่ือ online ได1อย3างน1อย 3 ช้ิน 
ภายใต1เง่ือนไข เช3น ต1องใช1วัตถุดิบในท1องถ่ินเปOนส3วนประกอบ สามารถใช1ได1จริง และขายผ3านส่ือ online ได1 

ข้ันตอนน้ี นักเรียนจะได1รู1จักท1องถ่ินของตนเองอย3างแท1จริงว3า ท1องถ่ินเราน้ันมีของดีท่ีซ3อนอยู3 อะไรบ1าง? 
นักเรียนจะได1เรียนรู1ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑD ออกแบบอย3างไรให1โดนใจผู1ค1า? นักเรียนจะได1เรียนรู1ข้ันตอน
การขายของผ3านส่ือ online กระบวนการกลุ3ม การทําบัญชีรายรับรายจ3าย ผนวกกับการเรียนรู1เรื่องกฎหมายภาษี 

นําสถานการณDหรือบริบทรอบ ๆ ตัวมาเปOนส่ิงเร1าควบคู3ไปกับการสอนแบบ Active Learning น่ีคือ              
การเรียนการสอนท่ีควรเปOนในยุคปFจจุบัน (PISA เขาก็ถามเรื่องรอบ ๆ ตัวครับ) 

E : ครูกับนักเรียนร3วมกันสร1างเกณฑDการประเมินในแต3ละข้ันตอน เช3น ข้ันตอนการค1นคว1า เราจะมีเกณฑD
การประเมินอย3างไร โดยวิธีใด? ข้ันตอนการอภิปราย เราจะมีเกณฑDการประเมินอย3างไร โดยวิธีใด? และข้ันตอน
การปฏิบัติจริง เราจะมีเกณฑDการประเมินอย3างไร (ต1องใช1วัตถุดิบในท1องถ่ินเปOนส3วนประกอบ สามารถใช1ได1จริง 
และขายผ3านส่ือ online ) โดยวิธีใด? 

คําถามชวนคิดครับว3า ข้ันตอนการประเมินจากการปฏิบัติจริงน้ัน ควรให1ใครประเมินระหว3าง ครู / 
นักเรียน / ผู1ปกครอง /พ3อค1าแม3ค1าตัวจริง หรือลูกค1าตัวจริง 

ชีวิตจริงของนักเรียนต1องเรียนรู1และให1ความสําคัญกับคําว3า การประเมินเพื่อพัฒนา  
5. ปรับลักษณะข1อสอบ Onet จาก 4 วิชาหลัก ให1เหลือเพียงฉบับเดียว แต3มุ3งเน1นไปที่การประเมิน

สมรรถนะ เมื่อเปLาหมายเปล่ียน การเรียนการสอนก็ต1องเปล่ียน การวัดและประเมินผลก็ต1องเปล่ียนเช3นกัน 
ชีวิตจริงของนักเรียนไม3ได1มีแค3ปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แต3ควรมีทั้งปรนัย (ในบางเรื่อง) และอัตนัย (ในบาง

เรื่อง) ควบคู3กันไป แต3ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ นักเรียนจะนําผลการประเมินไปใช1เพื่อพัฒนาตนเอง / ผลิตภัณฑD                  
ได1อย3างไร 

6. ทัศนคติเชิงบวก (Growth Mindset) และความร3วมมือร3วมใจของทุกภาคส3วนในจังหวัดที่เปOนพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา พยายามคิดและเช่ือเสมอว3า นักเรียนทําได1 นักเรียนทําได1 และนักเรียนทําได1 

7. keyword ท่ีซ3อนอยู3ในความหมายคําว3า นวัตกรรมการศึกษา เราทุกคนมีความเข1าใจตรงกันหรือยัง? 
8. จากวัตถุประสงคDของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาทั้ง 4 ข1อ มีโอกาสสําเร็จได1ภายใน 7 ปQ แต3เรื่องการลด

ความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา ผมคิดว3าอาจต1องใช1เวลามากกว3าอายุของพระราชบัญญัติฉบับน้ีที่กําหนดไว1ท่ี 7 ปQ 
9. สมรรถนะของนักเรียน หลักสูตรปQ 2551 ก็ได1กําหนดไว1 ด1วยภาระหน1าท่ี ทําให1เราอาจจะมองข1ามไป 
ท1ายน้ี ขออนุญาตใช1คําพูดของ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชยD ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา                

ประเทศไทย (TDRI) ท่ีได1เคยมาบรรยายเรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เม่ือวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ         
ศูนยDประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ท่ีกล3าวว3า “การปฏิรูปการศึกษาจะใช1แบบส่ังการไม3ได1 ต1องส่ือสาร
ให1เข1าใจพร1อมท้ังลงมือทําให1เห็น” พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก็เช3นกัน 

 
ขอเคารพด1วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม3 
24 ธันวาคม 2562 


