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สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ
โครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
--------------------หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ สู การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ประเทศชาติ จ ะมี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ นั้ น
ประชากรในประเทศตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาจึงควรสงเสริมการเรียนรูซึ่งสามารถ
นาผู เรียนไปสู ความเปนประชากรที่ดีและมีคุณภาพของสังคม มีความรู มีทักษะ และมีความสามารถในการ
แขงขันตลอดจนสามารถพึ่งตนเองได ในขณะเดียวกัน ประชาชนในสังคมต้องสามารถพัฒนาระเบียบวิถีชีวิต
ทั้งของตนเองและสวนรวมให้ดารงอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนนี้ได้ ดังนั้น การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึ ง ไม่ ค วรถู ก จ ากั ด อยู่ ใ นสถานศึ ก ษาเท่ า นั้ น ต้ อ งด าเนิ น การให้ ค รอบคลุ ม ภายนอกสถานศึ ก ษาด้ ว ย
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือนักการศึกษาไม่สามารถดาเนินการได้เพียงลาพังต้องอาศัยภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมมือปฏิบัติ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมได้
อย่างกว้างขวางกระจายครอบคลุ มทุกพื้น ที่ จาเป็นต้องใช้เครือข่ายในการดาเนินงาน สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึก ษามีบ ทบาทหน้าที่ ห นึ่ง คือ การสร้ างเครือข่ายเพื่อ การพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยดาเนินการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดนาร่อง จานวน ๔ จังหวัดคือ เชียงราย นครปฐม ภูเก็ต และอุดรธานี
การด าเนิ น งานสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
ในจังหวัดอุดรธานี กาหนดให้ มีโ ครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคัน (Dropout) ในจังหวัดอุดรธานี
ที่สอดคล้องกับผลิตภาพในจังหวัดอุดรธานี โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ออกกลางคัน ให้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยมี
สานักงานศึกษาธิการภาค ๗ ร่วมกับสานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เป็นฝ่ ายเลขานุการ ทั้งนี้ได้กาหนด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่
14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินการจัดโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัด
อุดรธานีให้กับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองต่อการสร้างอาชีพ
ให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน (Work plan) โครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคัน
ในจังหวัดอุดรธานี
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ภายในจังหวัด
3. ประชุมคณะทางานฝ่ายเลขานุการ
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
๕. ยืมเงินทดรองราชการและบริหารงบประมาณ
5. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
6. รายงานผลการประชุมเสนอผู้บริหาร
ระยะเวลาและสถานที่การประชุม
กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณ
งบประมาณโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8
ผลการประชุม
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นายเจตนา แดงอินทวัฒน์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป็ น ประธานร่ ว มกับ นายประหยั ด พิมพา ผู้ อานวยการส านักงานศึกษาธิการภาค ๗ และผู้ แทนจากภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑-๔ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี วิทยาลัย เทคโนโลยีอีสานเหนื อ สมาคมวิทยาลั ยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน สถิติจังหวัด
อุดรธานี แรงงานจังหวัดอุดรธานี จัดหางานจังหวัดอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุดรธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี สานักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี สานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยมีนางชุ ติญา หิ รัญคุปต์ หัว หน้ากลุ่ มพัฒนามาตรฐานและ
ส่งเสริมเครือข่าย พร้อมด้วยคณะ เป็นเลขานุการร่วมกับ สานักงานศึกษาธิการภาค ๗ และสานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น จานวน 52 คน
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี โดยนายเจตนา แดงอินทวัฒน์
ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ร่ ว มกั บ นายประหยั ด พิ ม พา
ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค ๗ และนางชุติญา หิรัญคุปต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริม
เครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สรุปโดยสังเขป คือ การจัดทาโครงการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุค ลากรทางการศึกษา กลุ่ม เป้า หมายในการดาเนินงาน ๔ จังหวัด คือ จัง หวัดนครปฐม
จังหวัด ภูเ ก็ต จัง หวัดเชีย งราย และจัง หวัดอุด รธานี โดยจังหวัดนครปฐมและจังหวัดภูเก็ต จะทาเรื่อง
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ส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงรายทาเรื่องการจัดทาแผนโดยให้ ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ สาหรับจังหวัดอุดรธานีทาโครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคัน
ข้อ มูล พื ้น ฐานของปัญ หาเด็ก ออกกลางคัน ในจัง หวัด อุด รธานี คือ ความยากจน ปัญ หา
ครอบครัว สมรส การปรับ ตัว เจ็บ ป่ว ย อุบัติเ หตุ ย้า ยตามครอบครัว และหาเลี้ย งครอบครัว ภาพของ
จังหวัดอุดรธานีเป็น ข้อมูล การสารวจจาก สพม.20 สพป.1-4 ในปีการศึกษา 2556 จานวน 194 คน
และยังมีตัวเลขเชิงประจักษ์ที่ไม่สามารถสารวจได้อีกจานวนหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการในจังหวัดอุดรธานี คือ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
การสร้างอาชีพให้กับเด็กออกกลางคัน ให้สอดคล้องกับผลิตภาพของจังหวัดอุดรธานี
ผลจากการระดมความคิดเห็นและความต้องการในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองต่อการสร้างอาชีพ
ให้เด็กออกกลางคันในจังหวัดอุดรธานี โดยนายประหยัด พิมพา ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค 7
เป็นประธานดาเนินการ ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เด็กออกกลางคันมีในทุกระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษาต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและจบการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
จานวนมากพอสมควร
2. ความต้องการแรงงาน ในปี 2556-2557 ด้านระดับการศึกษา สถานประกอบการใน
จังหวัดอุดรธานี มีความต้องการแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมากที่สุด ร้อยละ
40.97 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 22.90 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร้อยละ 20.49 ด้านทักษะฝีมือ สถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี มีความต้องการแรงงานระดับ
ฝีมือมากที่สุด ร้อยละ 53.85 รองลงมาได้แก่ ระดับกึ่งฝีมือ ร้อยละ 46.16
3. การขาดแคลนแรงงานในจังหวัดอุดรธานี ด้านระดับการศึกษา ขาดแคลนแรงงานที่มี
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมากที่สุด ด้านทักษะฝีมือ ขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือมาก
ที่สุด ร้อยละ 95.33
4. ความต้องการด้านความรู้ สถานประกอบการต้องการมากที่สุดคือ แรงงานที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคเฉพาะงาน รองลงมาคือแรงงานที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
5. ความต้องการด้านทักษะและคุณลักษณะ สถานประกอบการต้องการมากที่สุดคือ การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในงาน มี
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีความอดทนต่อความกดดัน เป็นต้น
ผลจากการทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน (Work plan) โครงการสร้างอาชีพให้เด็กออก
กลางคันในจังหวัดอุดรธานี ได้ปรับปรุงแผนดาเนินงานมีข้อสรุป ดังนี้
1. สร้างเครื่องมือติดตามเด็กออกกลางคันรายบุคคลในจังหวัดอุดรธานี
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการสร้างอาชีพให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับผลิตภาพของจังหวัดอุดรธานี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรฯ และกาหนดแผนปฏิบัติการในปี 2559
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายในจังหวัดอุดรธานี
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
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สรุปข้อเสนอแนะ
จากการระดมความคิดเห็นได้ข้อสรุปในภาพรวมเพื่อใช้ในการวางแผนดาเนินการในขั้นต่อไป ดังนี้
1. กลุ่มที่เป็นตัวป้อน คือกลุ่มที่จบการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส เด็กที่จบ
มัธ ยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แล้วไม่เรียนต่อ ทาอย่างไรให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนต่อ
และมีอาชีพ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต เพิ่มทักษะฝีมือ และเพิ่มค่าตอบแทน
2. กลุ ่ม ที่อ อกกลางคัน (Dropout) จริง ๆ เมื่อ ฝึก อาชีพ กับ หน่ว ยงานต่า ง ๆ จนจบแล้ว
มีงานรองรับ มีช่องทางประกอบอาชีพ จึงควรปรับหลักสูตรให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร หรือจะฝึกให้ไปเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
3. การสร้า งความร่ว มมือ จะมี 2 ส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งกัน คือ คน และ ระบบ ถ้ า เราจะความ
ร่วมมือในระบบเครือข่าย จะใช้อะไรเป็นฐานในการสร้าง เพื่อให้ระบบการขับเคลื่อนให้เกิดการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อผู้ก่อตั้งไม่อยู่คนรุ่นหลังก็สามารถทางานได้อย่างต่ อเนื่อง
4. ปัญหาพื้นฐานในจังหวัดคือเรื่อง ฐานข้อมูล ซึ่งทุกหน่วยงานจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานเท่านั้น ต้องหา Database ให้ได้ว่าจริง ๆ คืออะไร
5. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ คืออะไร
6. ภาพที่จะไปข้างหน้า ควรจะไปอย่างไร
7. ถ้าต้องการข้อ 4 – 6 องค์กรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนอกระบบราชการคืออะไร เช่น สมัชชา
การศึกษาจังหวัด สภาการศึกษาจังหวัด คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด ซึ่งเป็นเครือข่ายที่อาจทา
ตามหน้าที่แต่ต้องทาด้วยใจ
ผลที่ได้รับ
1. มีหลักสูตรการสร้างอาชีพให้เด็กออกกลางคันที่สอดคล้องกับผลิตภาพของจังหวัดอุดรธานี
2. มีแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสาหรับเด็กออกกลางคัน
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการทางานร่วมกันเป็นภาคี เครือข่าย
4. มีสมัชชาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี หรือสภาการศึกษาจังหวัด หรือคณะกรรมการการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัด

รายงานโดย นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สคบศ.
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ผอ.สคบศ. เป็นประธาน
ร่วมกับ ผอ.ศธภ. 7
ประชุมเตรียมความพร้อม
ในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพ
ให้เด็กออกการคัน
ในจังหวัดอุดรธานี เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2558
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ภาพกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสร้างอาชีพให้เด็กออกลางคันในจังหวัดอุดรธานี

