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คํานํา
สภาผูบริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย (สผบท.) ไดรวมกับสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จัดสัมมนาเรือ่ ง ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาผูบ ริหารสถาน
ศึกษา เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร
ในการสัมมนาดังกลาว ทานศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย ไดกรุณาใหเกียรติเปด
การสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การผลิตและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา” ทํ าใหผูเขารวม
สัมมนามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการศึกษา หลักในการปฏิบัติงานของผู
บริหารการศึกษา บทบาทของภาควิชาและโปรแกรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และยุทธศาสตร
ในการผลิตและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาไดทันกับการเปลี่ยนแปลง
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ เห็ น ว า การบรรยายพิ เ ศษดั ง กล า ว เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงไดจัดพิมพเพื่อ
เผยแพรใหแกผูบริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
คณาจารย หนวยงานการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนนิสติ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

การบรรยายพิเศษ
เรื่อง การผลิตและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
❈❈❈

ทานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ดร.รุง
แกวแดง) ทีเ่ คารพ ทานประธานสภาผูบ ริหารหลักสูตรบริหาร
การศึกษาแหงประเทศไทย (ศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ)
และเพือ่ นๆ ทุกคน ผมมีความยินดีเปนอยางมากทีไ่ ดมโี อกาส
มาเปนประธานในพิธเี ปดและนําเสนอความคิดเห็นบางประการ
เกีย่ วกับเรือ่ งหลักสูตรบริหารการศึกษา
ทีจ่ ริงอยากจะกราบเรียนวา ผมโชคดีที่ไดรูจักทั้งคณะ
ศึกษาศาสตร/ครุศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ และมีโอกาส
ทํางานกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎอยูห ลายป นอกจากนัน้
ยังไดมีโอกาสพบปะกับผูบริหารสถานศึกษาระดับตางๆ ไมวา
จะเปนภาคใดของประเทศ ผมไดมโี อกาสไปดูงานดานการศึกษา
อยูห ลายประเทศ และเพิ่งกลับมาจากการไปดูดานเกษตร ที่
ประเทศไตหวัน แตกอ็ ดไปถามเขาเรือ่ งการปฏิรปู การศึกษาของ
ไตหวันไมได ก็คงจะยืนยันเหมือนเดิมวา การศึกษาเปนนโยบาย
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เปนยุทธศาสตรของทุกประเทศในโลก และรูปแบบการบริหาร
การศึกษาตองปรับเปลีย่ นอยูเ สมอ เพราะการศึกษามีหนาที่หลัก
อยูห ลายประการ คือ
ประการที่ 1 การศึกษามีหนาทีส่ รางคน หมายความตัง้ แต
การสรางพลเมือง มีการสรางนักวิชาชีพ มีการสรางแรงงาน
นักวิชาการ ฯลฯ ทีป่ ระเทศตองการ จะพึงประสงค จะพึงมีขน้ึ มา
ประการที่ 2 การศึกษายังเปนตัวสําคัญที่สุดในการสราง
ความแข็งแกรงทางสังคม และปจจัยที่ทําใหสังคมเสื่อมหรือ
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดวิกฤตสังคม ถาบอกวายาทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะรักษา
คือการศึกษา
ประการที่ 3 การศึกษาเปนเสาหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ
ฉะนั้น ถาพูดถึงเฉพาะ 3 หนาทีห่ ลักของการศึกษาก็จะ
เปนทีม่ น่ั ใจและเขาใจทันทีวา ทําไมทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ศตวรรษใหม จึงใหความสําคัญกับระบบการศึกษา และการจัด
การศึกษาของประเทศอยางมาก
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ประเทศไทยโชคดีทม่ี รี ฐั ธรรมนูญฯ เมือ่ ป 2540 และมี
หลายมาตราในรัฐธรรมนูญที่พยายามจะตามใหทันกับประเทศ
อืน่ ๆ ทีล่ ้ําหนาไป โดยเฉพาะเรือ่ งเงือ่ นไขทางกฎหมายการ
ศึกษาของประเทศ ในมาตรา 43 และมาตรา 81 และก็โชคดี
ยิง่ กวานัน้ อีกทีเ่ รามี พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถึงแมวา
กําลังอยูในระหวางการปรับเปลีย่ นเพือ่ ใหเหมาะสมกับนโยบาย
ของรัฐบาลก็ตาม ผมเชือ่ วาโดยเนือ้ หาแลวคงไมมอี ะไรเปลีย่ นแปลง
มากนัก อยูท ก่ี ารปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามเห็นไมเหมือนกันบาง
อยางไรก็ตาม หนาทีป่ ระการหนึง่ ของพวกเราทีค่ นุ เคย
และคลุกคลีกับการศึกษามานานและมีเจตนาดีที่จะสรางและ
พัฒนาระบบการศึกษาใหเขมแข็งคือ การสรางผูบ ริหารสถานศึกษา
ซึง่ ทราบจาก ดร.ธีระ และ ดร.รุง วา การประชุมครัง้ นีม้ คี วาม
สําคัญมาก เพราะตองการจะจุดเชือ้ ไฟ แลวกําหนดยุทธศาสตร
ที่ดี เกีย่ วกับการบริหารการศึกษาของประเทศไทย
เมือ่ ครัง้ ทีท่ ํางานในระดับคณะแพทย ผมมีโอกาสนํา
นักศึกษาแพทยไปฝากโรงพยาบาลในภาคเหนือ 30 กวาแหงใน
17 จังหวัด ติดตอกัน 5 ป แลวรูว า ผูบ ริหารโรงพยาบาลมีความ
สําคัญตอความเจริญและความเสือ่ มของโรงพยาบาล ถาชวงใด
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ที่ไดผูบริหารฝมือดี เจตนาดี ชวงนัน้ โรงพยาบาลจะเจริญรุง เรือง
และประชาชนจะใหความเคารพนับถือมาก แตถาชวงใดที่ได
ผูบ ริหารไมมฝี ม อื ไมมโี ลกทัศน ไมมวี สิ ยั ทัศน ซํ้าโกงกินอีก
ชาวบานเขาเรียกโรงพยาบาลนัน้ วาโรงฆาสัตว ผมมีโอกาสพบ
ปะและพูดคุยกับเจาอาวาสวัดหลายวัดในหลายพืน้ ที่
เหตุ
การณกเ็ กิดขึน้ เหมือนกัน บางวัดเปนวัดหลวง บางสมัยไดเจา
อาวาสทีไ่ มไดเรือ่ ง วัดก็เละเทะหมด เปนแหลงซองสุมของอะไร
มากมาย และศรัทธาของประชาชนทีม่ ตี อ วัดก็ลดนอยลง แต
เมื่อเปลี่ยนเจาอาวาส ทานปฏิบตั สิ มกับทีค่ วรปฏิบตั ิ ศรัทธาก็
คอยๆ กลับมา เพราะฉะนัน้ เมือ่ พูดถึงสถานศึกษา โรงเรียน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ผูบ ริหารเปนตัวแปรทีส่ ําคัญ
มาก อันนีเ้ ปนภาพเกา
แตในภาพใหม ผมอยากจะเตือนพวกเราในฐานะทีเ่ ปน
ผูบ ริหารการศึกษา และผูท ก่ี ําลังจะสรางผูบริหารการศึกษาใน
รุน ตอไป โดยรัฐธรรมนูญฯ โดย พ.ร.บ.การศึกษาฯ และโดย
แนวโนมสากลจะไมใชอยางนัน้ อีกแลว เราตองสรางผูบ ริหาร
สถานศึกษา และผูบ ริหารการศึกษาพันธุใ หม ไมใชพนั ธุเ ดิม
เพราะสิง่ แวดลอมเปลีย่ นไปหมดแลว educational environment
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ไมวา global หรือ national เปลีย่ นไปหมดแลว ถาทานยัง
อาศัยหลักสูตรเดิม และเปลีย่ นเฉพาะบางวิชา ผมเชือ่ วาเราไม
ไปถึงไหน ผมอยากจะทาทายให 57 สถาบันตั้ง task force ทีม่ ี
ความรอบรูม ากๆ รูท งั้ เขาและเรา ทัง้ ตางประเทศและในประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศ แลวมาตัง้ ทิศทางใหม ไมวา จะเปนหลักสูตร
ปริญญาตรี โท เอก
ผมคิดวาเปนสิง่ ที่ทาทายมาก
ผมพูดเรื่องนี้ในกับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฎ และทานคณบดีคณะศึกษา
ศาสตร/ครุศาสตรมาหลายปแลววา ตองรีบศึกษาเรื่องนี้ใหดี
เมือ่ 2 ปทแ่ี ลวมีผแู ทนจากสถาบันราชภัฎแหงหนึง่ มาเสนอ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ผมก็บอกทาน
วา “เดีย๋ วนีเ้ นนการเรียนรู ไมใชการสอน จะมีหลักสูตรและการ
เรียนรูไ ดไหม” ทานก็บอกวา “ดิฉันไมเคยไดยินคะ” เราจะทํา
อยางทีเ่ คยเรียนมาจากเมืองนอก หรือ อยางทีเ่ รียนเรือ่ งนักบริหาร
การศึกษามาสมัยปริญญาตรี โท เอก นัน้ ไมไดแลว อาจารย
ทานสอนในชวง พ.ศ.นัน้ ๆ ในสิ่งแวดลอมนั้นถูกตองแลว แตเรา
กําลังจะสรางลูกศิษยในอีกชวง พ.ศ.หนึง่ ในอนาคต เราจะเอา
สิง่ แวดลอมเดิมทีเ่ รียนจากมหาวิทยาลัยเดิมมาตัง้ ไมได ทีนจ้ี ะ
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ทําอยางไร เราเรียนมาอยางหนึง่ แลวบอกใหเราไปฝนอีกอยางหนึ่ง
วิธที ํามีอยางเดียวเทานัน้ คือ ทานตองทําวิจยั เรือ่ งการบริหาร
การศึกษาอยางตอเนือ่ ง ทานตองทําวิจยั จึงจะรอบรู มีหลัก
ระยะหลังนี้ ผมและอาจารยเฉลียว บุรีภักดี ไดชวยกัน
วิเคราะหวธิ ที รงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั 50 กวาปที่
ทานทรงครองราชย และมีโครงการพระราชดําริ โครงการหลวง
โครงการตางๆ มากมาย บทสรุปทีไ่ ดเรียนรูจ ากการวิเคราะหวธิ ี
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีคํ าหนึ่งเกิดขึ้น
คือ “ หลักวิชา” จะทํ าอะไรตองมีหลักวิชา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั จะพยายามมีหลักวิชา ทานจะทรงวิจยั และทดสอบ
เสมอ โดยมีศนู ยศกึ ษาวิจยั 6 แหงทัว่ ประเทศ เชน หวยฮองใคร
พิกลุ ทอง เปนตน วิธที รงงานของทานไมเคยทีจ่ ะคิดแลวลงมือ
ทําเลยเพราะวาความรูท เ่ี รามีเปนความรูเ ฉพาะมุม เฉพาะดาน
แตถา เรามีหลักวิชา โอกาสพลาดจะนอย ภายหลังผมสรุปบทเรียน
ใหตวั เองวา จะทําอะไรควรมี 3 หลักคือ 1) หลักคิด 2) หลักวิชา
และ 3) หลักปฏิบัติ
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1) หลักคิด เหมือนการออกแบบโมเดลรถยนตใหม เรา
เปนเจาของบริษทั รถยนต เราตองชนะเขาใหได ไมเชนนัน้ ขาย
รถไมได แลวเวลาจะออกแบบโมเดลใหมของรถยนต ตองมี
หลักคิด (conceptualize) กอน ตองมีวิธีคิด มีนโยบาย มีอุดม
การณ
2) หลักวิชา เมือ่ มีหลักคิดแลวจะมีความเปนไปไดหรือ
ไม ทานตองหาหลักวิชามาหนุน เมื่อหลักคิดถูกตอง หลักวิชา
ตรง ทานออกแบบโมเดล ทานจะทําได สรางได แลวเอารถยนต
มาใชได
3) หลักปฏิบตั ิ จะพลาดนอย ถาพลาดก็เปนการพลาด
จากการปฏิบัติหรือผลตาม (consequence) ที่เราไมไดคาดไว
ในโครงสราง ในโครงการของเรา เราก็ปรับโครงการได แต
เปาหมายจะไมพลาด
ผมขอฝากตรงนีไ้ ว ขอใหนกั บริหารมี 3 หลัก คือ หลักคิด
หลักวิชา และหลักปฏิบัติ
ทานอาจารยธรี ะ ไดกลาวไวแลววาการประชุมครั้งนี้ได
เชิญวิทยากรมาหลายทาน ตองขอกราบขอบพระคุณทีท่ า นชวย
มาใหหลักคิด หลักวิชา
เพือ่ จะไดนําไปเปนเชือ้ สําหรับทํา
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หลักปฏิบัติ ดวยการสรางหลักสูตรดีๆ สําหรับการผลิตผูบริหาร
การศึกษา การสัมมนาในวันนี้ อยากใหพวกเราออกความเห็น
ไดเต็มที่เพื่อจะไดหลักคิดที่รอบครอบ
ผมคิดวาเรือ่ งการบริหารการศึกษา
(educational
administration หรือ management) มีแนวคิด concept ตางๆ
เกิดขึน้ ใหมทง้ั สากลและในประเทศมาก เพราะฉะนัน้ ถาจะเอา
ใสในหลักสูตร
ผูบ ริหารการศึกษาจําเปนตองคิดถึงพลวัตร
(dynamicism) ดวย ขอยกตัวอยาง โรงเรียนนายรอยเวสปอยส
ที่ไดปฏิรูปหลักสูตรซึ่งใชมา 200 ปแลว เขาก็ตั้งคําถามวา การ
รบในสมัยใหม (modern war fair) หนาตาเปนอยางไร เราจะ
เอาปนใหญมายิงกัน หรือจะเอาทหารมามาทะลุทะลวงกัน หรือ
จะเอากําลังทหารราบเขายึดพืน้ ที่ เขาบอกวาไมใชแลว ภาพ
การรบ (senario war fair) เปลีย่ นไปหมด
คําถามที่ผมมีก็คือ เราคงตองถามตัวเองเหมือนกันวา
สังคมและเศรษฐกิจในยุคตอไป จะเหมือนในอดีตหรือไม ถาไม
เหมือน เราจะสรางคนใหประเทศไทย โดยระบบการศึกษาที่
ตองเปลี่ยนไป เพราะสังคมและเศรษฐกิจเปลีย่ น ระบบการ
ศึกษาตองปรับเปลี่ยน เพราะฉะนัน้ ผูบ ริหารการศึกษาก็จะตอง
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มีความรูแ ละทักษะ และมีแงคิดในการที่จะติดตามการเปลี่ยน
แปลงและปรับตัว ปรับระบบการบริหารการศึกษาใหเปลีย่ น
ตามใชหรือไม
ถาเชนนัน้ หลักสูตรตองมีพลวัตรมาก ทานตองสอนให
ลูกศิษยเขาใจเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงและการปรับตัว (change
and adaptation) ใหมาก และตองสอนเรือ่ งการบริหารการ
เปลีย่ นแปลง (change management) ถาไมมที กั ษะตรงนีก้ จ็ ะ
เปนขรัวเถา และก็ทําอะไรเหมือนเดิม เมือ่ 30 ปทําอยางไร ปนก้ี ็
ทําอยางนัน้ เพราะฉะนัน้ เรือ่ งการเปลีย่ นแปลง เราจะทําอยางไร
ใหมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงได ลูกศิษยตองรูการเปลี่ยน
แปลง ในหลักสูตรตองบอกเขาไววามีหลักกวางๆ อะไรบาง
การเปลีย่ นแปลงมาจากไหน การเปลีย่ นแปลงจะมีผลกระทบ
(impact) อะไรบาง คําตางๆ เหลานีจ้ ะเปนคําทีร่ วมแนวคิด
(concept)
และเมือ่ มีการประเมินผลกระทบ (impact
assessment) ตอการศึกษาหรือสถานศึกษา หรือระบบการ
ศึกษาแลว เขาจะมีฝม อื หรือทักษะในการรับการเปลีย่ นแปลง
อยางไร
ผมได ห นั ง สื อ เล ม หนึ่ ง ของบราเธอร ที่ เ ซนคาเบรี ย ล
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ระบบเซนคาเบรียลไดทํางานในเมืองไทยมา 100 ป แลวเขาก็
ทํารายงาน 100 ป โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนมงฟอรต ฯลฯ
เขาจะแบงระยะ (period) ของการเปลีย่ นแปลง เปน ระยะๆ ใน
ชวง 100 ปของการเปลีย่ นแปลงในประเทศไทย ทัง้ การปกครอง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย และในแตละชวง
ของการเปลี่ยนแปลงเขาจะตองปรับโครงสรางและระบบการ
บริหารการศึกษาของระบบอัสสัมชัญ เซนคาเบรียล ตองปรับตัว
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงนีต้ ลอดเวลา ไมเชนนัน้ เขาไปไม
รอด ตรงนี้ ผมคิดวาสําคัญ
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นกันมาก และจะเปลี่ยนอยูตลอดเวลา
ขอยกเฉพาะ 4 คํานีข้ น้ึ มาคือ

◆ Education for All
◆ Basic Education for All
◆ Quality Education for All
◆ Higher Education for All
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1. Education for All ซึง่ พูดไวเมือ่ ป ค.ศ. 1990 ทีจ่ อม
เทียนพัทยา เพราะตองการจะแกปญ
 หาเรือ่ ง illiteracy การอาน
ไมออกเขียนไมได
2. Basic Education for All เมือ่ ป ค.ศ. 2000 ที่ดักกา
ยูเนสโกไดคําใหมขน้ึ มาคําหนึง่ เพราะไปประเมิน Education
for All เมือ่ ป ค.ศ.1990 ปรากฎวา ไมมีประเทศใดทําได จึง
ตั้งเปาหมายใหเฉพาะลงไปคือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Basic
Education for All) แลวธนาคารโลกไดนํามาเปนนโยบาย
ของการใหกูเงินในประเทศยากจนเพื่อไปพัฒนาการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน เพราะเขาเชือ่ วาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เปนฐาน
สําหรับอาชีวศึกษา เปนฐานสําหรับอุดมศึกษา นอกจากนัน้
ยังเปนฐานสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตดวย (life long learning
หรือ life long Education)
ในชนบทหรือชายแดน คนทีไ่ มเคยเขาโรงเรียนเลย แลว
อยูๆ บอกเขาเรือ่ งการศึกษาตลอดชีวติ เขาจะไมรเู รือ่ งและเขา
รับไมไดดวย แตถา ในอีกสังคมหนึง่ ซึง่ ทุกคนในสังคมอยางนอย
ไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แลวนําความรูใ หม เทคโนโลยีใหม
ทัง้ ดานการใชชวี ติ ดานสุขภาพ ดานการผลิต เขาจะรับไดงา ย
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เพราะฉะนัน้ life long learning ไมใชอยูๆ ก็ลอยไปหาทุกคน
ได แลวทุกคนก็จบั ดังนั้น ถาทานจะพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา
ตรงนี้คือเงื่อนไขอันหนึ่งในการกํ าหนดนโยบายเพื่อบริหารการ
ศึกษา
3. Quality Education for All ตอนนีก้ เ็ ริม่ พูดกันมาก
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีแ่ พเขาในเรือ่ งคุณภาพ
ประเทศไทยตองรีบพูด ผมคิดวาเราตืน่ ขึน้ มา เรานาจะพูดวา
เราตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรือ่ งคุณภาพการศึกษา
เปนเรือ่ งใหญ ทัง้ อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และอุดม
ศึกษา มีคุณภาพตํ่าเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ตรงนีเ้ ปนเรือ่ ง
ใหญมาก
4. Higher Education for All ถาเราจะสูเ ขาไดจริงๆ
ตองเปน Higher Education for All โดยเฉพาะระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีใหกบั ทุกคนใหได แตผมวาเรายังไป
ไมถงึ ผมอยากใหประเทศไทยไปถึง เพราะหลายประเทศทําสําเร็จ
ถาจะผลิตผูบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษาตองรู
ประวัตกิ ารจัดการศึกษาของประเทศของตนเองดวย ซึง่ เปนเรือ่ ง
ของ goboal change ในเรือ่ งการจัดการศึกษา
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การปฏิรปู การศึกษา จริงๆ แลว มี 3 ครั้ง ดังนี้
ครัง้ แรก (พ.ศ. 2435) รวมกับการปฏิรปู การปกครอง
บานเมือง โดยรัชกาลที่ 5 ตรงนีท้ า นปลัดทบวง อาจารยวรเดช
เขียนไวดมี าก วาเกิดอะไรขึน้ เมือ่ ป 2435 ถาใครสนใจไปอานดู
และผมเพิม่ ทีท่ า นเขียนไวนดิ หนึง่ วา
มีแรง
ผลักดันใหเกิดปฏิรูปในครั้งนั้น โดยเฉพาะอยางยิง่ อิทธิพลของ
ตะวันตก
อิทธิพลของความเจริญทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีทเ่ี ขามาปลายสมัยรัชกาลที่ 2 3 และ 4 ลัทธิลา อาณา
นิคมตะวันตกไปทั่วโลก รัชกาลที่ 5 ซึง่ เปนมหาราช ทานทําถูก
ตองที่สุด ทานไดวสิ ยั ทัศน และโลกทัศน มาจากประสบการณ 3
ดาน
1. จากการเสด็จประพาสตน ไปดูคนไทยของทานวามี
อะไรและไมมอี ะไร รูอ ะไรและไมรอู ะไร ขณะนัน้ ยังมีระบบไพร
และทาสมากมาย การศึกษายังไมมีการศึกษาในระบบ (formal
education) มีแตการศึกษานอกระบบ
2. จากการเสด็จไปเยือนประเทศเพือ่ นบาน ชวา
อินเดีย สิงคโปร อินเดียซึง่ เปนมหาอํานาจมาตัง้ แตโบราณ ตอง
ตกเปนเมืองขึน้ ชวาก็ตกเปนเมืองขึน้ ของเขา เปนไปไดอยางไร
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ทานไปเห็น และทานก็รวู า อํานาจของโลกอยูท ย่ี โุ รป ทานก็เสด็จ
ประพาสยุโรป เมือ่ กลับมา ทานรูว า ถาขืนปกครองประเทศแบบ
จตุสดมภ เวียง วัง คลัง นา ซึง่ ใชมาตัง้ แตตน สมัยรัตนโกสินทร
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ประเทศไปไมรอด ทานเลิกทาสกับ
ไพร เพราะถายังมีทาสกับไพร ปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ ปฏิรปู
สังคมก็ไมสําเร็จ เหมือนปจจุบนั นี้ ไทยยังมีไพรและทาสทางการ
ศึกษาคือ คนที่ไมเคยไดรับการศึกษาเลย อานออกเขียนไมได
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ระบุ
วาคนไทยอายุเกิน 15 ป ไมรหู นังสือเลยรอยละ 5.3 เรายังมีไพร
และทาสทางเศรษฐกิจ ชาวนาไทยรอยละ 80 ไมมที ด่ี นิ และมี
วิกฤติเรื่องการถือครองที่ดิน เรายังมีไพรและทาสอีกรูปแบบหนึง่
ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ตอนนัน้ ทานทําสําเร็จ ทรงตั้ง
กระทรวง 12 กระทรวง รวมทัง้ กระทรวงธรรมการ เพือ่ ดูแลเรือ่ ง
การศึกษาของชาติ มีกรมศึกษาธิการ ซึ่งตอมาก็เปลี่ยน
กระทรวงธรรมาการเปน “กระทรวงศึกษาธิการ “
ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2517-2521) ยังมีแรงผลักดันทางการ
เมือง ชวงนัน้ เกิดเหตุการณตลุ าคม 2516 และตุลาคม 2519
ทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษา แตไมสําเร็จ เพราะรัฐมนตรีวา
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การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขณะนั้ น มองว า แผนการปฏิรูปการ
ศึกษาเปนแผนของคอมมิวนิสต เลยไมเอา
ครัง้ ที่ 3 (พ.ศ. 2542-2545) ครัง้ นีแ้ รงผลักดันทีใ่ หญท่ี
สุดคือพลังของแผนดิน หรือพลังอํานาจของไทยออนแอมาก ไม
วาจะเปนการแขงขันดานใด และเกิดจากกระแส 2 กระแสคือ 1)
กระแสโลกาภิวฒ
ั น ทีร่ นุ แรงมาก และ 2) ลัทธิทนุ นิยมเสรี ซึง่ ยก
ทุนหรือเงินเปนอํานาจ และเกิดผลตามมามากในทุกระบบ ตั้ง
แตการเมืองระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศ การเงิน
ระหวางประเทศ วัฒนธรรมตางถิน่
การเบียดเบียนตางๆ
อาชญากรรมขามชาติ ประเทศตางๆ ทีเ่ คยเขมแข็งก็ออ นแอ ที่
เคยคิดวาตัวเองแนก็ทรุดไป ไมไดเปนเมืองขึน้ โดยการเสียดิน
แดน แตเปนเมืองขึน้ ทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน ฯลฯ ไมไดเปน
เมืองขึน้ ทางอํานาจรัฐ เรายังมีอํานาจรัฐอยู แตอํานาจรัฐไมมี
อํานาจตัดสินใจ ตองไปฟงวอชิงตันดีซวี า เขาสัง่ ใหทําอะไร และ
ไมใหทําอะไร อยางนี้ เปนตน
เพราะฉะนัน้ ทุกประเทศจึงมองวาการทําใหประเทศเขม
แข็งไดก็คือ การสรางคนทุกคนใหเขมแข็ง ไมใชสรางคน
หยิบมือเดียวใหเขมแข็ง จึงเปนแนวคิดทีว่ า Education for
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All Basic Education for All และ Quality Education
for All รวมถึง Higher Education for All ระบบการเมืองการ
ปกครองที่เคยใชไดดีในชวง 100 ปทผ่ี า นมา ตองเปลี่ยน
ผมขอฝากเรือ่ งนีไ้ ว
ผมจะไมพูดวาระบบการศึกษาไทยที่ผานมาเปนอยางไร
เพราะเปนหนาที่ของผูบริหารการศึกษาตองทํ าและหลักสูตร
ตองแก ซึง่ จากขอมูลเปรียบเทียบ พ.ศ. 2544 (IMD) พบวา
1)
คาใชจา ยดานการศึกษาของประเทศไทยเปน
รอยละ 4.4 ของ GDP สูงกวาทุกประเทศ คําถามคือ เราจะ
สร า งนั ก บริ ห ารการศึ ก ษาอย า งไรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริหารการศึกษาดีกวานี้ การใชเงินมาก แตครอบคลุมการ
ศึกษาใหประชาชนไทยนอยและคุณภาพตํ่า เปนการบริหารการ
ศึกษาทีผ่ ดิ เพราะใชเงินมากกวาเขาเปนอันดับ 2 รองจากมาเล
เซีย แตมคี นจํานวนมากไมไดรบั การศึกษา โดยเฉพาะผูท เ่ี ปน
ชาวไรชาวนาอยูต ามชายแดน ถาเชนนัน้ เราเอาเงินไปทําอะไร
ขณะนีเ้ ราเอาเงินไปสนับสนุนคนรวย เอางบประมาณไปชวยคน
ชัน้ กลางและคนรวย ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษกิจและสังคมแหงชาติระบุวา คนไทยที่รวยที่สุดรอยละ
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20 ครองทรัพยสนิ ของประเทศรอยละ 58 และคนจนทีส่ ดุ รอย
ละ 20 ครองทรัพยสนิ ทัง้ หมดรอยละ 3.9 คนไทยชนชัน้ กลาง
รอยละ 60 ครองทรัพยสนิ ทัง้ หมดกวารอยละ 30
อาจารยปรัชญาไดเคยใหสมั ภาษณวา
คนทีเ่ ขา
มหาวิทยาลัยรอยละ 98 เปนคนในเมืองและคนชัน้ กลางขึน้ ไป
อีกรอยละ 2 เปนลูกชาวไรชาวนา และคาหนวยกิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึง่ รัฐตองเอาเงินไปทุม ซึ่งรอยละ 98
เปนลูกคนชัน้ กลางหรือคนรวย เรียนหนังสือในเมืองไทย เรียน
อุดมศึกษาในเมืองไทย
ทีบ่ อกวาคาหนวยกิตเพือ่ คนรวย
คาหนวยกิตนัน้ คนเรียนจายรอยละ 6 รอยละ 10 รอยละ 15
อยางมาก ทีเ่ หลือใหคนทีเ่ สียภาษีทกุ ชัน้ ไปชวยจาย นักการศึกษา
ตองศึกษาใหลึกซึ้งและตองเปลี่ยนนโยบายตรงนี้
ไมเชนนัน้ คนชัน้ ลางไมมโี อกาสไดเขาเรียนอาชีวศึกษา อุดม
ศึกษา ถายังอุดหนุนคนรวย ผมวานักการศึกษาตองติดตาม
เรือ่ งนี้
และทานตองใสเรื่องนี้ลงในหลักสูตร เพราะฉะนัน้
วัตถุประสงคของหลักสูตรทีท่ า นเขียนหลักสูตรเสนอ
จะมี
วัตถุประสงค 4-5 ขอ และขอสุดทายมักจะบอกวาบัณฑิตทีจ่ บ
หลักสูตรนีจ้ ะตองมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ผมอยากใหใสวา มี
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จิตใจเทีย่ งธรรม
เรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมอยาไปใสเลย
ตอไปนี้ ตองมีจิตใจเที่ยงธรรม ตองเห็นสวนรวม ตองเห็น
ประโยชนของสวนรวมเปนหลัก
2) ครู : นักเรียนประถมของประเทศไทย = 1 : 18
ดีกวาประเทศเพือ่ นบาน
ครู : นักเรียนมัธยมของประเทศไทย = 1 : 20 ใกล
เคียงกับประเทศเพือ่ นบาน
เรื่ อ งนี้ ก็ เ ป น หน า ที่ ข องผู  บ ริ ห ารการศึ ก ษาเช น กั น
ประเทศไทยมีจํานวนครูไมนอ ย ดีกวาประเทศเพือ่ นบาน แตคุณ
ภาพครูเปนสิง่ ทีน่ า สนใจ วิธีการผลิตครู หลักสูตรที่ผลิตครู คง
ตองแกไขอยางมาก เพราะถาไทยมีครูมากกวาประเทศอืน่ แลว
ทําไม output คือ performance ของระบบการศึกษาทัง้ ระบบ
จึงมีคณ
ุ ภาพตํ่ากวาเขา ตองมีอะไรผิดแนนอนในการผลิตครู
และการกระจายครู หลักสูตรที่ผลิตครูทั้งหลายตองเปลี่ยน เพือ่
จะตอบคําถามตรงนี้
3) อัตราการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศ
ไทย รอยละ 48 ของวัยเรียน ตํ่ากวาประเทศเพือ่ นบาน ขณะนี้
อัตราการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศตางๆ จะอยูท ่ี
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รอยละ 80-90 ของไทยอยูท ร่ี อ ยละ 40 -50 และสวนใหญอยู
ในเขตเมือง อําเภอใหญๆ แตเด็กบานนอกพอจบ ป.6 แลว ไม
มีศกั ยภาพทีจ่ ะทะเยอทะยาน
ทีจ่ ะเรียนตอ เพราะฉะนัน้
มาตรา 43 ผมเห็นวาสําคัญมากตออนาคตของชาติ บังคับใหรัฐ
บาล บังคับใหพอ แมตอ งสงลูกเรียนอยางนอย 9 ป (จาก 6 เปน
9 ป )
เมือ่ หลายปกอ น TDRI บอกวา คนทํางานประเทศไทยมี
การศึกษาเฉลี่ย (average schooling) เพียง 5 ปกวาคือ ป.5
กวา ตอนนั้นภาคบังคับ ป.4 (4 ป) เมือ่ ป 2543 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดประเมินใหม ขึน้ มาเปน 7.2
7 ป คือ ม.1 กวาๆ ระดับการศึกษาของคนทั้งชาติในกลุมที่
ทํางาน เอาเฉพาะคนกลุม ทีท่ ํางาน ไมรวมเด็กเยาวชนและคน
แก มีการศึกษาเฉลีย่ เพียง 7 ปกวา เพราะฉะนัน้ ถาทําตามรัฐธรรม
นูญฯ มาตรา 43 อัตราการรูห นังสือเฉลีย่ ของคนไทยจะตองเกิน
9 ป ในขณะทีฟ่ น แลนด ผูใหญในวัยอุดมศึกษา เขาอุดมศึกษา
กวารอยละ 70 เพราะฉะนัน้ เราตองเสียคาโงอกี นาน
ผมขอฝากนักบริหารการศึกษาวา
ตองพยายามรีบ
ยกระดับการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ไมเชนนัน้
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ประเทศไทยไปไมรอด ประเทศไตหวันจัดการศึกษาภาคบังคับ
9 ปมานานแลว ตอนนีก้ ําลังเพิม่ เปน 10 ป โดยเริม่ ปน้ี แลว
คอยๆ เพิม่ ขึน้ เปน 11 ป 12 ป ไปเรือ่ ยๆ ในกรุงไทเป อาคารรัฐ
บาลทีใ่ หญทส่ี ดุ สวยที่สุดคือโรงเรียนประถมศึกษา และ โรง
เรียนมัธยมศึกษา
4) ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
ประเทศไทยตํ่ากวาเกือบทุกประเทศในเอเซีย ยกเวนอินโดนีเซีย
และฟลปิ ปนส อันนีพ้ ดู ถึงคุณภาพการศึกษา การผลิตครู การ
จัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึง่ นักบริหารการศึกษาตองรับรูแ ละ
ตองรับผิดชอบ
เมือ่ เชานี้ ถาใครอานมติชน บทบรรยายของคุณบัณฑูร
ลํ่าซํา ยอมรับวา ใน 5 ปทผ่ี า นมา คนดีๆ ของกสิกรไทยออกจาก
ธนาคารมาก เพราะเมือ่ เทียบกับธนาคารตางประเทศคือ คน
ทํางานในธนาคารพาณิชยไทย ความรูแ ละทักษะโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีใหมๆ เรือ่ ง banking สูเขาไมไดเลย ทีส่ ําคัญมากคือ
ระบบการบริหารธนาคารไทย ไมไดเนนทีผ่ ลของการบริหารงาน
ผลของการบริหารจัดการ
(key performance
และ
performance output) ผมคิดวาไมตางกับระบบการศึกษาไทย
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คือ 1) คนในระบบของเราไมเขมแข็งพอ คุณภาพสูเ ขาไมได
จริงๆ ทั้งผูบริหารและครูในหมวดตางๆ 2) เราไมไดสรางระบบ
ความรับผิดชอบ performance assessment ไมมี เพราะวาไม
มีเครือ่ งวัด โรงเรียน 42,000 โรง สอนเอง ตัดเกรดเอง ไม
มีขอสอบระดับชาติ (national test) ซึง่ ตองรีบทํา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยาลูบหนาปะจมูก
และอยาเอาใจกันเด็ดขาด ขอใหเอาใจประเทศ อยาเอา
ใจซึ่งกันและกันเลย
(ไมทราบวากรมวิชาการจะยกเลิก
national test หรือยัง เมือ่ เร็วๆ นี้ รัฐมนตรีทา นปจจุบนั บอกวา
ยังทําอยู ขอใหทํา) ประเทศอืน่ เขาทําหมดแลว อเมริกาหลวม
ตัวใหความเปนอิสระ (autonomy) แกโรงเรียนทําการทดสอบ
และประเมินผลเอง คุณภาพจึง sleep back ไปเลย เพราะไมมี
การเทียบเคียงระดับชาติ (national benchmarking) ซึง่
ประธานาธิบดี ยอรช บุช สัง่ ใหทกุ มลรัฐตองมีขอ สอบของมลรัฐ
(state test) ทุกเกรด ตั้งแตเกรด 1-12 ประเทศออสเตรเลียทํา
national test มาแลว 2 ป
ตอไปนี้ ผูบริหารและครูตอง
รับผิดชอบการดําเนินงาน (performance) โรงเรียนของตัวเอง
ตองรับผิดชอบหมวดวิชาของตัวเอง ขณะนีไ้ มตอ งออกขอสอบ
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เอง ไมไดตัดเกรดเอง หมวดวิชาคณิตศาสตรก็ตองรับผิดชอบ
แลว ถาไมดีก็ตองปรับปรุงคุณภาพ
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพของสถาบั น นานาชาติ เ พื่ อ
พัฒนาดานการจัดการศึกษา International Institute for
management Development : IMD) ปรากฎวา ผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรของไทยตํ่า แลวเราทําอะไร ไมมี
อะไรเปลีย่ นแปลง เพราะไมมใี ครรับผิดชอบ ระบบบอกวาไม
ตองรับผิดชอบ หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไมตอง
รับผิดชอบเลยสักคน เพราะระบบไมไดสรางความรับผิดชอบ
ตรงนั้น
5) ประชากรไมรหู นังสือ (อายุ 15 ปขน้ึ ไป) เปนรอยละ
5.3 มีประชากรอีกมากทีไ่ มไดเรียนหนังสือ และยังมีคนไทยทีอ่ ยู
ในประเทศไทยมาเปนชัว่ คนแลวยังพูดภาษาไทยไมได
ผมมี โ อกาสตามเสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ
ไปชายแดน ตองขออนุญาต โดยสวนตัวคิดวา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ทรงเขาใจสภาพการศึกษาของประเทศไทยดีมาก
คนหนึ่งและทรงออกแบบการบริหารการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
ผมวาไมมใี ครในประเทศลึกซึง้ เทาพระองคทา น ทานทําอยู 20
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กวาป ตัง้ แตตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และตอนนี้
เสด็จเอง ทําเองหมด ทานแกปญ
 หาตัง้ แตชมุ ชนทีอ่ ยูใ นเขตไทย
ทั้งผูใหญและเด็กที่พูดไทยไมไดเลย ทรงแกปญ
 หาโดยสราง
ระบบการศึกษาอีกระบบหนึ่งคือ ศูนยการเรียนรูช าวไทยภูเขา
แมฟา หลวง ทรงสรางศูนยการเรียนรูไ วตามชายแดนใกลมาเล
เซีย มีคนไทยมุสลิมทีพ่ ดู ไทยไมไดเลยและไมสนใจจะพูดดวย
ดร.สุรนิ ทรบอกวา สมัยหนึง่ คนเหลานัน้ เขาคิดวา ถาพูดภาษา
ไทย เขาบอกวาเปนบาป แลวระบบการศึกษาคอยๆ เขาไป ตอน
นีโ้ รงเรียนปอเนาะเริม่ ใชหลักสูตรสามัญศึกษาดีขน้ึ มาก คานิยม
ตรงนัน้ เปลีย่ นไป กลายเปนวาถาใครไดรับการศึกษาในระบบ
สามัญมีโอกาสทีจ่ ะมีอาชีพดีขน้ึ ความเปนไทยกลับมาได ชาย
แดนทางพมาก็เหมือนกัน ทานมีระบบการศึกษาไดรบั มาจน
กระทัง่ เขามาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ นาศึกษามาก
ทีจ่ ริง ผมก็พยายามสนับสนุนใหมกี ารจัดประชุมสัมมนาระดับ
ชาติในเรือ่ ง “ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร” (ซึง่
จะไมเหมือนกับทีภ่ าคอีสาน ซึง่ ยังไมกนั ดารมากนัก) ประชากร
ไมรหู นังสือ ผูบ ริหารจะทําอยางไร
6) ระดับการศึกษาไมสามารถตอบสนองความสามารถ
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ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยูอ นั ดับที่ 47 ใน 49
ประเทศ
7) การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไมสามารถตอบสนอง
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย อยู
อันดับที่ 46 ใน 49 ประเทศ
8) วิศวกรที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรง
งานในประเทศมีนอ ย
9) ความรวมมือระหวางบริษทั ธุรกิจและมหาวิทยาลัย โดย
เฉพาะการถายโอนเทคโนโลยีซง่ึ กันและกันมีนอ ย เรือ่ งนีเ้ ปน
เรือ่ งของมหาวิทยาลัย แตวา สะทอนการศึกษาทัง้ ระบบ
อยากใหศกึ ษากันวา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ทีก่ ําลังปรับปรุง และฉบับทีท่ ํามาในป 2542 เขาตัง้ ใจจะทํา
อะไร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เรารูว า พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติฯ เปนสิง่ ทีส่ ําคัญทีจ่ ะปรับโครงสราง ระบบ และ
กระบวนการของการศึกษาไทย การปรับระบบ เชน ระบบการ
ผลิตครู ระบบการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึง่ เปนระบบ
ใหม
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การปฏิรูประบบ (system reform) เปนการสรางระบบ
ใหม หรือปรับระบบเกา โครงสรางจะรวม 3 กระทรวง เขตพืน้ ที่
การศึกษาเปนโครงสรางใหม เปนระบบใหม เรือ่ งเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา อยากจะเรียนวา ในประเทศทีเ่ จริญแลว เขาหวังวา การ
ศึกษาจะตอบสนองความตองการของประชาชนไดมาก เขาตอง
ถอนอํ านาจการบริหารจัดการศึกษาออกจากการเมืองและรัฐ
บาลกลางใหเหลืออํานาจนอยทีส่ ดุ แลวสงไปใหประชาชน เอก
ชน และการบริหารสวนทองถิน่ ใหมากทีส่ ดุ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ เราไมไดมกี ารฟูมฟกให
เขมแข็ง มันออนแอ อยูๆ จะสงโรงเรียนประชาบาลไปใหเทศ
บาล ไปให อบต. เพราะเราไมสนใจทีจ่ ะไปสรางความเขมแข็ง
ใหกบั องคกรเหลานัน้ ปลอยใหไปตามมีตามเกิด แตถา เราลุก
ขึน้ มาแลวชวยกันขัดเกลา ผมวาเราทําได ประเทศเราจะสูเ ขาได
สวนเรือ่ งหลักการ มาพบอุปสรรคหรือมาสะดุดเพราะสิ่ง
ทีเ่ รามีอยูม นั ออนแอ ไมใชหลักการไมดี หลักการดีมาก ในเรือ่ ง
ของเขตพืน้ ที่ แตเรามีขอ แมเพราะความออนแอในระบบลางที่
รองรับ แลวก็บอกวาอันนีไ้ มดี ไมทํา เราก็จะอยูอยางนี้ตลอดไป
เพราะฉะนั้นผมคิดวา เราตองยึดหลักการ เอาหลักวิชาเขามา
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แลวก็หาทางสรางยุทธศาสตรเปนหลักปฏิบัติใหไดเพื่อจะชนะ
ตรงนี้ใหได ไมเชนนัน้ ประเทศไปไมรอด ถายังตองใหกระทรวง
ศึกษาเดิม อธิบดี ปลัดกระทรวง มาตัดสินเรือ่ งการซือ้ นมแจก
ซือ้ คอมพิวเตอรแจก ซือ้ เครือ่ งแบบนักเรียนแจก ตองไปสรางให
ประชาชนมารับผิดชอบการศึกษาของลูกหลานเขาใหมากเทาที่
จะมากได และถาประชาชนกลุม ใดดอยโอกาส รัฐตองไปชวย
อันนีเ้ ปนหนาทีข่ องรัฐ
รัฐตองรับผิดชอบ คือผูดอยโอกาส
ตรงนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญมาก ถาเขารวยอยูแ ลว
เกงอยูแ ลว
ปลอยใหเขารับผิดชอบเอง
ขอฝากแนวคิดตรงนี้ไวและอยากใหไปอยูใน
หลักสูตรจริงๆ เราจะไดสรางผูบ ริหารการศึกษาพันธุใ หมท่ี
มองเห็นปญหาของชาติ ไมใชมองเห็นในโครงสรางเดิม ระบบ
เดิม และคุน ชินกับมัน แลวก็ยอมรับ แลวเราก็ไมไปถึงไหน
เพราะฉะนัน้ ตรงนีผ้ มฝากไว
การปฎิรปู กระบวนการ (process reform) ขอแบงเปน
2 เรื่องคือ
1.
ตองปฏิรปู กระบวนการบริหารการศึกษา
(Administrative process )
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2. ปฏิรปู กระบวนการการเรียนรู (Learning process)
เรือ่ งปฏิรปู กระบวนการเรียนรู เขาใจวา ไดสรางความ
เขาใจและความตื่นตัวไวมาก และมีรูปแบบตางๆ มากแลว อัน
หนึง่ ทีเ่ ราจะเริม่ ทําตรงนี้คือ เรือ่ งการปฏิรปู กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา (Administrative reform ) การประชุม 2 วันนี้
ผมขอชืน่ ชม เราอาจจะมาจุดแรกของการปฎิรปู กระบวนการ
บริหารจัดการก็ได ผมไมอยากใหพวกเราจํากัดความคิดของเรา
เฉพาะหลักสูตรผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่หรือในโรง
เรียน ผมอยากใหพวกเราสรางหลักวิชา องคความรู ใน
เรือ่ งนโยบายการศึกษาของรัฐ ซึง่ เปนนโยบายสาธารณะ
(public policy ) ของรัฐดวย ในเรือ่ งโครงสรางการบริหารกลาง
เรือ่ งการจัดสรรงบประมาณกลาง แลวแสดงความคิดเห็น ถา
57 สถาบันนี้ มีกลุม ศึกษาจริงๆ ในสวนทีเ่ หนือจากตรงนีข้ น้ึ ไป
ในเรื่องโครงสรางก็ดี ระบบก็ดี แลวใหความเห็นตอสาธารณะ
ใหความเห็นตอรัฐบาล ตอรัฐสภา ก็จะเปนประโยชนมหาศาล
ยกตัวอยาง ถาทานไมเห็นดวยวาการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูอตั โนมัติ
ทานตองไปหาเหตุผลวาไมดีอยางไร
จะทําลายระบบการศึกษาอยางไร แลวเสนอใหประชาชน ให
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นายกรัฐมนตรี แลวใหเกิดเปนแรงพลังขึน้ มา
ในระบอบสังคมเสรีประชาธิปไตย ถาเปนสังคมเปด คือ
สังคมซึง่ ทุกคนรูข อบเขตอํานาจหนาทีข่ องตน สิทธิประโยชน
ของตนเอง ความรับผิดชอบของตนเอง และทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะ
แสดงเหตุผลและความเห็นประกอบเหตุผล เพราะฉะนัน้ ตรงนี้
ผมเขาใจวาประเทศไทยอยูในสังคมประชาธิปไตย เรานาจะ
แสดงความเห็นไดโดยใชเหตุใชผล
ในการปฏิรปู การศึกษาครัง้ นี้ เปนเรือ่ งทีเ่ อาอนาคตของ
ชาติมาเปนเดิมพันอยางสูง ไมใชเรือ่ งทําก็ได ไมทําก็ได
การปฏิรูปการศึกษา 25402542-2545
• ดานการบริหารการศึกษา
1. Education for All
2. All for Education
3. กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
4. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
5. การกําหนดระบบความรับผิดชอบตอการบริหาร

การปฏิรปู ดานบริหารการศึกษาจะมีเรือ่ งใหญมาก ดังนี้
1. Education for All Basic Educational for All และ
Quality Educational for All ทานตองเอาไปทํา
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2. All for Education ตอไปนี้ รัฐจะตองเปดกวางให
ภาค สวนตางๆ ของสังคม ไดเปดสถานศึกษาทุกระดับใหมากที่
สุดเทาทีจ่ ะมากได และรัฐทํานอยทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะนอยได ถาไมทํา
All for education ก็จะทํา Educational for All ไมได เพราะรัฐ
ไมมที างทีจ่ ะเก็บภาษีมาแลวก็สรางโรงเรียนทัว่ ไปหมด รัฐตอง
ปลอยใหเอกชน ชุมชน สังคม กระทรวงอืน่ เปดสถานศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได รัฐจะไดเหลือเงิน
มาทําเรือ่ งคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาดูผูดอยโอกาส องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีไ่ มมรี ายได รัฐ
เขาไปสนับสนุน เพราะฉะนัน้ Education for All และ All for
Education เกีย่ วของกันมาก และแยกกันไมออก
3. กระจายอํานาจการบริหารการจัดการ ขอนีค้ อื หัวใจ
ในระยะยาวตองเอาตรงนี้ออกใหได ทีเ่ ขาพยายามทีจ่ ะแก พ.ร.
บ.นี้ แลวใหองคกรตางๆ ไปอยูภายใตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพราะตองการจะรวบอํานาจเหมือนเดิม เพราะถาองคกรในการ
บริหารจัดการศึกษาไปอยูภายใตอํานาจปลัดกระทรวง ก็ตองไป
ขึน้ กับรัฐมนตรีฝา ยการเมือง ใน พ.ร.บ.นีต้ อ งการกระจาย
อํานาจออกจากอธิบดี ปลัดกระทรวงไปทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ บั สถาน
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ศึกษา ใหโรงเรียนและเขตพืน้ ทีม่ อี ํานาจมากขึน้ เพราะฉะนัน้
ถาใครยังยึดอยูในอํานาจนิยมก็จะพยายามไมใหมเี ขตพืน้ ที่ ไม
อยากกระจายอํานาจไปทีโ่ รงเรียน
อยากจะใหอํานาจอยูท ่ี
อธิบดี ปลัดกระทรวงใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได
ประเทศตางๆ ก็เหมือนกัน การวางแผนของสวนกลาง
(central planning) นี้เกิดในสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดยสังคม
นิ ย มคอมมิ ว นิ ส ตกับสังคมประชาธิปไตยแบบเผด็จการนิยม
เปน central planning เปน authority based เปน power
based แตระบบจะทําอยางอืน่ ไดนน้ั เรือ่ งความมัน่ คงของ
ชาติ ตองเปน central planning เชน เรือ่ งความสัมพันธตา ง
ประเทศ เรือ่ งระบบเศรษฐกิจและเงินตรา ถูกไหมจะใหจงั หวัด
ตางๆ ไปพูดเรือ่ งการสรางเงินตราใหมนน้ั ไมได คนละเรื่องกัน
แตถา เปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับประชาชน เปน human services
พยายามกระจายอํานาจใหมาก การศึกษาเปนตัวอยางหนึง่ ที่
เปน
human
services
ตองกระจายอํานาจ
(decentralize)
การกระจายอํ านาจการบริหารจัดการตองวิเคราะหให
ชัดจากฐานเดิมทีม่ ใี นรูปของโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการไปสู
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กระทรวงใหม กระทรวงการศึกษา ผมอยากใหนกั บริหารการ
ศึกษาไปศึกษาตรงนี้ใหชัดวา อะไรเปลี่ยน และเปลีย่ นเพราะ
อะไร
4. การบริหารโดยองคคณะบุคคล ขอนีร้ บั ขอ 3 เพราะ
การบริหารโดยองคคณะบุคคลเนนมาก ทําไมตองมีกรรมการ
โรงเรียน ซึง่ ตอนหลัง ถาเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
เรียกวาคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียน ซึง่ ผมวา
นาจะใชคําสัน้ ๆ งายๆ เปน “คณะกรรมการโรงเรียน” หรือ
“คณะกรรมการนโยบายโรงเรียน” และตองทําหนาทีใ่ หเขมแข็ง
เปน คณะกรรมการโรงเรียน (school board) ทีเ่ ขมแข็ง
5.
การกําหนดระบบความรับผิดชอบตอการบริหาร
ตองมีขอสอบระดับชาติ (national test) มีมาตรฐาน (standard)
และมีการเทียบเคียงระดับชาติ (national benchmarking)
การปฏิรปู การศึกษา ป 2540-2542-2545 ประชาชน
จะไดอะไร
1. ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป
2. มีสทิ ธิไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป
3. ปฏิรูประบบอาชีวศึกษา
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4. ปรับปรุงหลักสูตร 12 ป
5. ปฏิรปู การเรียนรู
6. พัฒนาวิชาชีพครู
7. ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ผมจะขออนุญาตมาทีโ่ รงเรียน จากแผนภูมแิ สดงถึง
โครงสรางหลักของสถานศึกษา ไมวา จะเปนโรงเรียนอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
โครงสรางจะเปนดังนี้ คือ
เจาของ
คณะ กก.นโยบาย
หัวหนาผูบริหาร
รองฯ / ผูชวย
สํานักงาน

หนวยปฏิบัติ

นโยบาย
การเงิน-งปม.
บุคคล
อาคาร-สถานที่-ยานพาหนะ
ประชาสัมพันธ
อืน่ ๆ

หนวยสนับสนุน
หนวยงานในกํากับ

1. เจาของ สถานศึกษามีเจาของ โรงเรียนรัฐบาลรัฐบาล
จะเปนเจาของ เอกชนก็ของผูร บั ใบอนุญาตประกอบการ เปน
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มูลนิธิเซนคาเบียลก็ได ของ มหาดไทย ของ กทม. ก็ได
2. คณะกรรมการนโยบาย หรือคณะกรรมการโรงเรียน
หัวหนาคณะผูบ ริหาร ที่ใชคาว
ํ า Chief Executive Officer
(CEO) นัน้ เปนหัวหนาผูบ ริหาร จะเปน ครูใหญ อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ ก็เรียกตามระบบทีส่ รางขึน้ มาตางหาก คือหัวหนา
ผูบ ริหาร ซึง่ ตองรับผิดชอบดานนโยบาย กับ กรรมการนโยบาย
และตองรับผิดชอบกับทิศทางบริหารกับเจาของ ไมวา เจาของ
จะเปนรัฐหรือใครก็ตาม จะมีรองฯ หรือผูช ว ยก็ได
3. หนวยงาน จะแบงเปน 3 หนวยหลัก ทีส่ ําคัญคือ
สํานักงาน หนวยปฏิบัติ และ หนวยสนับสนุน
หนวยปฏิบัติ ถาเปนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ซึง่ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Basic education ) หนวยปฏิบัติก็
จะเปนหมวด หนวยบริหารกลุม วิชาหรือหมวดวิชา เชน หนวย
บริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หนวยบริหารสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี หนวยบริหารวิชาศิลปะ นาฎศิลป
เปนตน อันนัน้ มี 7 และอันที่ 8 ก็มหี นวยพัฒนานักเรียน ก็จะมี
กิจการนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี นี้คือหนวยปฏิบัติ จะมี
หัวหนาหนวย แตละหนวยจะตองมีการตรวจสอบ (account able)
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ตอการกระทําหรือการปฏิบตั ิ ของตนเอง
สํ านั ก งานของผู  บ ริ ห ารจะมี ห น า ที่ ดู แ ลด า นต า งๆ
นโยบาย การเงิน งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่
ยานพาหนะ ประชาสัมพันธ อืน่ ๆ และอาจจะมีหนวยงาน
สนับสนุน กับหนวยงานในกํากับตางๆ อันนีจ้ ะมีลกั ษณะโครง
สรางรูปแบบโครงสรางหลักนี้ ปรับแตงใหเขากับโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาทุกระดับไดเลย
สิ่งที่ผมพยายามไปทํ าบนดอยและโรงเรียนในเขตโครง
การหลวง โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาส ผมขอใหเขาไปคุยกับประชาชนในชุมชนที่ โรงเรียนตัง้
อยู ชวยกันตัง้ ปณิธาน อุดมการณของโรงเรียน ซึง่ ปรัชญา อุดม
การณของ โรงเรียนไมจําเปนตองเหมือนกัน ถาอยูห ว ยขวางก็
อยางหนึง่ ถาอยูบ า นนอกในจังหวัดปตตานีกอ็ กี อยางหนึง่ ถา
อยูบ นดอยก็อยางหนึง่ กําหนดภารกิจหลักไวใหชดั เจน จริงๆ
แลว เจาของและคณะกรรมการโรงเรียน นอกจากความรับผิด
ชอบทางดานวิชาการ ดานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือ
ดานอืน่ ๆ แลวยังกําหนดความสัมพันธกบั ชุมชน ความสัมพันธกบั
วัฒนธรรมทองถิน่ ความสัมพันธกบั ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไวทงั้ หมด
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องคประกอบของภาระงานในองคกร
1. มีปณิธาน/ปรัชญา/อุดมการณ
2. กําหนดภารกิจหลักไวชัดเจน
3. สิง่ ทีอ่ งคกรตองการทํา
3.1 วิสัยทัศน (มองไกล 10-15 ป)
3.2 พันธกิจ - นโยบาย - เปาหมาย(ในแผน 5 ป)
3.3 แผนงาน - โครงการ (แผนรายป)

สิ่งที่องคกรตองทํา คือ วิสยั ทัศน ซึง่ มองไกลไป 10-15 ป
ควรเขียนใหชดั เจน ตองมีพนั ธกิจ นโยบายและเปาหมายอยูใ น
แผน 5 ป และมีแผนงานโครงการ ซึง่ เปนแผนรายป ผูบ ริหาร
ตองมีสง่ิ เหลานีเ้ ปนตัวกํากับ เพราะฉะนัน้ ถามองจากตรงนีข้ น้ึ
ไป ทุกป เวลาทําแผนงบประมาณประจําป มีแผนงานรายป มี
ขอสอบระดับชาติ ก็ประเมินผลการดําเนินงาน (performance
assessment) ในปทผ่ี า นมา และปตอ ไปเราจะพัฒนาคุณภาพ
หมวดใดเปนหลัก เชน คณิตศาสตร สงเด็กไปสอบในระดับ
ประเทศแลว แยมาก เรามีเหตุผลทีจ่ ะคุยกันระหวางผูบ ริหารกับ
กรรมการนโยบายโรงเรียน กับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาวา ตอไปนี้ โรง
เรียนของผมคงตองชวยกันเรื่องคณิตศาสตร เพราะผลสอบออก
มาแยเหลือเกิน มีเหตุผลในเชิงรูปธรรมทีจ่ ะขอความสนับสนุน
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ทรัพยากรเพือ่ เพิม่ คุณภาพการศึกษาทุกหมวด ที่นี่ติดยาเสพติด
มาก เพราะฉะนัน้ ตองชวยกัน การวางงบประมาณในแผนปตอ
ไปมีทม่ี าทีไ่ ป
นอกจากนัน้ ยังใหสอดคลองกับพันธกิจ 5 ปหรือแผน
5 ป แผนฯ 9 แผนฯ 10 สอดคลองกับวิสยั ทัศนทโ่ี รงเรียนนีย้ ดึ อยู
สอดคลองกับภารกิจหลักที่ตกลงกันไวกับชุมชน กับกรรมการ
นโยบาย สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน อุดมการณ ถาเรามีทง้ั
6-7 อยางนี้ โรงเรียนจะมีทิศทางที่จะเดินไปอยางชัดเจน
จะเปลีย่ นอาจารยใหญกลางคันก็ไมทําใหหวือหวามาก เพราะมี
ทิศทางในการบริหารโรงเรียน ไมขน้ึ กับบุคคลจนกระทัง่ วาพอ
เปลีย่ นเจาอาวาสแลว วัดนีโ้ ทรมไปเลย หรือเปลีย่ นผูอ านวยการ
ํ
โรงพยาบาลก็กลายเปนโรงฆาสัตวไปเลย จะไมเชนนัน้ ถาเรามี
สิง่ เหลานีจ้ ะเปนหลักประกันขององคกรนัน้
ภารกิจ คือ ภารกิจหลักกับภารกิจรอง ตองแยกใหออก
วา อะไรคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง ขณะนีแ้ ยกไมออกมีหลาย
โรงเรียน ครูใหญหรืออาจารยใหญเกือบไมเคยเดินไปหองสมุด
เลย เกือบไมเคยเดินไปดูการสอนของหมวดตางๆ เกือบไมเคยดู
ผลของมันเลย ใหผชู ว ยฝายวิชาการดูแลหมด เพราะครูใหญ
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ตองประชุมมาก ตองประชุมจังหวัด ประชุมกรมฯ ไมไดลงมา
ตรวจสอบตอผลการเรียนการสอนในหองเรียน แลวจะเอาคุณ
ภาพจากเด็กนักเรียนไทยมาจากไหน ในระดับหนวยงาน ระดับ
บุคคล ผูบริหารตองจัดโครงสรางนี้ใหเกิดใหไดวาอะไรตองทํา
อะไรควรทํา และอะไรทีไ่ มควรทําหรือไมตอ งทํา เพราะถามีตรง
นัน้ แลวเราจะมาทําการวิเคราะหระบบ ทัง้ ระดับหนวยงานและ
ระดับบุคคล ระดับหนวยงาน ภารกิจระดับบุคคลกําหนดราย
ละเอียดของลักษณะงาน (job description) ภาระงาน ทัง้ ปจจัย
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต(output) ซึง่ สามารถ
ประเมินไดหมด
วิเคราะหเชิงระบบ
หนวยงาน
ภารกิจ
- คน
- งบประมาณ
- ทรัพยากรอื่นๆ
- วัฒนธรรมองคกร
- สิ่งแวดลอม
- ระบบคุณภาพ
2. กระบวนการ - ระบบงาน
- เครือขาย
3.ผลผลิต/ผลงาน - ผลผลิต
- ผลกระทบ

1. ปจจัยนําเขา

บุคคล
ภาระงาน
- ความรู
- ทักษะงาน
- ทักษะคน
- เจตคติ
- เครื่องมือเครื่องใช
- ลงมือปฏิบตั ิ
-การประสานงาน
-ผลงาน
-ผลกระทบ
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สุดทาย ขอทบทวนอีกครัง้ คือ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม
2540 ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ และมาตรา 81 “ ...จัดใหมี
กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติ....”
เปนคําสัง่ ของ
รัฐธรรมนูญอีกที แลวเราก็ทําตามนี้ จนกระทัง่ วันที่ 19 สิงหาคม
2542 มี พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึง่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ก็จะครบ 3 ปแลว
มาตรา 53 “ใหองคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษาและ
ผูบ ริหารการศึกษา.........” ซึ่งมีคาใหม
ํ เกิดขึน้
คําวา องคกรวิชาชีพครู เปนคําใหมใน พ.ร.บ.นี้ มีคาว
ํ า
ผูบ ริหารสถานศึกษา และ ผูบ ริหารการศึกษา เกิดขึน้ เมือ่ รวมๆ
กันแลวจะเกิดแนวคิดใหม
ซึง่ ไมมใี นแนวคิดเดิม
เราแยกครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ออกจากผูบ ริหารการศึกษา
นอกจากนัน้ ยังมีบคุ ลากรทางการศึกษาอืน่ อีก มีองคกรวิชาชีพ
เกิดขึน้ กําลังสรางกฎหมายรองรับอยู และบอกวา ครูตองมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ และทีก่ ําลังเปนประเด็นอยูค อื จะใหฟรี
ดีหรือไม จะใหอตั โนมัตดิ หี รือไม และตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

39
• ครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
• มีองคการวิชาชีพ
• ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• ตองปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ทัง้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐาน จรรยา-บรรณ
วิชาชีพ มีวัตถุประสงคอยู 3 ขอ คือ
1. ตองการจะยกใหวชิ าชีพครูและผูบ ริหารเปนวิชาชีพ
ชัน้ สูง ไดรบั ความเชือ่ ใจจากสาธารณะ เปาหมายสูงสุดคือ
ตองการจะยกศักดิ์ศรีของครู และผูบ ริหารใหสงู เปนทีเ่ ชือ่ ถือ
เปนทีเ่ คารพรักของสาธารณะ ทัง้ ในและนอกประเทศ
2. ตองการจะใหครูและผูบริหาร รวมกันพัฒนาอาชีพ
ของตนเองใหสงู ขึน้ ไปอยางตอเนือ่ ง ตองดูแลกันเอง และใหมี
ศักดิ์ศรีมากขึ้น ตรงนีจ้ ะทําใหคนภายนอกมองวาวงการของเรา
อยูในระดับสูงสง มีศักดิ์ศรี
3. เปนกลไกใหคนในวงการศึกษาชวยกันพัฒนามาตร
ฐานของวิชาชีพใหสงู ขึน้ ดวย
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ในมาตรา 4 แยกนิยามของคําวา ผูบ ริหารสถานศึกษา
และผูบ ริหารการศึกษาไว ตองอานใหเขาใจ

มาตรา 4
“ผูบ ริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากร
วิชาชีพทีร่ บั ผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงทัง้ ของ
รัฐและเอกชน
“ผูบ ริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากร
วิชาชีพทีร่ บั ผิดชอบการบริหารการศึกษา นอกสถานศึกษา
ตัง้ แตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

ผมดีใจที่ผูบริหารหลักสูตรบริหารการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ ทีม่ าประชุมรวมกันเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน
2544 โดยรวมกันตัง้ สผบท. และมีจุดประสงคเพื่อ 1) ตองการ
สรางความเขมแข็งของศาสตรการบริหารการศึกษา 2) ปฏิรปู
การผลิตและพัฒนาผูบ ริหารการศึกษามืออาชีพตาม พ.ร.บ.การ
ศึกษาแหงชาติ คําวา มืออาชีพ ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา
professionalism professional คือ มืออาชีพ professionalism
คือความเปนมืออาชีพ ซึง่ ความเปนมืออาชีพ จะมีเงือ่ นไขอยู 2
ประการ คือ
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1) ตองไดรบั การฝกอบรมตามมาตรฐานของวิชาชีพ
นัน้ ๆ (to be train according to professional standard)
เชน
ถาเปนหมอตองไดรบั การฝกอยางไดมาตรฐานอยางที่
มาตรฐานของวิชาหมอทีท่ ว่ั โลกเขาถือกัน ถาเปนครูก็ตองไดรับ
การฝกความเปนครู ถาเปนผูบริหารตองไดรับการฝก กลับมาตั้ง
คําถามวา หลักสูตรของทานจะเรียนทฤษฎี หรือจะมีการฝกดวย
เพราะตองฝกกับคนที่เปนปรมาจารยทางดานการบริหารการ
ศึกษาดวย เขาไมไดบอกวาไปฟงคําบรรยายแลวเปนหมอไมได
ฟงบรรยายแลว เปนครูที่ดีไมได จบหลักสูตร 4 ปแลวแตไมเคย
ไปฝกสอน ขณะนีก้ ระบวนการฝกสอนจะออนแอมาก เพราะครู
ไมตามไปดู ไมไดไปเปนพีเ่ ลีย้ ง ไปสังเกต สงเด็กไปแลว ก็สงจด
หมายตามไป
ถาทานเอาจริงตามนีแ้ ละตองการมืออาชีพ ทานตองมี
กระบวนการที่ จ ะฝ ก อบรมความเป น ผู  บ ริ ห ารการศึ ก ษา
มืออาชีพ และตองทําเปนระบบ ตองสรางระบบการฝกอบรม
(training system) ขึน้ มา ไมใชฝก เฉพาะตอนศึกษาอยูเ ทานัน้
ตองฝกอยางตอเนื่อง ไมใชจบแลวเปนครูใหญแลวไมตอ งฝก
ตองเรียกมาฝกเปนระยะๆ ตัวอยางคณะพยาบาล เขาใหใบ

42
อนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 5 ป ไมใชใหตลอดชีวิต และใน
ชวงนัน้ ตองกลับมาฝกทักษะใหมๆ ความรูใหมๆ ทางพยาบาล
ผมขอถาม สผบท.วาจะเอาหรือไม หรือจะใหใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตลอดชัว่ ชีวติ
ของหมอตอนนีจ้ ะเปลีย่ นแลว
เปลีย่ นยากเพราะวาแกแลวไมยอมใหเปลีย่ น
แตตอนนีเ้ ริม่
เปลีย่ นแลวจะใหใบประกอบวิชาชีพทุก 5 ป และถาไมไปรับกา
รอบรม จะไมไดรบั การตอใบประกอบวิชาชีพเปนหมอ 2) ตอง
command respect ตองประพฤติปฎิบัติตัวจนกระทั่งไดรับ
ความเคารพจาก 2 ฝาย คือ จากสมาชิกวิชาชีพเดียวกัน และ
จากประชาชนทัว่ ไป
ดังนั้น ถาอยากเปนมืออาชีพ มีเงือ่ นไข 2 ประการ คือ
ตองฝกอบรมในวิชาชีพนัน้ ๆ และตองไดัรับความไวเนื้อเชื่อใจ
จากคน 2 ฝายคือจากเพือ่ นนักบริหารเอง และจากประชาชน
ทัว่ ไป
สุดทายที่อยากฝากไวคือ มีคนเขาบอกวา new
economy มีลกั ษณะเปนอยางไร ก็มีคนใหคุณสมบัติตางๆ ไว
มี 2 ประการ
1. ความสลับซับซอนมาก (complexity) จะมีความสลับ
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ซับซอนมากกวาทุกเรือ่ งไมวา เรือ่ งลูกจะเรียนทีไ่ หน จะสงไปที่
ใดดี จะไปโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนขาง
บานดี แตถา เปนโรงเรียนสมัยเกามีโรงเรียนวัดทีเ่ ดียว การตัด
สินใจก็งา ย
2. การเชือ่ มโยง (interconnectedness) เนือ่ งจากทุก
อยาง มีความสลับซับซอน และสังคมเชือ่ มโยงกันมาก
ทัง้ 2 อยางนี้ demand วากระบวนการตัดสินใจทุก
ระดับตองใชหลักวิชา เชน เปรียบเทียบ 2 สังคม สังคมชนบท
ซึง่ งายๆ มี โรงเรียนวัด โรงเรียนเดียวสงลูกไปก็ไดแลว ไมตองใช
หลักวิชาอะไร เพราะถูกบังคับโดยความเรียบงายของสังคมและ
ไมไดเชือ่ มโยงกับอะไรทัง้ นัน้ แตถา อยูใ นเมืองใหญแลวเปนเศรษฐี
มีเงินเดือนมาก จะสงลูกไปเมืองนอก ไปโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตก็ได อันนีต้ อ งใชหลักวิชา ตองไปหาความรูห า
ขอมูลทัง้ 4 แหง วาอะไรจะสอดคลองกับลูกของเรามากที่สุด
ขอยกตัวอยาง คําวา complexity กับ interconnectedness
ตรงนี้ ทําใหกระบวนการตัดสินใจ (decision making process)
แนนขึน้ ผูบ ริหารการศึกษาก็เหมือนกัน ผูบ ริหารการศึกษาสมัย
ผมอยูบ า นนอก เรียนประถม มัธยม ตอนเย็น ครูใหญเขาสบาย
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กินขาวเสร็จก็เดินตลาดทักทายกับเรา แตผบู ริหารสมัยนีว้ นุ วาย
มากตองไปประชุมทีโ่ นนทีน่ ่ี กระบวนการตัดสินใจของทานมี
ปจจัยอืน่ เขามาอีกมาก
เพราะฉะนัน้ หลักการทํางาน (principle for execution)
เรือ่ งประเด็นนัน้ มีความสลับซับซอน แตวา หลักในการทํางาน
หรือหลักคิดนัน้ ตองอยาไปสับสน ตองใชความเรียบงายใหมี
หลักในการตัดสิน

หลักการทํางาน
(principle for execution)
ความเรียบงาย (simplicity)
หลักคิด (conceptualization)
หลักวิชา (knowledge - based approach)
หลักปฏิบตั ิ (practice framework)

ผมใชหลัก 3 หลัก คือ หลักคิด (conceptuali zation)
หลักในการคิดวิเคราะหใหลึกซึ้ง หลักวิชา (knowledge based approach) ทีจ่ ะเอาเขามา เรียนรูจ ากตางประเทศก็เปน
หลักวิชา ตัวอยางจากทีอ่ น่ื ก็เปนหลักวิชา
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ในภาคบ า ยจะมี ตั ว อย า งของผู  บ ริ ห ารการศึ ก ษาที่
ประสบความสําเร็จจะมาเลาใหฟง
อันนัน้ ก็เปนหลักวิชา
ประสบการณทผ่ี า นมาแลว และเราเอาไปสรางหลักปฏิบตั ิเอง
(practice framework) กลับไปบริหารเอง โรงเรียนของเรา เปน
practice framework ใหเราดวย

❆❆❆
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