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๑
วิกฤตทางปญญา
วิกฤติชาติ ถาวาโดยลึกทีส่ ดุ แลวเปนวิกฤตการณทางปญญา คน หรือชุมชน หรือ
สังคม ถาไมเขมแข็งทางปญญาแลวยอมวิกฤตเสมอ แนนอนวาการแกวกิ ฤตตองทําหลาย
อยาง รวมทัง้ การรักษาตามอาการ และประคับประคอง แตจาเป
ํ นตองรักษาสมุฏฐานดวย
ยุทธศาสตรทางปญญา และการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ความเขมแข็งทางปญญาโดยรอบดาน
อยางรวดเร็ว เปนวาระเรงดวนของชาติ
เรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อนายกรัฐมนตรี และสังคมไทยรวมกันใชประกอบการพิจารณา
ดําเนินยุทธศาสตรทางปญญา ถาสังคมไทยมีความมุงมั่นรวมกันในการสรางความเขมแข็ง
ทางปญญา ผมเชือ่ วาประเทศจะพนวิกฤตไปสูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน
คําวา ยุทธศาสตรทางปญญาหมายรวมคําวาปฏิรปู การศึกษาดวย คําวา ปฏิรปู การ
ศึกษาในทางกวางหมายถึง ยุทธศาสตรทางปญญาดวย
หลักของยุทธศาสตรน้ี คือการไมมองการศึกษาแบบแยกสวน เปนทอนเปนแทงไป
ตามหนวยงาน แตมองอยางเชือ่ มโยงไปสูค วามเปนหนึง่ เดียวกันทัง้ หมด และเปนหนึง่ เดียว
กับการแกปญ
 หาประเทศพรอมกันไปดวย

3

ยุทธศาสตรทางปญ
าและการปฏิรูปการศึกษา

ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี

๒
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรทางปญญา และการปฏิรปู การศึกษา
มีวตั ถุประสงค ๗ ประการ

๑. เพือ่ ใหคนไทยเกิดสํานึกในศักดิศ์ รีและคุณคาของการเปนคนไทย
๒. สรางความเขมแข็งทางปญญาของคนทัง้ ชาติทกุ ดานโดยรวดเร็ว
๓. ปฏิรปู การศึกษาใหเชือ่ มโยงกับการแกปญ
 หาความยากจนและปญหาอืน่ ๆ
โดยตรง
๔. ปฏิรปู การศึกษาใหสรางมโนธรรมสํานึก และจิตสํานึกทางวัฒนธรรม
๕. สงเสริมศักยภาพของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เพือ่ เพิม่ พลังทางปญญา
ของประเทศ
๖. สรางความเขมแข็งทางการวิจยั และเชือ่ มการวิจยั กับการศึกษาเขาดวยกัน
เพือ่ ใหการศึกษาสามารถสรางความเขมแข็งทางปญญา
๗. เชือ่ มการศึกษาและการวิจยั เขากับยุทธศาสตรพลังสังคม หรือยุทธศาสตร
พลังแผนดิน เพือ่ สรางพลังทางสังคม พลังทางปญญา และพลังทางมโนธรรม
ที่จะแกปญ
 หาทุกเรือ่ งพรอมกันเต็มพืน้ ทีท่ ง้ั ประเทศ
ยุทธศาสตรพลังแผนดินคือการสงเสริมใหคนไทยรวมตัวรวมคิดรวมทํา ในทุก
พืน้ ที่ ในทุกองคกร และในทุกเรือ่ ง เพือ่ แกปญ
 หาสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ วัฒนธรรม สิ่ง
แวดลอม การเมือง และสุขภาพ พรอมกันไปอยางบูรณาการ
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๓
หลัก ๓ ประการของการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรปู การศึกษามีหลัก ๓ ประการ คือ
๑. เปนการศึกษาสําหรับคนทั้งมวล (Education For All)
๒. คนทัง้ มวลเพือ่ การศึกษา (All For Education)
๓. ปฏิรปู กระบวนการเรียนรู
การศึกษาตองเปนไปเพือ่ คนทัง้ มวล ทุกหมูเ หลา และทุกคน อยางหลากหลายและ
สอดคลองกับกลุม ตางๆทีแ่ ตกตางกัน การศึกษาไมไดเปนเรือ่ งของโรงเรียนและครูเทานัน้
แตสรรพกําลังทัง้ มวลในสังคมตองมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตอการศึกษา เชน ครอบ
ครัว ชุมชน สถานประกอบการ สื่อ กองทัพ สถาบันทางศาสนา เปนตน ตองมีการปฏิรปู
กระบวนการเรียนรู เพือ่ ใหการเรียนรูพ ฒ
ั นาคนไดเต็มตามศักยภาพของความเปนมนุษย ให
รูจักความจริงของแผนดินไทย ใหคดิ เปน ทําเปน แกปญ
 หาเปน อยูร ว มกันเปน ให
กระบวนการเรียนรูส มั พันธกบั วิถชี วี ติ จริงเพือ่ แกปญ
 หาความยากจน และปญหาอื่นๆพรอม
กันไปในการเรียนรู การเรียนรูต อ งควบคูก นั ไปกับการสรางความรู หรือการวิจยั เพือ่ ใหเกิด
ความเขมแข็งทางปญญาโดยทัว่ ตลอด และการเรียนรูต อ งสรางพลังทางสังคมขึน้ เต็มแผน
ดิน เปนพลังแผนดินทีจ่ ะแกปญ
 หาทุกเรือ่ งพรอมกันไป
ตองมีการปฏิรปู การจัดการ ซึ่งรวมถึงการจัดองคกรเพือ่ ใหหลัก ๓ ประการดังกลาว
ขางตนดําเนินไปไดดวยดี และโดยรวดเร็ว
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๔
ยุทธศาสตรปฏิรปู การศึกษา ๑๐ ประการ
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค ๗ ขอ และหลักการ ๓ ประการของการปฏิรปู การ
ศึกษาดังกลาวขางตน มียทุ ธศาสตร ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้งทุกจังหวัดทั้งประเทศ
๒. ยุทธศาสตรพัฒนาคนในทุกองคกร
๓. ยุทธศาสตรสอ่ื สารเพือ่ การศึกษา
๔. ยุทธศาสตรการวิจยั
๕. ยุทธศาสตรการพระศาสนา
๖. ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
๗. ยุทธศาสตรปฏิรูปการอุดมศึกษา
๘. ยุทธศาสตรปฏิรปู การผลิต และพัฒนาครู
๙. ยุทธศาสตรปฏิรปู การจัดองคกร
๑๐. ยุทธศาสตรการจัดการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูปการศึกษาโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้งทุกจังหวัดทั้งประเทศ
นีค้ อื การเอาหลัก ๓ ประการ คือ การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล คนทัง้ มวลเพือ่ การศึกษา
และการปฏิรปู กระบวนการเรียนรู ลงไปปฏิบตั จิ ริงทัง้ จังหวัดและทุกจังหวัด เพือ่ ใหคนไทย
เกือบทั้งหมดไดรบั การครอบคลุมในยุทธศาสตรน้ี เปนการปฏิรปู จากการเอาหนวยงานเปน
ตัวตัง้ ซึ่งไมครอบคลุมและไมมีประสิทธิภาพ มาเปนเอาพืน้ ทีเ่ ปนตัวตัง้ และระดมสรรพ
กําลังทัง้ มวลรวมกันทําใหสําเร็จ นีค้ อื หลัก AFP ทีก่ ําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ ๘ (Area = พืน้ ที่ Function = ภารกิจ Participation = ความรวมมือ)
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หนวยปฏิบตั ใิ นจังหวัดประกอบดวย
๑. ชุมชนและประชาคม
๒. ครอบครัว
๓. โรงเรียนอนุบาล
๔. โรงเรียน
๕. โรงเรียนสําหรับคนพิการ
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และสถานประกอบการ
๗. สถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
๘. อุทยานการศึกษาพิเศษ
ซึง่ ขยายความดังนี้

๑. ความเขมแข็งของชุมชนและประชาคม ถือเปนสําคัญทีส่ ดุ ถาชุมชน
ทั้งในชนบทและในเมืองเขมแข็ง มีการเรียนรูร ว มกัน แกปญ
 หาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม สุขภาพ เชน เรือ่ งเอดส ยาเสพติด มีการประยุกตหลักธรรมทางศาสนา ถือเปน
การศึกษาที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ เพราะครอบคลุมเกือบหมดทัง้ จังหวัด และแกปญ
 หาทุกเรือ่ งพรอมกัน
ไป เมือ่ มีประชาคมตางๆ และมีการเชือ่ มโยงประชาคมเปนเครือขายก็จะเกิดความเขมแข็ง
ทางสังคมในจังหวัด ซึ่งจะไปชวยใหขออื่นๆตั้งแต ๒-๑๐ ดังขางลางนี้ ปฏิบตั ไิ ดงา ยขึน้
เครือขายประชาคมทีม่ อี ยูแ ลวในทุกจังหวัดขณะนี้ และองคกรตางๆทีส่ นับสนุนองค
กรชุมชน เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนที่ ไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม เปนประธาน และกอง
ทุนเพือ่ สังคม (SIF)ที่ เอนก นาคะบุตร เปนผูอ ํานวยการ และโครงการสรางพลังแผนดินที่
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูป ระสานงาน โดยมี ธรรมรักษ

การพิศษิ ฎ เปนหัวหนา ควรเคลื่อนเขามาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และประชาคม
ทั้งจังหวัดเปนรายจังหวัด รัฐบาลควรสงเสริมและใชองคกรเชนนีเ้ ปนเครือ่ งมือเดินยุทธ
ศาสตรพลังสังคม หรือการสรางพลังแผนดิน

๒. ครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมพืน้ ฐานทีส่ ดุ ทุกจังหวัดตองดูแล
ใหทุกครอบครัวในจังหวัดเปนครอบครัวอบอุน และเขมแข็ง มีการเรียนรูต อ เนือ่ ง มีความรู
ในการเลีย้ งดูลกู ใหเปนคนฉลาด เปนคนดี และเปนคนมีความสุข
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โครงสรางทางการศึกษา สาธารณสุข และมหาดไทย มีพอทีจ่ ะรวมกันจัดการ
อบรม และทดสอบวาทุกครอบครัวและคูแ ตงงานมีความรูใ นการเลีย้ งดูลกู นี่คอื การเรียนรู
ในทุกครอบครัว

๓. โรงเรียนอนุบาล ชุมชน และทองถิน่ ตองสามารถจัดโรงเรียนอนุบาลอยาง
ทั่วถึง โดยรับเด็กอายุ ๓ ขวบ แตถา พอแมยากจนไมมเี วลาเลีย้ งดูอาจเริม่ แตอายุ ๒ ขวบ เพื่อ
ใหครูไดใกลชดิ เด็กเปนรายบุคคล เพือ่ รูว า เด็กมีความพิการหรือบกพรองอะไรบางจะไดแก
ไขเสียเนิน่ ๆ หรือมีความสนใจอะไรเปนพิเศษจะไดสง เสริม เด็กทีส่ นใจอะไรเปนพิเศษและ
ไดรบั การสงเสริมจะมีความสุขและมีศกั ยภาพในเรือ่ งนัน้ ๆ สูงมาก ครูอนุบาลตองเปนคนที่
มีฉันทะและเกงจริงๆ ชุมชนทองถิน่ จะตองลงทุนกับเด็กปฐมวัยอยางจริงจัง เปนการลงทุน
เพื่ออนาคตของสังคมไทย
ถาไดทายุ
ํ ทธศาสตรครอบครัวและยุทธศาสตรโรงเรียนอนุบาลอยางทัว่ ถึง เทากับเรา
ไดดแู ลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทัง้ หมดของประเทศ ซึง่ มีประมาณ ๖ ลานคน เปนการลง
ทุนสรางคุณภาพคนเพือ่ อนาคตอยางยิง่ ใหญ

๔. โรงเรียน รงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดตองมีการปฏิรปู การเรียนรู ควรลด
การสอนทองจําเนือ้ หาวิชาในหองเรียนใหเหลือเทาทีจ่ าเป
ํ น แตเนนประสบการณ กิจกรรม
การทํางานในสภาวะจริง และมีกระบวนการเรียนรูท เ่ี ปนวิทยาศาสตรอยางบูรณาการ โรง
เรียนควรเปดประตูสชู มุ ชน และชุมชนขยายตัวเขามาสูโ รงเรียน บาน วัด โรงเรียน ชุมชน
รวมกันในการเรียนการสอน ครูควรวิจยั เรือ่ งของชุมชน และเชือ่ มโยงการวิจยั กับการเรียน
การสอนเขามาดวยกัน
ควรมีสถาบันการวิจยั และพัฒนาการเรียนรูท เ่ี ขมแข็ง ดังจะกลาวถึงในยุทธศาสตรท่ี
๑๐ คอยสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนทุกโรงเรียนใหปฏิรปู การเรียนรูไ ด ซึง่ จะทําใหเด็ก
ไทยทุกคนเกิดสํานึกในศักดิศ์ รีและคุณคาของการเปนคนไทย มีความเขมแข็งทางปญญา มี
คุณธรรม คิดเปน ทําเปน อยูร ว มกันเปน และโรงเรียนเปนสถาบันทีส่ รางความรูข น้ึ มาเต็ม
แผนดินไทย ซึง่ จะเชือ่ มตอไปเปนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

๕. โรงเรียนสําหรับคนพิการ เด็กที่พิการไมมาก ควรเรียนในชัน้ เรียนปรกติ
แตครูควรทราบและเขาใจ สวนเด็กทีพ่ กิ ารจนจําเปนตองเขาเรียนพิเศษสําหรับคนพิการ ก็
ควรมีโรงเรียนเชนนีใ้ นจังหวัด
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๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และสถานประกอบการ นอกเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแลว คงจะหนีไมพน ทีแ่ ตละจังหวัดจะตองมีวทิ ยาลัยชุมชนอยางนอย ๑
แหง สหรัฐอเมริกาซึง่ มีมหาวิทยาลัยเต็มประเทศยังตองมีวทิ ยาลัยชุมชนหลายพันแหง เฉพาะ
รัฐแคลิฟอรเนียรัฐเดียวมีมากกวา ๓๐๐ แหง วิทยาลัยชุมชนเปนการศึกษาเชือ่ มตอระหวาง
มัธยม ๖ กับมหาวิทยาลัย แตละจังหวัดตองสามารถรับเด็กทีจ่ บ ม.๖ ทีต่ อ งการเรียนตอใหได
เรียนทุกคน ตองระดมสรรพกําลังทัง้ หมดในจังหวัด ทัง้ ทางราชการ เอกชน ชุมชน ศาสนา
สื่อ เปนตน มาจัดการวิทยาลัยชุมชนทีเ่ นนการประกอบอาชีพนานาชนิด และการศึกษาทัว่
ไปที่เปนเครดิตไปเรียนตอมหาวิทยาลัย ผูศ กึ ษาในวิทยาลัยชุมชนจํานวนมากจะประสบความ
สําเร็จในอาชีพ การประสบความสําเร็จในอาชีพเปนการศึกษาอยางยิง่ มหาวิทยาลัยควรเห็น
คุณคาและเครดิตของการศึกษาอยางนี้ ถามหาวิทยาลัยรับผูท ป่ี ระสบความสําเร็จในอาชีพไป
เรียนตอจะชวยใหคณ
ุ ภาพในการศึกษาในมหาวิทยาลัยดีขน้ึ ดวย สถานประกอบการตางๆใน
จังหวัดควรรวมมือกับวิทยาลัยชุมชน เพือ่ ใหการศึกษากับพนักงานในองคกรของตน และนัก
ศึกษาอืน่ ๆดวย

๗. สถาบันอุดมศึกษา(ถามี) ในจังหวัดอาจมีสถาบันอุดมศึกษา หรืออาจมีขน้ึ
ในอนาคต ก็ควรมีการปฏิรปู ตามยุทธศาสตรขอ ๗ ดวย

๘. อุทยานการศึกษาพิเศษ

ทุกจังหวัดควรจัดใหมอี ทุ ยานการศึกษาพิเศษ
โดยใชสถานที่ที่มีอยูแลว ใหเด็กทีม่ คี วามสนใจอะไรเปนพิเศษ กับครูทม่ี คี วามสนใจและ
เกงในเรือ่ งอะไรเปนพิเศษไดเจอกัน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ หรืออะไร
อื่น โดยจัดเวลาเย็น หรือวันหยุดราชการ ครูเกงกับเด็กเกงไดเจอกันจะสนุกมากและสราง
สรรคอยางยิ่ง เปนการสรางศักยภาพทางปญญาไวใหประเทศ
ที่กลาวมานีอ้ าจจะยังไมครบ ซึง่ สามารถชวยกันเพิม่ เติม แตก็มากพอที่จะแสดงให
เห็นวา ในจังหวัดนัน้ สามารถคิดถึงการศึกษาสําหรับคนทุกคนไดอยางเปนรูปธรรม
ที่กลาวมาคอนขางละเอียดเพื่อใหเห็นวา การศึกษาสําหรับคนทัง้ มวลทัง้ จังหวัดนัน้
คือ การปฏิรปู การศึกษาทัง้ จังหวัด และถาทําทุกจังหวัด ก็เปนการยกระดับทางปญญาของคน
ทั้งชาติพรอมกับการแกความยากจน และปญหาสังคมอื่นๆพรอมกันไป ประเทศไทยจึงควร
ทําใหได

9

ยุทธศาสตรทางปญญา และ การปฏิรูปการศึกษา

ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี

ปจจัยของความสําเร็จอยูท ก่ี ารจัดการ
ควรจะคิดเรื่องการจัดการที่มีศักยภาพสูงเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาทั้งจังหวัดเปนไป
ไดจริง อาจมีคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาจังหวัด ทีส่ าคั
ํ ญคือมีประธานคณะกรรมการ

ปฏิรปู การศึกษาจังหวัด ทีม่ วี สิ ยั ทัศน มีบารมี และมีความเปนผูนําสูง ที่สามารถประสาน
การระดมทรัพยากรทัง้ หมดรวมกันปฏิรปู การศึกษาจังหวัด ประเทศควรจะตองลงทุนใสผนู าํ
ระดับชาติไปเปนประธานคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาจังหวัด เพราะนีค่ อื จุดยุทธศาสตรท่ี
สําคัญสูงสุดของความสําเร็จของการปฏิรปู การศึกษา ถาเปนไปไดประธานฯ อาจเปนชาว
จังหวัดนัน้ เองทีม่ ชี อ่ื เสียงเกียรติคณ
ุ เชน ดร.เกษม สุวรรณกุล ชาวฉะเชิงเทรา เปน
ประธานคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ชาว
เพชรบุรี เปนประธานคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ เปนตน
สํานักงานอํานวยการปฏิรปู การศึกษา ซึ่งจะกลาวถึงในยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ควรแสวง
หากลั่นกรองผูนํ าในทํ านองนี้ไปเปนประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดใหได
๗๖ คน
รัฐบาลควรใหการสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดใหสามารถทํางาน
ไดดี อาจมีสภาประธานคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาจังหวัด ทีน่ ายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของเขารวมประชุมดวย เพือ่ แกไขขอติดขัดทางนโยบายและหนุนชวยการ
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดใหดาเนิ
ํ นไปอยางไดผลดี จะเปนการจัดการอยางสูงทีเ่ อาอํานาจทาง
การเมืองเขามาเชื่อมโยงกับปญญาและบารมีของผูนาระดั
ํ บชาติถึง ๗๖ คน เปนการลงทุน
ทางการจัดการขนานใหญ เพือ่ ใหการปฏิรปู การศึกษาเกิดขึน้ ไดจริงทัง้ แผนดิน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการควรเปนผูบ ริหารยุทธศาสตรน้ี

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคนในทุกองคกร
เพื่อใหพฒ
ั นาคนหมดทุกคนทัง้ ประเทศจริงๆ ฉะนั้น นอกเหนือไปจากการพัฒนาที่
ยึดพื้นทีเ่ ปนตัวตัง้ ดังในยุทธศาสตรท่ี ๑ แลว คนอีกจํานวนหนึง่ อยูใ นองคกรตางๆ ทัง้ ของ
รัฐและเอกชน ควรมียทุ ธศาสตรพฒ
ั นาคนในองคกรทุกองคกรอยางตอเนือ่ ง อันจะเปน
ประโยชนทง้ั ตอบุคลากร และตอองคกร
ควรมีการออกกฎหมายวาดวยการพัฒนาคนในองคกร
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ใหมกี ารกันเงินสวนหนึง่ ประมาณ ๑-๒ เปอรเซ็นตของเงินเดือนไวเพือ่ การพัฒนาคน
โดยอาจทําเอง ใหเอกชน หรือใหรฐั โดยมีทางเลือก แตตอ งมีองคกรประเมินผลวามีการทํา
อยางจริงจัง และไดผลดี

ยุทธศาสตรที่ ๓ สือ่ สารเพื่อการศึกษา
ถาวางระบบสือ่ ใหทว่ั ถึงทัง้ ประเทศ และจัดสาร ใหเหมาะสม จะเปนการพัฒนา
ปญญาคนทัง้ ประเทศโดยรวดเร็ว เปนอีกเครือ่ งมือหนึง่ ทีท่ ําใหเกิดการศึกษาสําหรับคนทัง้
มวล ถานักเรียนไดเรียนกับครูทส่ี อนเกง จะสนุก เกิดฉันทะในการเรียน เกิดความบันดาล
ใจ และเกิดปญญาโดยรวดเร็ว ในโรงเรียนเปนไปไมไดทน่ี กั เรียนทุกคนจะพบครูทเ่ี กง แต
โดยการสื่อสารเปนไปได เพราะสามารถแสวงหาคนทีเ่ กงทีส่ ดุ ในแตละเรือ่ งมาทําการสอน
ผานสื่อ ในบางเรือ่ ง บางเวลา อาจมีการสอนผานโทรทัศน ใหครูและนักเรียนดูพรอมกัน
ทั้งประเทศ ก็ทําได ซึง่ จะเปนการพัฒนาครูไปดวยในตัว
ควรมีการตัง้ สํานักงานสือ่ สารเพือ่ การศึกษา เปนสํานักงานไมใหญนัก แตมีความ
คลองตัวสูง เชิญคนทีเ่ กงทีส่ ดุ ในเรือ่ งสือ่ สารเพือ่ การศึกษาเขามาทํางานเต็มเวลาสัก ๔-๕
คน และเจาหนาทีส่ นับสนุนอีก ๑๐ กวาคน สํานักงานนีเ้ ขาใจทัง้ ทางนโยบาย และทาง
เทคโนโลยี เชือ่ มโยงกับฝายนโยบายอยางใกลชดิ การทํางานเชิงนโยบายก็เชนคิดมาตรการ
ที่จะทําใหสอ่ื ทีม่ อี ยูแ ลว ใชสว นหนึง่ ของรายการผลิตสือ่ และสงสารเพือ่ การศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ
ทางเทคโนโลยีนน้ั ตองการนักสรางสรรค (creative) ทีจ่ ะนําเอาเนือ้ หาความรูม าแปลงเปน
สารที่นาสนใจ เรียนสนุก และพัฒนาปญญาและเจตคติไปดวยในตัว
ถามีการใชสอ่ื สารเพือ่ การศึกษาไดอยางดี จะเปนการสรางเจตคติ มโนธรรม และ
ปญญา พรอมกันหมดทัง้ ชาติ ถือเปนยุทธศาสตรทางปญญาอยางใหญอกี ยุทธ-ศาสตรหนึง่
และเปนการปฏิรปู การเรียนรูอ ยางขนานใหญ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการวิจัย
การวิจยั คือการสรางความรูใ หม สังคมไทยเติบโตมาจากสังคมทีใ่ ชวฒ
ั นธรรมอํานาจ
ประกอบกับมีทต่ี ง้ั อยูใ นดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ ทัง้ ๒ ประการทําใหไมมีวัฒนธรรมสราง
ความรู คนที่อยูในดินแดนที่ขาดแคลนถาไมสรางความรูก็อยูรอดไมได ฝรั่งเขมแข็งทาง
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ปญญา เพราะมีวฒ
ั นธรรมสรางความรู หรือการวิจยั สูง ขณะนีส้ ภาพการณของประเทศไทย
เปลีย่ นไปแลว ผูคนมากขึ้น ทรัพยากรขาดแคลนลง มีความเชื่อมโยงและแขงขันกันมากขึ้น
แตวัฒนธรรมไมสรางความรูก ย็ งั ติดอยูก บั สังคมไทย การศึกษาตัง้ แตอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
เปนการเรียนทองความรูเ กา ไมเรียนจากการสรางความรูใ หม หนวยงานตางๆดําเนินไปโดย
ขาดการวิจยั ใหรคู วามจริง และไมมกี ระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยความรูท ม่ี หี ลักฐานยืนยัน
ทั้งประเทศเต็มไปดวยการใชความเห็น โดยไมใชความรู จึงออนแอยิง่ นัก และขัดแยงกันสูง

ระเบียบวาระทีใ่ หญทส่ี ดุ ของชาติคอื การปรับวัฒนธรรม จากวัฒนธรรม
อํานาจไปสูว ฒ
ั นธรรมความรู
ยุทธศาสตรการวิจัยคือ ยุทธศาสตรการปรับวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมอํานาจไปสู
วัฒนธรรมความรู วัฒนธรรมความรูป ระกอบดวย
๑.! มีฉันทะในความรู
๒.!มีความสามารถในการสรางความรู
๓.!ใชความรูในการดํารงชีวติ และการทํางาน
๔.!ไดรบั ประโยชนจากการใชความรู
๕.!มีความสุขจากการมีความรู และใชความรู ทําใหมีฉันทะในความรูมากขึ้น
ยุทธศาสตรนม้ี วี ตั ถุประสงคอยางนอย ดังนี้
๑.! ใหชมุ ชนทองถิน่ ทัง้ หมดสามารถวิจยั สรางความรูเ พือ่ ชุมชนทองถิน่
๒.!การศึกษาทุกระดับทุกประเภท สามารถศึกษาจากการสรางความรูใ หม มีการวิจยั
ในหองเรียนทุกหองเรียน
๓.!หนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน สามารถวิจยั ใหรสู ภาพการณของตน เอง
วิจัยการตัดสินใจ วิจยั ผลการปฏิบตั ิ เพื่อนํามาปรับการปฏิบตั ใิ หม
๔.!มหาวิทยาลัยตางๆ มีความสามารถในการวิจยั สูง สรางนักวิจยั เกงๆ ใหพอเพียง
กับการใชงาน (ดูยทุ ธศาสตรท่ี ๗)
๕.!มีการวิจัยนโยบาย เพือ่ ใหประเด็นนโยบายไดรบั การวิจยั วา ถาตัดสินใจทางใด
แลวจะเกิดผลอยางไร เพือ่ ใหการตัดสินใจเชิงนโยบายอยูบ นฐานของความรูจ ริง
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เครื่องมือในการดําเนินยุทธศาสตรนี้ เบือ้ งตนมอบภารกิจให สกว.(สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย) ดําเนินการตามยุทธศาสตรน้ี โดยรัฐบาลสนับสนุนเชิงนโยบาย
และทรัพยากร
อันดับตอไปปฏิรูปสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติใหสามารถเปนองคกร
นโยบายการวิจยั ของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงผูเ ชีย่ วชาญเรือ่ งองคกรเขาไปศึกษา
วิธกี ารปฏิรปู

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพระศาสนา
ศาสนาเปนระบบปญญาอันยิง่ ใหญ เปนมรดกตกทอดทีม่ คี า ยิง่ แตคอ นขางถูกทอด
ทิ้งในทางความหมายในสังคมสมัยใหมทเ่ี ปนสังคมวัตถุนยิ มและบริโภคนิยม
ในโลกที่
พัฒนาทางวัตถุอยางเอียงขางและสุดโตง มนุษยเกิดเปนโรคพรองทางจิตวิญญาณ จนพูดกัน
วาสมัยนีม้ วี กิ ฤตการณทางจิตวิญญาณ (spiritual crisis) ทําใหมนุษยขาดความสมบูรณในตัว
เอง แลวก็ตอ งเทีย่ วหาอะไรมาเติม เชน ยาเสพยตดิ ความฟุมเฟอย ความรุนแรง ซึง่ กําลัง
ระบาดทั่วโลก และไมมีทีทาวาจะแกไขไดเลย ถามนุษยยงั ขาดความสมบูรณในตัวเอง
มนุษยจะมีความสมบูรณตอ เมือ่ พัฒนาครบทุกดานคือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ ซึง่ ทางพุทธเรียกวา ทางปญญา
ควรมีการทบทวนเรือ่ งการพระศาสนา และสังคมปจจุบนั แลวหาทางทํานุบารุ
ํ งให
การพระศาสนากลับมาเปนเครื่องพัฒนาคน และสังคมอยางเต็มที่ อาจเริม่ ตนโดยใหมคี ณะ
วิจัยซึ่งประกอบดวยผูร ู วิจยั สถานภาพของการพระศาสนาในปจจุบนั พรอมดวยขอเสนอแนะ
แลวนําผลการวิจยั และขอเสนอแนะไปสูก ารพินจิ พิจารณากันอยางลึกซึง้ และขยายวงออกไป
ดวยความละมุนละมอม และการใชขอมูลหลักฐานความรูจริง จนมีความเขาใจในฝายตางๆที่
เกี่ยวของ มีความเห็นพองกันพอ ทีจ่ ะลงมือปฏิบตั กิ ารทะนุบารุ
ํ งการพระศาสนาอยางเปน
ระบบ ใหการพระศาสนารุง เรืองเขมแข็ง และเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาคนทัง้ ทางกาย ทาง
จิต ทางสังคม และทางปญญา หรือทางจิตวิญญาณ อยางเต็มที่
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ยุทธศาสตรที่ ๖ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ความออนแอทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมผี ลกระทบทางเศรษฐกิจมาก อับดุส
ซาลาม นักฟสคิ สทไ่ี ดรบั รางวัลโนเบล กลาววา ประเทศกําลังพัฒนาจะไมหลุดจากการเปน
ทาสทางเศรษฐกิจไดเลย ตราบใดทีย่ งั ขาดความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรพน้ื ฐาน Dr. Le Pair
จากเนเธอรแลนด ซึง่ มาประเมินสถานภาพทางวิทยาศาสตรของไทยเมือ่ ๑๐ กวาปกอ น และ
มีรายงานอยูท ก่ี ระทรวงวิทยาศาสตรเขียนวา ประเทศไทยขาดความเขาใจเรือ่ งวิทยาศาสตร
ขาดนโยบายวิทยาศาสตร และถาขาดความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรแลวจะไมสามารถทํางาน
ทางวิศวกรรมทีใ่ หญๆ และยากๆดวยตนเองได จะตองเสียเงินจางตางชาติเรือ่ ยไป

ขณะนีป้ ระเทศไทยตองเสียเงินปละเปนหมืน่ ลานบาทใหทป่ี รึกษาตางชาติใน
เรือ่ งที่คนไทยทําไมได เฉพาะโครงการเล็กๆตอเชือ่ มทอแกสระหวางราชบุรกี บั บางปะอิน
ตองเสียคาจางทีป่ รึกษาถึง ๘๘๐ ลานบาท
ปจจุบันเราเสียเงินซือ้ ของจากตางประเทศปละกวา ๒ ลานลานบาท ถาเราเพิ่มความ
สามารถในการผลิต และความนิยมไทย เราอาจประหยัดเงินจํานวนนี้ไดปละหลายแสนลาน
บาทที่จะมากระตุน เศรษฐกิจในประเทศ ทําใหเราหายวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นนโยบาย

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญยิง่ นัก ทีแ่ ลวมาตองถือวาเราไมมีนโยบาย
คนที่อยากทําก็ตอ งดิน้ รนตอสูค ยุ เขีย่ หากินเอง ซึง่ ไดผลนอยไมทนั การ ประเทศเสือ่ มโทรม
ไปเรือ่ ยๆ

มีความจําเปนทีร่ ฐั บาลจะตองเขามาทํานโยบายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
โดยเชิญนักวิทยาศาสตรชน้ั ยอด(top scientist) ๓-๔ คน มาใหคาปรึ
ํ กษา อยาใหมากและรก
รุงรังไปดวยพวกทีไ่ มรจู ริง จะทําใหเฉไฉและเกิดความอิดหนาระอาใจเบือ่ หนายแกผรู จู ริง
ซึง่ ในทีส่ ดุ จะละทิง้ ไป
นโยบาย หมายถึงการใชมาตรการทางการเงิน ทางกฎหมาย และทางการบริหาร ให
สิ่งที่ควรเกิดเกิดขึน้ โดยรวดเร็ว และคอยเรงรัดกํากับตรวจสอบใหไดผลจริงและเร็ว
ตัวอยางของเรือ่ งทีอ่ าจทํา
๑. ใหสารวจโดยรวดเร็
ํ
ววาประเทศไทยตองเสียเงินจางทีป่ รึกษาตางชาติในเรือ่ งอะไร
บาง เปนเงินปละเทาไร แลวทุม การเงินและการจัดการเขาไปสรางคนไทยใหเกงทีจ่ ะทําเรือ่ ง
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นั้นๆไดเองในเวลาอันรวดเร็ว เรือ่ งนีค้ วรมอบให สวทช. (สถาบันวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ) เปนผูด ําเนินการ
๒. สรางการบริหารจัดการรวมทีจ่ ะทําใหสถาบันเทคโนโลยีสริ นิ ธร ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร และ เ อไอที (Asian Institute Technology) ซึง่ ทัง้ ๓ ตัง้ อยู
ในบริเวณเดียวกันในทีข่ องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชือ่ มโยงกันทําหนาทีเ่ ปนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติทด่ี ที ส่ี ดุ ของไทย ทํานอง MIT ของสหรัฐอเมริกา หรือ TIT (Tokyo Institute
of Technology)ของญีป่ นุ และใหสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติทํางานเชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัย
ตางๆในภาคกลาง เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งทางการสอนและการวิจยั ดร.ปรีดา
วิบลู ยสวัสดิ์ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีสริ นิ ธรเปนผูท เ่ี ขาใจเรือ่ งนีด้ ที ส่ี ดุ
๓ ทบทวนสถานภาพของสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทบ่ี างเขน ปฏิรปู การ
จัดองคกรใหสามารถทําหนาทีส่ ถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดอยางเขมแข็ง
และทํางานเชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัย เพือ่ ทําใหมหาวิทยาลัยเขมแข็ง
๔. สรางสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเพิม่ ขึน้ อีก ๓ แหง คือภาค
เหนือทีเ่ ชียงใหม ภาคอีสานที่ขอนแกน และภาคใตที่สงขลา ใหเปนสถาบันอิสระทีม่ คี วาม
คลองตัว และมีคุณภาพสูง และใหเชือ่ มโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในทองถิน่ ซึง่ รวมถึง
สถาบันราชภัฎ และสถาบันราชมงคล เพือ่ ชวยใหมหาวิทยาลัยและสถาบันทีอ่ ยูใ นระบบ
ราชการมีความคลองตัว มีศกั ยภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ใหสถาบันทัง้ หมดดังกลาวในขอ ๒-๔ มีรายไดจากงานบริการวิชาการ ใหภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และภาคสังคม
๕. ใหหนวยงานทีม่ คี วามสามารถทางเทคโนโลยีทง้ั หมด รวมทัง้ กองทัพดวย ใหการ
ฝกอบรมวิชาชางและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมใหแกคนในชุมชนทุกตําบล ทุกตําบลตองมีความ
สามารถในเทคโนโลยีทจ่ี าเป
ํ นในการซอม ในการสราง และการผลิต เคยมีองคกร Francois
Xavier ที่สวิสตเซอรแลนดนาวิ
ํ ศวกรชาวสวิสทีเ่ กษียณอายุแลว ๓ คนไปพมา ไปดูวาชาวบาน
เขาผลิตอะไรกันบาง แลวไปชวยแนะนําการผลิต ทําใหเขาผลิตไดดีขึ้นและขายดีขึ้น ในบาน
เราคนไทยกันเองเรามีคณะวิศวกรรมอยูเ ทาไรๆ แตเราสนใจนอยมากทีจ่ ะสงเสริมใหชาว
บานเกง ถาทุกตําบลเกงทางเทคโนโลยีทจ่ี ะซอมสรางและผลิต เชน ซอมรถจักรยานยนต
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ซอมรถยนต วิทยุ โทรทัศน ผลิตเครือ่ งดืม่ (local brands) แปรรูปอาหาร ทุกตําบลจะหาย
จน และเปนฐานใหเศรษฐกิจขางบนมัน่ คง
ลองนึกภาพตําบลทีส่ ามารถซอมรถยนต และซอมถนนหนทางที่ผานมาในตําบลของ
ตน คอยรักษาใหอยูใ นสภาพดีเสมอ และคอยดูแลความปลอดภัยใหแกผูผานมาในตําบลของ
ตน ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ รวมกันหมดทัง้ สังคม
๖ สรางสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรแหงชาติ เปนสถาบันของรัฐทีเ่ ปนอิสระ
สามารถทําการวิจยั ไดอยางครบวงจร ผลิตยาสมุนไพรทีพ่ สิ จู นแลววามีประโยชนจริง ทด
แทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมทัง้ สงเสริมการสงออกสมุนไพรและยาสมุนไพรไปขาย
ยังตางประเทศ กิจการนีจ้ ะทําใหประหยัดเงินตราทีต่ อ งเสียใหตา งประเทศ สรางงาน และ
สรางรายไดใหคนไทย รวมเปนมูลคาปละหลายหมืน่ ลานบาท อาจถึง ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท
สถาบันนีห้ ลังจากลงทุนครัง้ แรกจะสามารถเลีย้ งตัวเองไดอยางสบาย
เหลานีเ้ ปนเพียงตัวอยางนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทจ่ี ะทําได นักวิทยาศาสตรสุดยอดที่ใหคาปรึ
ํ กษาแกนายกรัฐมนตรี คงจะมีขอ เสนอแนะทางนโยบาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวานีอ้ กี มาก

ยุทธศาสตรที่ ๗ ปฏิรูปการอุดมศึกษา
การอุดมศึกษาทีไ่ มถกู ตองและออนแอทําใหชาติทั้งชาติออนแอ และสงผลกระทบ
กวางยาวไกลลึกยิง่ นัก สมควรทําความเขาใจและแกไข
ปญหาของการอุดมศึกษาหลักๆ มีประมาณ ๖ ประการ ดังตอไปนี้

๑. การสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย การสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยทีเ่ ปนการดู
มิตเิ ดียวทางดานความรูใ นครัง้ เดียว (one shot) และเปนความรูจ ากการทองจํา กอใหเกิดการ
ทําลายคุณลักษณะอืน่ ๆ ของการเรียนรูใ นโรงเรียนมัธยมทัว่ ประเทศ เพราะทุกคนมุง “สอบ
เอ็นท” ใหไดอยางเดียว ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการผูล ว งลับไปแลว
เคยกลาววา “การสอบเขามหาวิทยาลัย (อยางที่ทํา) เปนการทําลายศีลธรรมของประเทศ”

๒. มหาวิทยาลัยเปนเครือ่ งมือแหงความยุตธิ รรมในสังคม เพราะลูกผูมีฐานะที่
สามารถอัดฉีดการติวเทานัน้ ทีจ่ ะเขาเรียนได แตเสียคาเลาเรียนเพียงสวนนอยนิด ของคาใช
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จายจริงเทานั้น ก็เทากับวาภาษีอากรซึง่ สวนใหญเปนภาษีทางออม ซึง่ มาจากคนจนไปชวย
อุดหนุนใหคนรวยเรียนมหาวิทยาลัย
เรือ่ งนี้ รังสรรค ธนะพรพันธุ เคยเสนอมานานแลววา รัฐควรใหคน ๒ ประเภท
เรียนฟรี คือคนจนกับคนเกง คนจนเพือ่ ความเปนธรรมในสังคม คนเกงเพือ่ เปนสมองให
ประเทศ สวนคนไมจนและไมเกงเขาก็ไมมปี ญ
 หาอะไรทีจ่ ะจายตามทีเ่ ปนจริง เพราะเขาไมจน

๓.

การสอนมีคณ
ุ ภาพตํา่ เพราะสอนไปเรือ่ ยๆอยางเคย ขาดการตั้งคําถามวา

กระบวนการเรียนรูที่ดีที่สุดคืออะไร ขาดการวิจยั ทีจ่ ะปรับปรุงกระบวนการเรียนรู การสอน
ในบางสาขาก็เปนภาระหนักเกินจนคุณภาพไมดี ในบางสาขาอาจารยเกือบไมมามหาวิทยาลัย
มาเฉพาะชัว่ โมงเล็กเชอร ทําใหขาดบรรยากาศทางวิชาการ และขาดปฏิสัมพันธที่เหมาะสม
ระหวางอาจารยกบั นักศึกษา
การสอนทีเ่ นนการถายทอดเนือ้ หาวิชาเปนใหญ ทําใหบณ
ั ฑิตทําไมเปน คิดไมเปน
สรางความรูไ มเปน อยูร ว มกันไมเปน เปนการสรางคนทีอ่ อ นแอทางปญญาขึน้ มาเต็ม
ประเทศ พอแมบางคนพบวาลูกโงลงหลังจากผานการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลว
๔. การเรียนแยกสวนเร็วเกินและมากเกิน เชน แยกเปนวิทยาศาสตร หรือ
สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร โดยไมเขาใจศาสตรอน่ื ๆ ในความจริงมนุษยควรจะรู ทุก
ศาสตรอยางเชือ่ มโยงเปนพืน้ ฐานใหหนักแนนเสียกอน แลวจึงจะรูพ เิ ศษเปนบางเรือ่ งยิง่ ๆ
ขึ้น การเรียนแบบนีจ้ งึ สรางคนแยกสวนขึน้ มาเต็มประเทศ เรียนแลวก็ไมมงี านทําบาง หรือ
ทํางานไมเปนบาง เปนโทษยิง่ นัก
๕. ขาดการวิจยั และการจัดการการวิจยั ทีด่ ี การวิจยั ทัง้ ๓ ประเภท คือ ๑) การ
วิจัยความรูพื้นฐาน (๒) การวิจยั และพัฒนา (๓) การวิจยั นโยบายมหาวิทยาลัยทํานอยมาก
มหาวิทยาลัยจึงออนแอทางปญญา ขาดความรูจริง และ สอนจากฐานการขาดความรูจริง
อาจมีสาเหตุตางๆนานา ทีส่ ําคัญคือขาดความสามารถในการจัดการการวิจัย และ
ปญหาของการจัดองคกรทีม่ โี ครงสรางทีแ่ ข็งกระดาง เชน คณะ ภาควิชา สาขาวิชา และยึด
มั่นตายตัว ในขณะทีก่ ารวิจยั ในเรือ่ งทีย่ ากๆตองการความรวมมือระหวางคณะ ระหวาง
มหาวิทยาลัย และเชือ่ มโยงกับผูป ฏิบตั ิ ไมใชการกักขังตัวเอง หรือถูกกังขังอยูใ นโครงสราง
สมมติ แตยดึ มัน่ หรือใชอํานาจในโครงสรางสมมตินน้ั
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๖. ปญหาของการจัดองคกร มหาวิทยาลัยควรเปนชุมชนวิชาการ (academic
Community) ที่มีความสุข สรางสรรค และมีปฏิสัมพันธกับสังคม อาจารยควรมีเวลาใหกบั
งานวิชาการ และเปนชีวิตวิชาการ การจัดองคกรและการทํางานในมหาวิทยาลัยทุกวันนีใ้ ช
อาจารยจานวนมากไปในโครงสร
ํ
างของการบริหารทีไ่ มมปี ระโยชนจริง
เปนโครงสราง
อํานาจ และกอใหเกิดความรูส กึ เปนการเมือง และเสียเวลาไปกับความขัดแยง มากกวาเปน
ชีวิตวิชาการ
ในขณะเดียวกันการขาดความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได (accountability) และการ
ตรวจสอบทําใหเกิดพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในหมูช าวมหาวิทยาลัยไดในการปฏิรปู
การอุดมศึกษาจึงควรคํานึงปญหาขางตนและการแกไข คือ

๑. ยกเลิกการสอบเขามหาวิทยาลัยแบบเดิม มหาวิทยาลัยควรคัดเลือกนัก
ศึกษา โดยสัมพันธกบั โรงเรียนและชุมชนในรูปทีก่ ารเขามหาวิทยาลัยไปพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ในโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมอยางเปนคุณ

๒. จัดระบบการเงินของมหาวิทยาลัยเพือ่ ความยุตธิ รรม โดยใหทนุ การศึกษา
แกนักศึกษาทีย่ ากจนและทีเ่ รียนเกง นอกนัน้ ควรเสียคาเลาเรียนใกลเคียงกับราคาจริง จน
กวาภายภาคหนาประเทศสามารถเก็บภาษีอากรไดมปี ระสิทธิภาพมากกวานี้

๓. ใหมหาวิทยาลัยแสวงหากระบวนการเรียนรูท ด่ี ที ส่ี ดุ และนํามาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนือ่ งดวยการวิจยั ใหมกี ารประเมินกระบวนการเรียนการ
สอน ทัง้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๔. ใหมหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฎเปดหลักสูตรปริญญาตรี ซึง่ เปนการ
ศึกษาทั่วไป อาจเรียกวา นวศิลปศาสตร หรือพัฒนศาสตร ทีเ่ รียนทุกสาขาวิชาเชือ่ มโยง
กัน รวมทัง้ เรียนเรือ่ งการจัดการ โดยเนนทีก่ ารทําเปน คิดเปน จัดการเปน และเชือ่ มโยง
กับอาชีพที่ตนชอบ เพือ่ ใหไดบณ
ั ฑิตทีร่ รู อบ ประกอบอาชีพไดมคี วามเปนคนทีส่ มบูรณ
และเรียนในสาขาวิชาเฉพาะตอไปได

๕. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยทําการวิจยั ได ทัง้ ทางความรูพื้นฐาน การวิจยั และ
พัฒนา และการวิจยั นโยบาย ทัง้ นีโ้ ดยมีเครือขายการวิจยั ออกไปนอกมหาวิทยาลัยในแตละ
ภูมิภาคควรมีการรวมตัวเชือ่ มโยงกันเปนเครือขายใหวจิ ยั เรือ่ งของทองถิน่ และชวยใหชุมชน
ทองถิน่ สามารถเปนผูว จิ ยั เองไดในทุกพืน้ ที่
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ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยยังออนแอเรือ่ งการจัดการการวิจยั รัฐบาลควรทุม เทงบประมาณ
อุดหนุนการวิจยั ผาน สกว. ให สกว.ไปทาทายมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหสามารถวิจยั และจัดการ
การวิจัยได ถาทําไดดังนี้ มหาวิทยาลัยจะเขมแข็งทางปญญา และชวยสรางความเขมแข็งทาง
ปญญาใหชาติ

๖. ปฏิรปู การจัดองคกรของมหาวิทยาลัย ใหมกี ารวิจยั วา มหาวิทยาลัยควรมีการจัดองค
กรอยางไร เพือ่ อาจารยจะไดไมไปเสียเวลากับเรือ่ งอํานาจ จะไดใชชีวิตวิชาการไดเต็มที่ มี
ความคลองตัวทีจ่ ะเชือ่ มโยงกันเปนเครือขายนอกมหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบทีต่ รวจ
สอบได และมีการตรวจสอบ

ยุทธศาสตรที่ ๘ ปฏิรปู การผลิต และการพัฒนาครู
การผลิต และการพัฒนาครูเปนยุทธศาสตรทส่ี าคั
ํ ญยิง่ ของการปฏิรปู การศึกษา ทีฝ่ รัง่
เศสโดยกฎหมายจอสแปงไดยกเลิกการฝกครูแบบเดิม แตตง้ั สถาบันผลิตครูแบบใหมขน้ึ ๒๘
แหง โดยคัดเลือกผูท จ่ี บปริญญาตรีสาขาตางๆ มาเรียนและฝกเปนครูอกี ๒ ป เราบนกันมา
นานแลววาขาดครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย เราจะลองเปลีย่ นมาเปนรับคนทีเ่ กง
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาไทย แลวคอยมาเรียนวิชาครู หรือไม อาจทดลอง
บางแหง หรือทดลองครึง่ หนึง่ เปนตน
รัฐบาลควรทุม เทกับการคัดเลือกและการผลิตครูอยางจริงจัง ใหไดคนทีเ่ หมาะทีส่ ดุ และ
ใหไดเขาเรียนในสถาบันผลิตครูทดี่ ที สี่ ดุ เพือ่ สรางสปรติ และศักดิศ์ รีของความเปนครู ผูเ ปย ม
ดวยปญญา คุณธรรม และความสามารถในการสอน เพือ่ ลูกหลานของเราคนไทยทุกคนทีจ่ ะได
มีโอกาสพบครูดี การไดพบครูดเี ปนมงคลแกชวี ติ รัฐบาลไทยตองทุม เทสรางครูดใี หได
ครูทุกคนควรมีโอกาสพัฒนาตัวเองใหเขากับการปฏิรปู การเรียนรู ควรมีระบบทีใ่ ห
ทางเลือกแกครูวา จะเขารับการฝกอบรมทีจ่ ดั โดยหนวยงานของรัฐ หรือโดยการรวมตัวกัน
ของผูมีความรูความชํานาญในรูปองคกรเอกชนหรือบริษทั แตทง้ั นีต้ อ งมีระบบประเมินที่
เขมแข็ง วาการฝกอบรมนัน้ กอใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง
ควรปรับปรุงองคกรวิชาชีพครู คือคุรสุ ภาใหเปนคลายๆแพทยสภา ทีภ่ ายในมีราช
วิทยาลัยสาขาตางๆที่รับผิดชอบการพัฒนาครู แตทง้ั นีต้ อ งเปดใหมที างเลือก มีการแขงขัน
และการประเมินผล ดังกลาวขางตน
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ยุทธศาสตรที่ ๙ ปฏิรูปการจัดองคกร
ประเทศไทยมีปญ
 หามากเรือ่ งการจัดองคกร คนไทยใชวา จะไมมคี นเกงเสียเลย มีคน
เกงหรือมีศกั ยภาพ แตเมือ่ ตกไปอยูใ นองคกรทีม่ สี ภาพไมเอือ้ อํานวย ทําใหไมสามารถสราง
สรรคทางปญญาได การปฏิรปู การจัดองคกรจึงเปนยุทธศาสตรหนึง่ ของการปฏิรปู การศึกษา
สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (สปศ.)มีหนาทีค่ ดิ เรือ่ งการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เพื่อการปฏิรปู การจัดองคกรใหเอือ้ อํานวยตอการปฏิรปู การเรียนรู รัฐบาลควรตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญ
เรื่องการจัดองคกรใหมาศึกษาระบบการศึกษาทัง้ หมด และทําขอเสนอแนะวาควรปฏิรูปการ
จัดองคกรอยางไรบาง เพราะ สปศ.ก็งานหนัก และอาจครอบคลุมไมหมดทุกเรือ่ ง เชน การ
จัดองคกรในมหาวิทยาลัย เปนตน

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ยุทธศาสตรการจัดการ
การปฏิรูปการศึกษาที่กาหนดโดย
ํ
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนเรือ่ งที่
ใหญและครอบคลุมเกีย่ วของกับผูค นและหนวยงานจํานวนมากทัง้ ประเทศ
งานที่ใหญ

ขนาดนีเ้ กิดไมไดเพียงแตวามีกฎหมายที่เปนกรอบใหญ
แลวตางหนวยงานก็ไป
ปฏิบัติกันเอาเอง แตตอ งการถอดจาก พรบ. และเรือ่ งอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมากําหนดเปนยุทธ
ศาสตรเพือ่ การปฏิบตั ิ และใชอํานาจการบริหาร (Executive Power) ทีใ่ หญทส่ี ดุ เขามาบริหาร
ยุทธศาสตร
เรือ่ งทีใ่ หญและยากขนาดนีจ้ งึ จะสําเร็จได จําเปนตองทําความเขาใจความ
สัมพันธขององคประกอบตางๆ และการกําหนดยุทธศาสตรปฏิรปู การศึกษา และการบริหาร
ยุทธศาสตร ดังนี้
๑.! พรบ.การศึกษาแหงชาติ เปนกรอบใหญของการปฏิรปู การศึกษา
๒.!ครม. เปนผูใ ชอํานาจบริหารสูงสุด
๓.!สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สกศ. และ กกศ. เปนแขนขาของ
ครม.ในดานนโยบาย
๔.!สํานักงานปฏิรปู การศึกษา สปศ. เปนแขนขาของ ครม. ในการเสนอยกราง
กฎหมายที่กาหนดตาม
ํ
พรบ.การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒
๕.!................(การปฏิบตั ิ)
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จะเห็นไดวา มีชอ งวางในเรือ่ งการปฏิบตั ิ สกศ.ไมใชหนวยปฏิบตั ิ (แมพยายามทําอยู
บางก็เปนการนํารอง) สปศ.ไมใชองคกรบริหารปฏิรปู การศึกษา (ชือ่ อาจทําใหมีการเขาใจ
ผิด) แตทาหน
ํ าทีย่ กรางกฎหมาย ซึง่ ยังตองไปผานความเห็นชอบของ ครม. จึงเปนความ
เขาใจผิดอยางมากที่ไปรอคอยการปฏิรูปการศึกษาจาก สปศ.
กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยไมสามารถปฏิบตั ไิ ดโดยใชโครงสราง
ทางราชการตามปรกติ เพราะเปนโครงสรางทีแ่ ยกสวน และจะติดกันไปมาอยูใ นโครงสราง
๑. พรบ.การศึกษาแหงชาติ
๒. ครม.

นโยบาย
๓. สกศ.-กกศ.

กฎหมาย
๔. สปศ.
การบริหารจัดการปฏิรปู การศึกษา
๕. การกําหนดยุทธศาสตร
และ
การบริหารยุทธศาสตร

จะเห็นไดวาสิ่งที่ขาดไปคือ ขอ ๕. การกําหนดยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร

ขอเสนอแนะ
๑. นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารสูงสุดควรมาเปนผูน าการปฏิ
ํ
รปู การ
ศึกษาเอง เพราะการปฏิรปู การศึกษาคราวนีเ้ ปนเรือ่ งทีใ่ หญทส่ี ดุ ทีจ่ ะมีผลตอการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทุกๆมิตขิ องคนไทยและสังคมไทย ถาทําสําเร็จประเทศไทยจะพนวิกฤตและ
เกิดการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
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๒. ควรมีการตัง้ คณะรัฐมนตรีอํานวยการปฏิรปู การศึกษา (ครมป.) ซึง่ อยางนอย
ประกอบดวย
๑. นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
๒. รองนายกรัฐมนตรีทด่ี แู ลการศึกษา (นายสุวทิ ย คุณกิตติ)
๓.-๔. รมว. และ รมช. ศึกษาธิการ (ศ. น.พ. เกษม วัฒนชัย และนายจําลอง ครุฑขุนทด)
๕. รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย (สุธรรม แสงประทุม)
๖. รมว. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทด่ี แู ล สกศ. (น.พ.กระแส ชนะวงศ)
ครมป. สามารถทํางานอยางมีเอกภาพ ซึ่งจะมีพลังอํานาจสูงสุดเมือ่ บวกกับความรู
จริง ครม.ทั้งคณะก็ควรเขาใจการปฏิรปู การศึกษาดวย เพราะการปฏิรปู การศึกษาเปนเรือ่ ง
ของทุกกระทรวง (All For Education)
๓. ตัง้ สํานักงานอํานวยการปฏิรปู การศึกษา (สอป.) เปนเครือ่ งมือทํางานของ ครมป.
โดยสรรหาคนเกงๆ จํานวนหนึง่ ทีเ่ ขาใจการปฏิรปู การศึกษาทัง้ หมดจริงๆ เพื่อชวย ครมป.ใน
การกําหนดยุทธศาสตร และบริหารยุทธศาสตร สอป.ไมควรเปนหนวยงานในกระทรวง
เพราะจะไปติดพวกเดียวกันเอง แตอยูก บั ครมป.
๔. ครมป. โดยการเสนอแนะของ สกศ. หรือ ครมป. จะเปนผูร เิ ริม่ เสียเองก็ได กําหนด
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ทีผ่ มเสนอยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษามา ๑๐ ประการ
เพื่อใหพิจารณาไดงายขึ้น จะเอาหรือไมเอาตามนี้ก็ได และสามารถเพิ่มเติมไดมากกวานี้
๕. ครมป. กําหนดผูร บั ผิดชอบกํากับดูแลยุทธศาสตร
๖. สอป. รวมกับ สกศ. คิดเครือ่ งมือสนับสนุน และบริหารจัดการการปฏิรปู การ
ศึกษา เสนอ ครมป. เชน
(๑) ประธานคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาจังหวัด และสภาประธานคณะกรรม
การการปฏิรปู การศึกษาจังหวัด ตามทีก่ ลาวถึงในยุทธศาสตรท่ี ๑
(๒) การตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาการเรียนรู เปนองคกรอิสระทีม่ ผี มู คี วามสามารถ
ในการจัดการสูง และมีงบประมาณมากพอสมควร มีเครือขายทีจ่ ะ
สนับสนุนการปฏิรปู การเรียนรูไ ดทว่ั ประเทศ
(๓) การตัง้ คณะกรรมการแหงชาติเพือ่ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรปฏิรปู การศึกษา
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(๔) กําหนดมาตรการทางการเงินการคลังสนับสนุนยุทธศาสตรปฏิรปู การศึก
(๕) กําหนดมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีส่ นับสนุนยุทธศาสตรปฏิรปู การ
ศึกษา
(๖) เชื่อมโยงการปฏิรปู การศึกษากับการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ซึง่ เปนโครงสรางและ
ความเคลือ่ นไหวใหญอกี เรือ่ งหนึง่ ซึง่ มีสว นทีซ่ อ นทับกัน
การปฏิรปู การศึกษา – การปฏิรปู ระบบสุขภาพ จะเปนการปฏิรปู สังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบริหารจัดการทีใ่ หญทส่ี ดุ ของประเทศไทย
(นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ)
เปนตน
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๕
ปจฉิมกถา
ทีน่ าเสนอเรื
ํ
อ่ งนี้ เพราะอยากเห็นประเทศไทยหลุดพนวิกฤตการณถาวร และคนไทย
มีความภูมใิ จในศักดิศ์ รี และคุณคาของการเปนคนไทย หากนายกรัฐมนตรี สังคมไทย และ
นักวิชาการสามารถทํางานเชือ่ มโยงกันตามโครงสราง “สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา” เราสามารถ
เขยื้อนภูเขา หรือสิง่ ทีย่ ากจนดูเหมือนเขยือ้ นไมได ซึง่ เปนอุปสรรคขวางกัน้ มิใหประเทศไทย
ประสบความเจริญ
เราเผชิญปญหาเชิงโครงสรางยากๆ ซึ่งแกไขไมไดเลย โดยการทํางานไปเรื่อยๆตาม
ปรกติ การปฏิรปู การศึกษาและการปฏิรปู ระบบสุขภาพ โดยสวนลึกทีส่ ดุ แลวเปนรูปธรรม
ของการเคลือ่ นไหวทางศีลธรรม ทีท่ กุ คนสามารถเขารวมการเคลือ่ นไหวและทํางานเพื่อ
สถาปนาความถูกตองบนผืนแผนดินไทย
ขอใหเพือ่ นคนไทยพยายามทําความเขาใจการปฏิรปู การศึกษาและการปฏิรปู ระบบ
สุขภาพ และใชเปนเครือ่ งมือทีท่ า นจะเขาไปมีสว นรวม ณ จุดตางๆ ตัง้ แตปรับปรุงแนวคิด
แนวทาง ไปจนถึงการกระทําในสวนตางๆ จนถึงระดับนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร
และการบริหารยุทธศาสตร ซึง่ ก็คอื การเรียนรูร ว มกันในการปฏิบตั จิ ริง (interactive learning
through action) การเรียนรูร ว มกันในการปฏิบตั จิ ะใหพลังสรางสรรคสงู สุด ขอใหเพื่อน
คนไทยไดเรียนรูร ว มกันในการปฏิบตั ิ เพือ่ กอใหเกิดพลังสรางสรรคสงู สุด แกปญ
 หายากๆที่
เราเผชิญอยู เพือ่ ใหประเทศไทยหลุดพนจากวิกฤตการณไปสูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน เปน
สังคมที่มเี กียรติและศักดิศ์ รี มีพลังทางปญญา มีพลังทางสังคม มีพลังทางศีลธรรม ทีค่ น
ไทยทุกคนภูมใิ จในศักดิศ์ รี และคุณคาของการเปนคนไทย
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