ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
2545

คํานํา
โครงการผูบ ริหารสถานศึกษาตนแบบ เปนความพยายาม
สวนหนึง่ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทีจ่ ะสราง
รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามแนวทางที่ กํ าหนดไว ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบเปนผูคิดคน ทดลอง ทําการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการบริหารที่สงเสริมการปฏิรปู การเรียนรู เพือ่ ใหไดมาซึง่
องคความรู ทีจ่ ะชวยใหการกระจายอํานาจสูส ถานศึกษาประสบผล
สําเร็จ สถานศึกษามีอสิ ระในการบริหารตนเอง โดยการมีสว นรวม
ของผูเกี่ยวของในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ เปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพผูเ รียน ซึง่
ศาสตราจารยนายแพทยวจิ ารณ พานิช ใชคาว
ํ า “การสรางศาสตร
SBM บนแผนดินแม” และในการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบและเครือขาย ระหวางวันที่ 11-12 และ 17-18
มิถนุ ายน 2545 ทานไดกรุณาบรรยายใหแนวคิด ขอเสนอแนะใน
เรื่องรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งการตั้งคํ าถามวิจัย สํ าหรับให

ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ป 2544 นําไปประยุกตใชในการ
วิจัยตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เห็นวาการ
บรรยายดังกลาวมีประโยชนและคุณคาในเชิงวิชาการอยางยิง่ จึง
ไดจัดพิมพสาระในการบรรยายเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา
และผูสนใจทั่วไป เพือ่ ใหไดมหี ลักยึดทางวิชาการในการสราง
ศาสตรการบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน
(School
Based
Management) ทีถ่ กู ตอง
ในโอกาสนี้ สํานักงานฯ ขอขอบพระคุณศาสตราจารยนาย
แพทยวจิ ารณ พานิช เปนอยางยิง่ ทีไ่ ดทมุ เทเอาใจใสดแู ลอยาง
จริงจัง และกระตุน สงเสริมการคิดริเริม่ สรางสรรค เพือ่ ใหงานวิจยั
ของผูบ ริหารสถานศึกษาตนแบบทุกทานมีการเริม่ ตนทีด่ แี ละประสบ
ผลสําเร็จ

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

การสรางศาสตร SBM บนแผนดินแม
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช
ในโอกาสที่ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ป 2544 จะเริ่ม
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารที่สงเสริมการปฏิรูป
การเรียนรู ผมขอนําเสนอเรื่อง “การสรางศาสตร SBM
(School Based Management) บนแผนดินแม” ซึง่ หมายถึง
“แผนดินไทย” โดยจะนําเรียนใน 8 ประเด็น คือ
1. นิยามความหมายของ SBM
2. SBM ทดลอง: คําถามวิจัย
3. เครือขายการสรางศาสตร SBM
4. การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
5. กระบวนวิธีวิจัย
6. กระบวนการสนับสนุน
7. เงือ่ นไขของการสรางศาสตร SBM
8. SBM บนแผนดินแม

กอนอื่น ผมขออนุญาตทําความเขาใจวา เรื่องที่ผมจะ
นําเรียนนี้เปนเพียงขอคิดเห็นของผมเทานั้น ไมจําเปนจะตองถูก
ตองเสมอไป และก็คงจะไมมีอยูในตําราเลมไหน ผมคิดขึ้นเพื่อ
เปนเครื่องกระตุนยั่วยุใหทานทั้งหลายไดลองนํ าไปพิจารณาดู
บางสวนถาเห็นวาไมเหมาะสมก็ทิ้งไปได และหลาย ๆ สวนที่ผม
นําเสนออาจจะไมครบถวน ทานตองกลัน่ กรองใหดี อยาเพิง่ เชือ่
อันนี้คือกฎขอทีห่ นึง่ ของการทําวิจัย คือ ความไมเชื่อ การวิจัย
ตองเริ่มดวยการไมเชื่อ การตั้งคําถาม การสงสัย และการไมปลง
ใจเชื่อเสียทีเดียว

1. นิยามความหมายของ SBM
ความหมายของ SBM (School Based Management) ตาม
ความเห็นของผม อาจจะมีได 4 แบบ ดังนี้
1.1 SBM top-down :
เป น SBM ตามที่ ห น ว ยเหนื อ
SBM top-down
กําหนด กรมกองตนสังกัดของทาน
ปลอม & สูญเปลา
หนวยเหนือกําหนดทุกอยาง
เปนผูบอกใหทํ า โดยกํ าหนดวิธี
โครงการ top-down เกิดขึ้นไมหยุดหยอน
รร. ไมมีโอกาสคิดเอง
ปฏิบตั ิ วิธีดําเนินการทุกอยางมาให
ทําแลวไดผลเปนอยางไร เขียนราย
งานขึ้นไปใหหนวยเหนือทราบโครง
การแบบ top down เชนนีเ้ ปน SBM เก เปนของปลอม สูญเปลา ทําไปก็
เหนื่อยเปลา ถาผมอยูใ นฐานะผูบ ริหารสถานศึกษาอยางทานทัง้ หลายผมจะ
ไมทํา เพราะโรงเรียนไมมโี อกาสคิดเอง อันนีไ้ มใช SBM
SBM นั้นโดยชื่อก็บอกอยูแลววาเปน School Based Management
บริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน เพราะฉะนัน้
การตัดสินใจตองอยูท โ่ี รง
เรียน ไมใชคนอืน่ มากําหนดมาสัง่ ใหทํา ดังนัน้ คําวา School Based
Management จึงมีความหมายลึกซึง้ หมายถึง ตองใหอิสระแกโรงเรียน
มากในระดับที่สามารถจะใชความคิดและตัดสินใจไดเอง โครงการแบบ
top-down นี่เปนอันตรายตอ School Based Management คือ ไมใชเพียง
!
!
!
!
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ไมดีเทานั้น แตยังกอใหเกิดผลรายแกกระบวนการ School Based
Management เพราะทําใหกระบวนการคิดในโรงเรียนเกิดขึน้ ไมได เปน
ตัวสกัดกั้นความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการสรางหรือสืบสานวัฒนธรรม
อํานาจ (control & command หรือ command & control) โดยใชการควบ
คุมสั่งการ
1.2 SBM ภายใตกฎระเบียบรวมศูนย : เปน SBM โดย
ตองยอมรับสภาพของกฎระเบียบทีค่ อ นขางรวมศูนยทยี่ งั แกไมได คือ
แบบทีเ่ ปนอยูอ ยางในปจจุบนั นี้ เมื่อครั้ง
ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา SBM ภายใตกฎระเบียบรวมศูนย
รร.ออกแรงมาก ไดผลนอย
แหงชาติจัดการประชุมเปดตัวผูบริหาร
ความคิดริเริ่มสรางสรรคทาได
ํ จากั
ํ ด
อาจมองวา คอย ๆ เปลีย่ น ไมรุนแรง
สถานศึ กษาตนแบบ ก็ มีผูบริหารของ
งดโครงการ top-down
ทําความชัดเจนวาริเริ่มสวนไหนได
กระทรวงศึกษาธิการมาอภิปรายวากฎ
โดยไมผิดกฎหมาย
ระเบียบที่มีอยูยังแกไมได ก็ตองยอมไป
กอน กฎระเบียบทีว่ า แกไมไดน้ี ผมไมแนใจวา “แกไมได” หรือ “ยังไม
ไดแก” หรือ “ยังไมยอมแก” ซึง่ เรือ่ งการเงินกับเรือ่ งการบริหาร งาน
บุคคลเปนเรื่องใหญมากและเปนหัวใจ ถายังแกไมไดก็ตองยอมรับวายังแก
ไมได หรือถากําลังพยายามแกกน็ า จะไดรบั คํายกยอง แตถา พยายามจะ
ไมแกผมคิดวาใชไมได
!
!
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ภายใตกฎระเบียบรวมศูนยอยางนี้สภาพที่จะเกิดขึ้น
คือ ทางโรงเรียนตองออกแรงมาก แตผลที่ไดจะคอนขางนอย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคซึ่งจําเปนอยางยิง่ ตอการทีจ่ ะทํา School
Based Management ก็จะทําไดจากั
ํ ด แตก็ตองยอมรับวาในบาง
กรณีเราอาจจะตองยอมประนีประนอมกับสภาพนั้น ตองคอย ๆ
เปลีย่ น แตสิ่งที่จะตองขอและตองมีใหไดก็คือ ภายใตสภาพเชนนี้
โครงการ top-down ตองไมมี กรมกองตองไมสง่ั อะไรลงมา ตอง
ปลอยใหโรงเรียนมีอิสระที่จะคิด แมวาจะมีขอจํากัดเรื่องคนกับ
เงิน แตก็ยังมีอิสระที่จะคิดบางสวน ถาจะมีงบประมาณพิเศษ
อะไรลงมาเพื่อใหสามารถตัดสินใจไดก็จะชวยได ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคจะเกิดขึ้นไดตองมีความเปนอิสระ ถาหากวาไปติดที่
กฎหมายตองทํ าตามกฎระเบียบโดยเครงครัดก็จะมีความยาก
ลําบาก เพราะฉะนั้น อาจจะตองตกลงกันวาแคไหนที่ยอมใหได
หรือที่เรียกวา bend the rule คือ มีชอ งทางใหหลบหลีกไดบา ง
เพือ่ เปดชองใหความคิดริเริม่ สรางสรรคการดําเนินการในระดับโรง
เรียนสามารถทําได

1.3 SBM ทดลอง :
เปน SBM ทดลอง
SBM ทดลอง
แบบโครงการนํ าร อ ง
โครงการนํารอง
มีขอ ตกลงยกเวนกฎระเบียบทีเ่ ปน
(pilot project) อาจจะ
อุปสรรค
ตองมีการทําความตก
ผลลัพธ :
ขอเสนอสําหรับ SBM แท
ลงกันหลายอยาง ซึ่ง
ขอเสนอสําหรับบริหารการเปลีย่ นแปลง
ศาสตร
ผมคิดวาที่เรากําลัง
ดําเนินการโครงการผูบริหารสถานศึกษาตนแบบกันอยูนี้นาจะ
อยูใ นกลุม SBM ทดลอง ที่จะมีขอตกลงกันวากฎระเบียบที่เปน
อุปสรรคขอยกเวนไดหรือไม อันนี้คงตองรบกวนทานผูบริหาร
ในกรมกองทุกสังกัดวากฎระเบียบบางอันที่ไมเอื้อนั้นขอยกเวน
ชั่วคราวไดหรือไม
ภายใต pilot project หรือโครงการนํารอง จะมีผล
ลัพธทเี่ ปนหัวใจสําคัญ 3 ประการคือ
ประการที่หนึ่ง จะไดขอเสนอวาเราจะทํา SBM
แบบแท ๆ จะตองดําเนินการอยางไร จะตองปรับเรื่องกฎระเบียบ
และมีวิธีการคิดวิธีการดําเนินการอยางไร
!
!
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ประการทีส่ อง จะไดขอเสนอสําหรับทํา Change
Management เพราะในการปฏิรูปการศึกษาหรือการปฏิรูปการ
เรียนรูนั้น หัวใจของมัน คือ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
ประการที่สาม จะไดศาสตรที่เกี่ยวของกับ SBM
วาคืออะไร ซึ่งก็เปนหัวใจของโครงการนี้
1.4 SBM แท : ซึ่ง
ขณะนี้ เ รายั ง ไม มี
คงเปนโอกาสตอไป
จริง ๆ แลวพวกเรา
จะทํ างานเพื่ อ ผลั ก
ดันหรือเอือ้ อํานวย
การไปสู SBM ที่แท ในสายตาหรือในความคิดผม SBM
ที่แท หมายความวา ตองมีการกําหนดเปาหมายหรือ
ความมุงมั่น (purpose) ของระบบการศึกษาในภาพรวม
และของโรงเรียน
SBM แท

!
!
!

!

ปณิธานความมุง มัน่ ภาพรวม กําหนดโดยสวนกลาง
รร.กําหนดปณิธานความมุง มัน่ รายละเอียดของตนเอง
อิสระในการคิด ริเริ่ม ตัดสินใจ
-งาน
-บุคลากร
-ทรัพยากร
-สรางศาสตร
มีระบบประเมินภายนอก
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ในระดับประเทศ สวนกลางเปนผูกําหนดเปา
หมายระดับชาติ หรือภาพรวมของประเทศ ที่เราบอกวา
centralization หรือ top-down ไมดีก็จริง แต centralization
หรือ top-down ยังตองมีบางสวน แตวาตองนอยที่สุดเทาที่จํา
เปน ฉะนั้น เปาหมายในภาพรวมก็ตองเปน centralization แตก็
ควรจะเปน centralization แบบมีสวนรวม
ในระดับโรงเรียน โรงเรียนเปนผูกํ าหนดราย
ละเอียดตาง ๆ ของตัวเองรวมทัง้ ความมุง มัน่ และเปาหมายของ
แตละโรงเรียนดวย ซึง่ ไมจําเปนจะตองเหมือนกันในตางโรงเรียน
ตางกลุม โรงเรียน ตางทองที่ ตางพืน้ ที่ ตางสภาพสังคม ตาง
สภาพเศรษฐกิจ เพราะรายละเอียดจะแตกตางกันไป แตภาพ
รวมตองเปนภาพเดียวกัน เพราะเราเปนประเทศเดียวกัน เปน
สังคมเดียวกัน
เพราะฉะนั้น จะตองใหความเปนอิสระแกโรง
เรียนในการคิดและริเริ่มตัดสินใจใน 4 เรื่อง คือ
(1) เรือ่ งงาน จะทํางานกันอยางไร มีวิธีการคิดการ
วางแผนอยางไร มียุทธศาสตร มีกุศโลบายอยางไร ทัง้ หลาย
เหลานี้เปนรายละเอียดของแตละโรงเรียนที่มีโอกาสคิดเองได

(2) เรือ่ งทรัพยากร จะใชทรัพยากรอยางไร โรงเรียน
ก็คิดเองได แตแนนอนทรัพยากรจํากัดตองยอมรับ
(3) เรือ่ งบุคลากร จะจัดการกันอยางไร ใครจะทํา
อะไร รับผิดชอบอยางไร การพิจารณาความดีความชอบประเมิน
กันอยางไร อะไรทัง้ หลายเหลานีก้ เ็ ปนสิทธิของโรงเรียน
(4) เรื่องศาสตรหรือวิชาการ โรงเรียนตองมีอิสระที่จะ
คิดเพื่อสรางองคความรูสํ าหรับใชในการทํา School Based
Management
ที่ลืมไมไดก็คือ เมื่อมีอิสระมาก การประเมินและ
ติดตามผลโดยบุคคลภายนอกตองเขมแข็ง อันนี้เปนหลักสําคัญ
เราเองก็ประเมินตัวเราเองดวย แลวก็ตองมีระบบประเมินภาย
นอกดวย วาไดผลเปนไปตามปณิธานหรือภาพรวมหรือไม แลว
ที่ใหอิสระมาก ๆ ในการใชทรัพยากรนัน้ ใชอยางสุจริตคุมคาหรือ
ไม หลักสําคัญในเรื่องของความเปนอิสระ โดยเฉพาะอยางยิง่
เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรคือ “ไวใจ แต ตรวจสอบ” อันนี้เปน
เรื่องสําคัญ การตรวจสอบไมไดแปลวาไมไวใจ ถาใครติดตาม
เรื่องในอเมริกาจะทราบวา ในชวงเวลาประมาณสองสามเดือนที่
ผานมา การทุจริตโกงกันอยางใหญโตเกิดขึ้นในอเมริกา ซึง่ คน

อเมริกันโดนตมกันทั้งชาติเลย คือ บริษัทรวมตัวกันตมวาบาง
บริษัทมีกิจการดี ทําใหขายหุน ไดดี แตที่จริงเปนการรวมหัวกัน
ตม เขาเคยวาเมืองไทยเราไมซื่อสัตย แตจริง ๆ ปรากฏวาที่
อเมริกาก็มีปญหามากแลว หนังสือ The Economist ก็ออกมา
เขียนบทความบอกไวเลยวา หลักที่สาคั
ํ ญคือ ไวใจแตตรวจสอบ
นีเ่ ปนหลักเลย ไวใจไมตรวจสอบไมได คุณจะซือ่ สัตยอยางไรก็
แลวแต แตตองตรวจสอบ นี่คือหลักสําคัญ
2. SBM ทดลอง: คําถามวิจัย
ผมได ก ราบเรี ย นแล ว ว า จะพู ด เรื่ อ งโครงการ
ทดลองนํารอง (pilot project) SBM ของเรานี้เปนหลัก ผมขอยํ้า
อีกครั้งวานี่ไมใชความเห็นสําหรับใหทานไปปฏิบัติตาม แตเปน
ความเห็นสํ าหรับใหทานพิจารณาแลวลองไปคิดตอเทานั้นเอง
แลวก็ไปเลือกเอาวาจะทดลองทําอะไรแคไหน บางเรือ่ งทีผ่ มพูด
อาจจะผิด บางเรื่องโดยหลักการอาจจะไมผิด แตอาจจะผิด
สําหรับบริบทที่ทานจะนําไปทดลอง เพราะฉะนั้น ทานอยาเชือ่
ไปหมดเสียทีเดียว

เวลาเราพูดถึงเรื่องการวิจัย (Research) การวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) การพัฒนาและวิจัย
(Development and Research) อยางไหนก็แลวแต ถาถามวา
สวนไหนคือสวนสําคัญทีส่ ดุ ของการวิจยั หลายทานอาจจะบอกวา
ผลวิจัยที่คนเอาไปกลาวขวัญถึง ชมนักชมหนานั่นสิที่สําคัญ
แตผมคิดวาไมใช
สวนที่สําคัญทีส่ ดุ ของการวิจยั คือ “การตัง้ โจทย”
หรือ “คําถามวิจัย” ซึ่งจะนําไปสูผลการวิจัยที่ดี การตั้งโจทยตั้ง
คําถามตองใชเวลา ใชกระบวนการ และใชความคิด ที่สานั
ํ กงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โจทยวจิ ยั บางเรือ่ งบางชุดบาง
โครงการเราใชเวลาปกวาในการตั้งโจทย ผมเคยไดยินวาบางแหง
โจทยวจิ ยั บางเรือ่ งใชเวลาถึงสามป และสามปที่วานี้ไมใชทําวันนี้
แลวอีกสามปทําอีกครัง้ แตตองทําอยูสมํ่าเสมอเรื่อย ๆ ปรึกษา
กันแลวปรึกษากันอีกกวาจะไดโจทยวิจัยที่ชัดเจน แตงานวิจัย
เรื่องนัน้ จะเปนเรือ่ งใหญมาก คําถามวิจัยมีไดหลายแบบ และ
หลายเรื่อง ซึง่ ผมจะลองยกตัวอยางมาใหดดู งั ตอไปนี้

2.1 คําถามในเชิงโครง
สราง เชิงความสัมพันธ
SBM ทดลอง : คํ าถามวิจยั (1)
ถาเราพูดถึงเรือ่ ง School
คําถามเชิงโครงสราง : ความสัมพันธ
Based Management คํา
รร. -กระทรวงฯ
รร. -องคกรสวนทองถิน่
ถ าม ที่ ใ ห ญ ม าก คื อ
รร. -เครือขาย รร.
รร. -ชุมชน
ความสั ม พั น ธ ร ะหวาง
รร. - อุดมศึกษา
ฯลฯ
โรงเรียนกับกระทรวง
ควรจะเปนอยางไร ซึ่งคงไมใชโจทยในที่นี้ที่เราจะดําเนินการวา
กระทรวงควรจะมากําหนดอะไรแคไหน จะเขามาชวยสงเสริมแค
ไหน เขามา empower ซึ่งแปลวามอบอํานาจหรือสรางพลังใหแก
โรงเรียนแคไหน พวกเราคงไมคุนเพราะที่ผานมากระทรวงไมได
ใชวธิ ี empowerแตกระทรวงใชวิธี command & control คําถามก็
!
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คือความสัมพันธอันนี้ควรจะเปลี่ยนไปแคไหน เปลี่ยนไดจริงหรือ
ไม กระทรวงทําเปนหรือไม คนที่เติบโตมาจนประสบความสําเร็จ
อยางยิ่งในชีวิตเพราะความเกงของตัวจนไดเปนอธิบดี empower
คนอื่นเปนหรือเปลา หรือเปนแตสั่ง คําถามนี้หมายรวมถึงปลัด
กระทรวง รองปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีดวย แตคําถามอยางนี้
อันตราย อยาไปใชเขา

แตกระนั้นมันก็เปนคําถามที่ควรจะถาม เพียง
แตวาพวกเราตองทํ าใหมันเปนคําถามที่งายขึ้น เชน ความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
จะเปนอยางไร ควรจะสงเสริมซึ่งกันและกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อยางไร การ empower ซึ่งกันและกันจะทําใหเกิดประโยชนซึ่ง
กันและกัน โรงเรียนทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทํางานงาย
ขึน้ สะดวกขึ้น รวมกันสรางความเจริญใหแกทองถิ่นไดดีขึ้น
หรือไม หรืออาจจะตั้งคําถามวาความสัมพันธระหวางโรง
เรียนกับเครือขายควรจะเปนอยางไร เครือขายโรงเรียนมีหลาย
แบบ ตั้งแตอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาจจะโยงไป
ถึงความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาดวย
ความสั ม พั น ธ กั บ โรงเรี ย นเครื อ ข า ยนั้ น เป น อย า งไร ความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนอยางไร เหลานี้เปนคํา
ถามเชิงโครงสราง

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เปน
คํ าถามเชิ ง โครงสร า ง
SBM ทดลอง : คํ าถามวิจยั (2)
เหมือนกันแตวาโยงไปที่
คําถามเชิงโครงสราง : กฎ ระเบียบ
กฎ ระเบียบสวนกลาง ที่ตอ งยกเลิก
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ว  า ก ฎ
- กฎ ระเบียบสวนกลาง ที่ตองยกรางใหม
ระเบียบอะไรที่ตองการที่
- กฎ ระเบียบ สวนทองถิ่น
- กฎ ระเบียบ ของแตละโรงเรียน
จํ า เ ป  น สํ า ห รั บ ก า ร
บริหารโรงเรียนแบบ
School Based Management และกฎระเบียบใดบางที่ควรจะตอง
ยกเลิก ถายกเลิกอะไรไปแลวควรจะมีกฎระเบียบอะไรมาแทนหรือ
ไม ตองยกรางใหมอยางไร ถายกรางเรื่องใดขึ้นมาประเด็นสําคัญที่
ตองการคืออะไร คนที่ควรจะรูดีที่สุดก็คือคนทํางาน คือทานทัง้
หลาย ตัวกฎระเบียบในระดับ ทองถิน่ ทีจ่ ะเอือ้ ตอโรงเรียน ที่
จะทําใหโรงเรียนกับทองถิ่นเขามาใกลชิดกันมากขึ้นเปนอยางไร
หรือวาถาจะเปดโอกาสใหโรงเรียนออกกฎระเบียบขอตกลงกัน
เองภายในโรงเรียนเราจะทําอยางไร ถาเปดโอกาสใหโรงเรียน
ออกกฎไดเองผมเชื่อวาจะมีโรงเรียนจํานวนมากทีเดียวที่หลงทาง
คือจะออกกฎระเบียบแบบเดิมมากมายแลวก็มัดตัวเองใหทํางาน
ไมสะดวก เพราะคุนกับกฎระเบียบมาก ๆ
!
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เพราะฉะนั้น จริง ๆ แลวในองคกรสมัยใหมจะมี
กฎระเบียบนอยที่สุด และที่มีกฎระเบียบขึ้นก็เพื่อเอื้ออํานวย
ความสะดวกใหการทํางานนั้นสําเร็จดีมีคุณภาพ กฎระเบียบที่
พวกเราคุนเคยสวนใหญเปนกฎระเบียบเพื่อที่จะใหสวนกลาง
ควบคุม ในความเห็นของผมบางกรณีก็จําเปน ไมใชไมจําเปน
แตวามันทําใหเราคิดอะไรที่เปนความริเริ่มสรางสรรคไดยาก ตอง
มีความพอดี จะพูดวาการควบคุมโดยสวนกลางเปนสิ่งเลวทั้ง
หมดก็คงไมถูก
2.2 คําถามเกี่ยวกับครู
ผมมีตัวอยางใหสองสาม
ประเด็น แตทานอาจจะ
คิดไดเปนรอย ทานอาจ
พิจารณาตัวอยางคําถาม
ของผม แล ว ก็ ป รั บ ให
เปนไปตามสภาพที่ทาน

SBM ทดลอง : คํ าถามวิจัย (3)
!

คําถามเกี่ยวกับครู
-ครูค วรใช เวลาทํากิจกรรมอะไรบาง ในสัดสวนอยางไร
-ระบบการเรียนรูของครูควรเปนอยางไร
-ระบบความดีความชอบที่เนนการดูแลนักเรียน ควรเปนอยางไร
-”ครู” ควรมีกี่แบบ จะใชทรัพยากรเกี่ยวกับ “ครู” อยางไร
-”ครูอาสา” ควรจัดอยางไร
- ฯลฯ
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เห็นสมควรแกโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนของทาน คําถามเกี่ยว
กับครูคือ School Based Management เพื่อสงเสริมการปฏิรูป
การเรียนรูนั้นครูควรจะเปลี่ยนภารกิจอะไรบาง ในแตละวันครูใช
เวลาทําอะไรบาง สิง่ หนึง่ ทีผ่ มไปเห็นในหลายโรงเรียนของทานผู
บริหารสถานศึกษาตนแบบก็คือ ครูใชเวลาปรึกษากันวาจะจัด
กระบวนการเรียนรูอ ยางไร ฉะนั้น ผมคิดวาเราควรมากําหนด
ยุทธศาสตรหรือวางกลยุทธกัน เพือ่ ทําใหเกิดความเขาใจวาครู
ควรจะใชเวลาอยางนี้มากนอยแคไหน
อยาลืมวาเราทุกคนมีเวลาวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเทา
กันหมด แลวเราตองมีเวลาพักผอนมีเวลาใหกับครอบครัวดวย
ขนาดครูทุมเทที่สุดแลวนี่ใชเวลาในสัดสวนอยางไร ทุมเทปาน
กลางใชเวลาอยางไร ครูจะตองเปนผูเรียนรู ครูไมใชแคเปนผูถาย
ทอดความรูใหแกลูกศิษย ในสภาพที่มีการปฏิรูปการเรียนรูนี้ครู
ตองเปน facilitator ไมใชเปนคลังความรู ครูไมมีสิทธิ์เปนคลัง
ความรูเพราะความรูมีอยูมากเหลือเกิน และเปลี่ยนใหมตลอด
เวลา ในกรณีเชนนี้ครูควรจะตองเรียนรูอะไรบาง กระบวนการ
เรียนรูข องครูควรเปนอยางไร ควรใชเวลาเทาใด ทําอยางไรทีจ่ ะ
ใหครูไดเรียนรู ทําอยางไรใหความรูข องครูไมลา หลังไมตกยุค

ระบบความดีความชอบควรจะอยูบนฐานอะไร มีวธิ คี ดิ อยางไร
ทําไมจึงใหครูคนนี้ไดสองขั้นคนอื่นไดขั้นเดียว มีคําอธิบายที่
โปรงใสอยางไรจึงจะไมเกิดขอโตแยง ครูควรมีกี่แบบ มีเฉพาะครู
อาชีพแบบพวกเราอยางนี้เทานั้นหรือ ชาวบานเปนครูไดหรือ
เปลา “ครู” ในความหมายที่วาเปนผูที่ทําใหเกิดการเรียนรู หรือ
facilitate การเรียนรูข องเด็กหรือของคนอืน่ ๆ ดวยนัน้ ควรทํา
อยางไร ถาใหโรงเรียนเปนอิสระ สามารถที่จะตัดสินใจบริหาร
ทรัพยากรของตัวเองได จะใชเงินไปจางครูที่เปนชาวบานไดหรือ
ไม และครูที่เปนชาวบานแบบไหนที่ควรจาง เปนตน
แลวถาเราเปนผูบริหารที่เอะอะอะไรก็จาง เงินคง
มีไมพอ ชาวบานบางคนก็ไมไดตองการเงินเพราะเขาสบายอยู
แลว เขามีใชมีจาย แตยินดีอาสามาชวยสอน เพราะฉะนั้น
ระบบครูอาสา (volunteerism) ในวงการศึกษาควรเปนอยางไร
การปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมจะเอาอาสาสมัคร (volunteers) เอา
ผูป กครองเขามาชวยเปนครูในเรือ่ งอะไรไดบา ง อยางนีเ้ ปนตน
จะเห็นวาทานสามารถคิดโจทยคําถามไดมากมาย

SBM ทดลอง : คํ าถามวิจยั (4)
!

คําถามเกี่ยวกับนักเรียน
- “นักเรียน” ในความหมายที่กวาง ควรเปนอยางไร
- จัดการเรียนรูแก “นักเรียน” ตางแบบอยางไร
- วัด “ผลสัมฤทธิ”์ ของนักเรียนตางแบบอยางไร
- รร.ประถม กับ “นักเรียน” -การเรียนรูตลอดชีวิต
มีความสัมพันธกันอยางไร
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2.3 คําถามเกี่ยวกับนัก
เรียน คําวา “นักเรียน” มี
ความหมายอยางไร
เฉพาะเด็ก ๆ เทานั้นหรือ
คนทีอ่ ายุมากๆ ถือเปนนัก
เรียนไดหรือไม โรงเรียน

จะเขาไปจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนที่ไมใชเด็กไดอยางไร กับนัก
เรียนแท ๆ แบบที่เราคุนเคยนี่ การวัดผลสัมฤทธิ์คืออะไร ถาเรายิ่ง
คิดไปถึงผูเรียนที่มีอายุมากดวยก็ตองออกแบบวาจะวัดผลสัมฤทธิ์ผู
เรียนเหลานัน้ อยางไร เขาอาจจะเปนคนกําหนดเองวาตองการผล
สัมฤทธิ์อะไร ไมใชกําหนดรูปแบบตายตัวสําหรับทุกคน อาจจะ
ตองเปนรายบุคคล อยางทีเ่ รียกวา Individualized หรือ tailormade
สมมติวาเรามีโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนประถม
ศึกษา อาจตัง้ คําถามวาโรงเรียนประถมศึกษากับการเรียนรูตลอด
ชีวิตเกี่ยวของกันอยางไร มีบทบาทอยางไรกับการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต แน น อนโรงเรี ย นประถมศึกษาควรจะฝกเด็กใหมีความ

สามารถมีทักษะมีจริตในการที่จะเรียนรูตอไปตลอดชีวิต แตการ
เรียนรูตลอดชีวิตของคนอายุสามสิบ อายุหาสิบ อายุหกสิบ อายุ
เจ็ดสิบ โรงเรียนประถมศึกษามีสวนเกี่ยวของอยางไร เพราะโรง
เรียนประถมศึกษาชื่อก็บอกอยูแลววาเปนชั้นประถม เห็นไหมวา
มันตองออกไปนอกขอบเขตที่เราคุนเคย
เ รื่ อ งนั ก เ รี ยน
SBM ทดลอง : คํ าถามวิจยั (5)
เราตองพูดกันมากหนอย
คําถามเกี่ยวกับนักเรียน (2)
คํ าถามเกี่ยวกับนักเรียน
- ควรจัดการเกีย่ วกับนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
ก็ คื อ ถาเด็กมีความ
อยางไร
- สงเสริมครูใหเอาใจใสนกั เรียนเปนรายคนไดอยางไร
สามารถพิ เ ศษเราจะจั ด
- สมดุล : หลักสูตรทองถิน่ - พื้นฐานความรู
- ระบบชวยเหลือเด็กยากจน ? ชุมชน
การเรี ย นรู  เ พื่ อ เอื้ อ เด็ ก
เหลานัน้ อยางไร
ถาถามวาเด็กพิเศษมีมากแคไหน ผมตอบไดเลยวารอย
เปอรเซ็นต เด็กทุกคนมีความสามารถพิเศษทุกคน คนละดาน
คนละแบบ มากบางนอยบาง เพราะฉะนั้น เราจะจัดการศึกษา
เพือ่ เอือ้ ใหเขาไดอยางไร ซึ่งอันนั้นแปลวาเรามอง individual มอง
เปนรายๆ ทําอยางไรที่จะใหครูเอาใจใสเด็กเปนรายๆ ได
!
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ทานผูบริหารสถานศึกษาตนแบบหลายทานที่พวก
เราไปคัดเลือกสรรหามานี้ เราประทับใจที่ทานบริหารโรงเรียนให
จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการของเด็ก สภาพสังคม
ของเด็ก และความตองการของพอแมเด็กเปนตัวตั้ง คําถามก็คือ
วาทานเนนเรื่องหลักสูตรทองถิ่นซึ่งดีมาก แตถาเนนเลยเถิดไป
จนกระทั่งพื้นฐานความรูไมแนน เด็กบางสวนที่เขาตองเรียนตอ
ไปจนกระทั่งถึงชั้นอุดมศึกษาก็จะมีความรูไมพอ เพราะวาทาน
จัดใหเพื่อที่จะสนองตอเด็กสวนใหญใน ทองถิน่ ซึง่ เรารูว า เขาตอง
จบการศึกษาจากโรงเรียนในไมชาเพื่อออกไปทํางาน ในกรณี
อยางนี้จะจัดการใหเกิดความสมดุลยไดอยางไรระหวางหลักสูตร
ทองถิ่นเพื่อจบในตัวกับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเพื่อที่จะไป
เรียนตอในชัน้ สูงขึน้
ความสมดุลยอยูตรงไหน หรือวาจริงๆ
แลวมันไมไดเปน All or None ไมไดขดั แยงกัน สามารถจัดให
เสริมไปดวยกันได ถาอยางนั้นก็วิเศษมาก อยางนีเ้ ปนตน
อีกเรื่องหนึ่งคือ ระบบชวยเหลือเด็กที่ยากจนและ
อยูใ นโรงเรียนทีห่ า งไกล ผมมีความเห็นวาการที่จะชวยเหลือเด็ก
ยากจนนาจะทําไดงา ยขึน้ ถึงแมวาจะยากจนกันทั้งหมูบานหรือ
ตําบล แตวาความชวยเหลือนาจะเกิดขึ้นไดมาก คําถามคือ มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการที่จะชวยเด็กที่ยากลําบากคือจน
กันหมดทัง้ หมูบ า นไดอยางไร
ถาในนิยาม
ของพวกเราคือใชเงินเปน
หลัก แตในความเปนจริง
การเรี ย นรู  ข องเด็ ก นั้ น ผู 
ปกครองนาจะมีบทบาทได
มาก คําถามก็คือวา ผูป ก

SBM ทดลอง : คํ าถามวิจยั (6)
!

คําถามเกี่ยวกับนักเรียน (3)
- จัดบทบาทของ ผปค.ตอการเรียนรูของเด็กอยางไร
- เด็ ก กําหนด “หลักสูตร” ของตนเองไดอยางไร
- จัดการเกี่ยวกับเด็กยายถิน่ อยางไร
- จัดการเกี่ยวกับเด็กที่มปี ญ
 หาพิเศษอยางไร
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ครองจะมีบทบาทไดอยางไร อาจจะชวยที่บาน หรือมาเปนอาสา
สมัครที่โรงเรียนอะไรทํานองนี้ เปนไปไดหรือไม ซึง่ ทีจ่ ริงก็เปนไป
แลว บางทานก็มาเลาใหฟงแลววาเด็กกําหนดหลักสูตรของตัวเอง
ได หรือผูป กครองกําหนดหลักสูตรของลูกวาอยากใหเรียนอยาง
นี้ เพราะอีกสองปลกู เขาก็จะออกไปทํางานแลว จึงตองการการ
เรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับอาชีพของพอแม ถาพอแมตอ งการเชนนี้
เราจะจัดใหสนองความตองการไดหรือไม ซึ่งคอนขางเปนการ
ศึกษาสําหรับรายบุคคล (individualized)

สําหรับเด็กที่ตองยายถิ่นตามพอแม อยูโรงเรียน
นั้นปหนึ่ง แลวออกไปอยูโ รงเรียนโนนอีกครึง่ ป เรามีวิธีการจัด
การอยางไรที่จะชวยใหการเรียนรูของเด็กไมสะดุด และมีการ
ปรับตัวไดอยางดี เปนตน เด็กที่มีปญหาพิเศษเปนออทิสซึ่ม
หรือพิการบางเรื่องทางรางกายหรือทางสมองบางสวนอะไรอยาง
นี้เราจะจัดการศึกษาอยางไร นี่คือสภาวะที่ตอไปนี้โรงเรียนจะ
ตองเผชิญ คําถามก็คือ การจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียนเหลานี้จะทํา
เปนเครือขายไดอยางไร มีวธิ กี ารจัดการอยางไร ทําอยางไรให
ครูเขาใจ โรงเรียนไดรับความรวมมือจากพอแมอยางไร ในเรื่อง
อะไรเปนตน
2.4 คําถามเกีย่ วกับหลักสูตร อาจเปนคําถาม
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรชั้นอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอาจจะโยงไปถึงอุดมศึกษาดวยวาเปนอยางไร
โรงเรียนดูแลกันเองอยางไร ไมใชผเู ชีย่ วชาญเปนคนกําหนดมา
จากกรุงเทพฯ ผูเ ชีย่ วชาญกําหนดมาจากกรุงเทพฯที่จริงก็ดี เราก็
เอามาศึกษา แตเรากําหนดของจริง ไมใชบนกระดาษ ไมใช
ทฤษฎี ของจริงเชือ่ มโยงกันอยางไร มีการปรึกษาหารือกันอยางไร

มี วิ ธี ก ารเพื่ อ ให เ กิ ด ผล
จริงไดอยางไร ความคิด
SBM ทดลอง : คํ าถามวิจยั (7)
ริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องหลัก
คําถามเกี่ยวกับหลักสูตร
-ความเชือ่ มโยงระหวางหลักสูตร อนุบาล-ประถม-มัธยม
สูตรมีไดอยางไรแคไหน
-ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับหลักสูตรมีไดอยางไรบาง
-วั ด ผลสําเร็ จของความริเริม
่ นัน้ อยางไร
ที่ เ ขี ย นไว เ ป น ทฤษฎีมี
-ทําใหเปนหลักสูตร “เฉพาะคน” ไดอยางไร
-ชุมชนมีบทบาทกําหนดหลักสูตรไดอยางไร แคไหน
ขอกํ าหนดอะไรไวเวลา
ปฏิบัติเรานําไปคิดริเริ่ม
สรางสรรคตอไดในระดับไหนแลวก็ลงไปถึงการปฏิบัติจริงเลยวา
ทําอยางไร เปนโจทยวิจัยที่เรียกวาลงไปภาคสนามเลยทีเดียว
และความคิดริเริ่มเหลานั้นวัดผลสําเร็จไดอยางไร
ในการวัดผลสําเร็จนั้น อยาลืมวาเราทําเองเรา
ตองวัดเองดวย แตแคนั้นไมพอ ตองใหคนนอกมาวัดดวยจะได
ไมเขาขางตัวเอง เขาจะไดวัดดวยความไมเชื่อ ดวยความสงสัย
วาเราทําสําเร็จหรือไม รวมทัง้ บทบาทของชุมชนทีเ่ ขามาเกีย่ ว
ของกับหลักสูตร ชุมชนมีบทบาทอยางไร ทําอะไรไดแคไหน นี่
ก็สามารถที่จะเปนโจทยวิจัยไดเหมือนกัน
!
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2.5 คําถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการ
สอน เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนทานตองไปตั้งโจทยกัน
มากมาย โดยลงไปในรายวิชา ลงไปในเรือ่ งบูรณาการ ลงไปใน
เรื่องการเรียนรูนอกโรงเรียน มีสารพัดเรื่องที่ทานสามารถตั้ง
โจทยถามตัวเองได รวมทั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีวัดผล
สิ่ ง ที่ ผ มคิ ด ว า ท า ทายที่
สุดในเรื่องการวัดผลก็คือ
SBM ทดลอง : คําถามวิจยั (8)
วั ด ว า ต อ ไปในวั น ข า ง
คําถามเกีย่ วกับ วิธจี ดั การเรียนการสอน
หน า ผู  เ รี ย นคนนี้ จ ะมี
คําถามเกีย่ วกับวิธวี ดั ผล
-ผลสัมฤทธิเ์ ฉพาะคน
ความสามารถในการ
-ผลระยะยาว
-ผลตอชุมชน
ปรับตัวหรือเรียนรูตอไป
-ผลตอ รร., ครู
อยางไร
นี่คือการวัด
อนาคต และจะเปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก ซึง่ จริงๆ เราก็ไมคอยรูวาทําอยางไร ขณะนี้เราเกง
แตวัดวาเด็กคนนี้มีความรูแคไหน แตยังไมไดวัดวาตอไปเขาจะไป
เรียนรูไดมากแคไหน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก แตเรายังวัดไมเปน
!
!
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3. เครือขายการสรางศาสตร SBM
ในการสรางศาสตร SBM นี้ ถามีการรวมตัวกันเปน
เครือขายเพื่อสรางศาสตรรวมกัน จะเปนประโยชนมหาศาลตอ
บานเมือง เปนผลระยะยาว คําถามคือ สิ่งที่เราทํานี้จะเกิดผลตอ
ชุมชนอยางไร มันไมใชผลตอเด็กเทานั้น แตจะเกิดผลตอชุมชน
ตอโรงเรียน และตอครู ถาเรามีวิธีดําเนินการดีครูควรจะมีความ
สุขมากขึ้น ทํางานงายขึน้ และเขามารวมกันเปนเครือขาย
เมื่อเห็นภาพรวมของเครือ
ขายแลวจะรูวาแตละคนอยู
เครือขายสรางศาสตร SBM
ตรงระดั บ ไหนของเครื อ
ขายทัง้ หมด ฉะนั้น ในการ
ทําอะไรก็ตาม สิ่งที่สาคั
ํ ญ
ที่สุดคือ การเห็นภาพรวม
ของทั้งหมด แลวก็รูวาตัวเองทําอะไรอยูต รงไหนในภาพรวมนัน้
ตัวเองเชื่อมโยงกับสวนอื่นๆ ของภาพรวมนัน้ อยางไร อันนี้เปน
เรื่องที่สําคัญที่สุดที่จะชวยใหการทํางานสนุก แลวก็ตองมีการจัด
การเครือขายโดยแมขาย ถาจะใหดียิ่งขึ้นก็ควรมีหนวยที่ใหการ
สนับสนุนดวย
!
!
!

ร วมกันกําหนดโจทย ภาพรวม
แบงงาน
มีการจัดการเครือขาย
- หนวยจัดการ/ทรัพยากร
- วิชาการสนับสนุน
- การประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ น ทุก 6-12 ด.
- การประชุมวิชาการเฉพาะเรือ่ ง
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ซึ่ ง ในการทดลองครั้ ง นี้ ก็ โ ชคดี ที่ ไ ด สํ านั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) มาเปนเจาของเรื่อง ใหการ
สนับสนุนอยางชัดเจน ทั้งในดานทรัพยากรและดานวิชาการ
การสนับสนุนดานวิชาการที่ดีที่สุด คือ ขอใหเครือขายบอกความ
ตองการมาเอง พอทําไป ๆ คนที่เปนผูนําอาจจะรูสึกวาขณะนี้เรา
ชักซวนเซแลว เราชักเหนื่อยเกิน เราชักงงเกิน เพราะขาดความ
รูดานนั้นดานนี้ ขาดเทคนิคดานนั้นดานนี้ ก็ตอ งมีการเชิญผู
เชี่ยวชาญมาบรรยายมาจัดประชุมปฏิบัติการ (Workshop) ให
เราก็จะกาวขามความยากลําบากอุปสรรคไปได ในการทํางานนัน้
ถาทานทํางานแลวไมเจออุปสรรคงานนั้นจะไมไดเรื่อง เปนงานที่
ไมดี การทํางานที่ยิ่งใหญตองเจออุปสรรค แลวก็ตองมีวิธี
ก า ร จั ด ก า ร กั บ อุ ป ส ร ร ค ห น  ว ย ง า น ที่ ทํ า ห น  า ที่
Empowerment ก็คือหนวยงานที่มาชวยทําใหทานเอาชนะ
อุปสรรคได นี่จะเปนชวงชีวติ ของการทํางานทีย่ ง่ิ ใหญ ทําให
เกิดการเรียนรู และไดรับความรู
กิจกรรมที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ผมคิดวาทานควรจะมี
ก็คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนระยะๆ ทุกๆ 6 หรือ 12
เดือน มีการแลกเปลี่ยนกันภายในเครือขายหรือระหวางเครือขาย

ที่จริงแลวถาถามผมวาแลกเปลี่ยนภายในเครือขายทุก 6 ถึง 12
เดือนเพียงพอหรือไม ผมคิดวาไมพอ นาจะถี่กวานั้นอีก เพราะ
วาตองหยิบบางเรื่องมาปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน หลาย
เรือ่ งเราคิดเองไมคอ ยออก หรือบางทีเราก็ชกั เบลอๆ บางครัง้
งานประจําก็มาดึงไว ทําใหเราไมไดจับประเด็นสําคัญ ๆ แตพอ
มาเจอกันก็ไดมาถกเถียงกัน แลวเรื่องสําคัญตาง ๆ ก็จะคิดออก
การจัดประชุมวิชาการเฉพาะเรื่องจะชวยไดมาก ซึ่ง
ผมไดเรียนแลววา แทนที่จะ top-down ทานควรเปนคนบอกเอง
วาตองการอะไร เมื่อไหร อยางนีจ้ ะดีกวา
4. การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ถาทานเห็นวาโจทยเกี่ยวกับ SBM ยังเปนเรือ่ งปลอม
เกินไป หรือทานรูสึกไมสนุกกับ SBM ก็ไมตองไปสนใจกับมัน
เพราะเราตัง้ ชือ่ เรือ่ งวาเปน “การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถาน
ศึกษาที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู”

ถ า ไม อ ยากทํ า
เรื่อง SBM ทานก็คิดใหม ว&พ การบริหารสถานศึกษาทีส่ ง เสริมการปฏิ
การปฏิรูปการเรียนรู
เองได เชน จะบริหาร
สมมุติฐาน : สถานภาพเหมือนเดิม
หรือใหอสิ รภาพบางสวน
อย า งไรให ผู  เ รี ย นมี ผ ล
เปาหมาย : ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
สั ม ฤทธิ์ ที่ ดี
ฉะนั้ น
สมมติฐาน(Hypothesis)
ความสุขของผูเรียน
หรือขอสมมติ
(Assumption)ของสถานศึกษาของทานก็คอื ถาบริหารอยางที่
เปนอยูปจจุบันนี้ หรืออาจจะมีการใหความเปนอิสระบางสวนใน
บางเรือ่ ง (ซึ่งเราก็รูวามันไมมากเทาไร) แลวทานก็ลองมาดําเนิน
การพัฒนาและวิจัย (D& R) เพื่อเปาหมายที่สาคั
ํ ญ คือ ทําให
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผูเรียนโดยดํ าเนินการปฏิรูปการเรียนรูเปา
หมายเพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ผลสัมฤทธิ์คืออะไรทานคิด
ตอเอง
แตจุดที่สําคัญทีผ่ มอยากจะเตือนทานอยางแรง คือ บา
ผลสัมฤทธิ์อยางเดียวไมได เพราะผลสัมฤทธิ์อาจดีมากแตเด็ก
ทุกขถนัดเลย การปฏิรูปการเรียนรูตองไมทําใหเด็กเครียด เด็ก
ตองมีความสุขมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์เพิ่มดวยแลวเด็กก็เรียนสนุก
!

!

16/26

เรียนอยางมีความสุขดวย เพราะฉะนั้น เปาหมายตองมีทั้ง 2
อยาง คือ “ผลสัมฤทธิ์” และ “ความสุขของผูเ รียน”
ถาทานจะลองพัฒนาและวิจัยเชนนี้ ทานอาจตัง้ โจทย
คําถามวิจัยโดยจับที่เรื่อง ระบบของความคิดริเริ่มและการตัด
สินใจในโรงเรียนวาเขาทําอยางไร โรงเรียนซึ่งมีคนจํานวนหนึ่ง
มีคณะกรรมการสถานศึกษา มีพอแมผูปกครอง มีผูนําชุมชน มา
ร  ว ม กั น คิ ด ร  ว ม กั น ตั ด สิ น ใ จ
เขา
มีวิธีการทําอยางไร นี่ก็เปนโจทยวิจัยที่ยิ่งใหญแลว และยังมี
โจทยทห่ี ลายทานก็เคยทําไปแลว คือ
บริ ห ารทรั พ ยากร
อย า งไร จะต อ งใช
ว&พ. การบริหารฯ (2)
เงินในสัดสวนอยางไร
โจทย พ&ว.
ทรั พ ยากรบางส ว นที่
- จัดระบบความคิดริเริม
่ & ตัดสินใจอยางไร
หนว ยเหนือหรือสวน
- บริหารทรัพยากรอยางไร
- บทบาทของคณะ กก.สถานศึกษา
กลางใหมา เชน เงิน
- บทบาทของ ผปค.
- เครือขาย สศ.ในพื้นที่
เดือน เราแตะไมได
- ฯลฯ
แตสวนอื่นที่ผูบริหาร
!
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สามารถจัดการเองไดก็มี ทานจะใชทรัพยากรนัน้ อยางไร หามา
ไดอยางไร ใชอยางไร แลวตองไมลืมที่จะโยงไปถึงบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา บทบาทของผูปกครอง รวมทั้งบท
บาทของเครือขายสถานศึกษาในพื้นที่
ทานตองพิจารณาเรือ่ งการจัดเครือขายดวย เครือ
ขายที่ทานทําอยูนี้ก็เปนเครือขายเพราะทานไปชวนกันมาเปนอยู
แลว แตโจทยขอนี้อาจจะกวางกวานั้น อันนี้ก็แลวแตทานวา
ตองการทํางานหนักหรือเปลา
5. กระบวนวิธีวิจัย
ในการวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูข องทานครั้งนี้ ผมจะขอนํา
เสนอกระบวนวิธีวิจัย (research methodology) สําหรับใหทาน
นําไปพิจารณา แตอยาคิดวาผมมาบอกแลวจะตองใชได
เริ่มแรกคือทานตองกําหนดวาจะใหเกิดผลอะไร
ทีผ่ เู รียน ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอยางไร รวมกันกําหนด
ใหชัด พอกําหนดแลวก็วัดวาขณะนี้ผูเรียนมีลักษณะอยางนี้เมื่อ
ตนป

เวลาวัดถาจะใหดีนอกจากเรา
วัดเองเปนขอมูลชุดหนึง่ ควร
กระบวนวิธีวิจัย
มีคนนอกมาวัดดวย โดยให
เขาวัดอยางอิสระ ไมเกี่ยว
ของกัน ไมตองเลียนแบบกัน
ทานก็จะมีขอ มูลสองชุด คือ
ขอมูลทีท่ า นวัดเอง กับขอมูลที่คนนอกวัด เก็บไวเปน baseline
กอน แลวก็มาตกลงกันวาเราจะใสการกระทํา (intervention) อะไร
ลงไป เพื่ อ ที่ จ ะทํ าให เ กิ ด ผลอย า งที่ กํ าหนดไว ต อนต น จากนั้นก็
ทดลองทําพอทําเสร็จแลวก็วัดอีกครั้ง นีค่ อื วงจรของกระบวนการ
PDCA การวัดมีทง้ั ทานวัดเอง กับใหคนอื่นวัดดวย แลวนําขอมูล
สองชุดมาเปรียบเทียบกัน โดยในกรณีคนนอกนี้ ทีมวิจยั ของ สกศ.
อาจจะเขาไปชวยก็ได
การดําเนินการแบบนี้เพียงครึ่งปหรือหนึ่งป ผมคิด
วาไมนาจะเห็นผลไดชัดเจน เพื่อความมั่นใจตองทําหลายรอบ
หนึง่ ป สองป สามป ซึง่ ในระหวางนัน้ อาจจะมีการปรับ
intervention ดวย เพราะในบาง intervention ทานรูวามันไมดี
ถาทําไปเด็กจะเสียประโยชน ทานก็ตอ งปรับ และในที่สุดทานก็
!

กําหนดผลที่ผูเรียน วัด baseline ผูเรียน

!

กําหนด intervention
ใส intervention
วัดผลที่ผูเรียน วัดเอง

วัดเอง

คนนอก

!
!

1, 2, 3 ป

วัดโดยคนนอก

!
!

ปรับ intervention
เขียนรายงานตอบโจทย

เขียนเอง

โดยทีมภายนอก
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จะสามารถเปรียบเทียบระหวางขอมูล baseline กับขอมูลหลัง
intervention โดยตอง correct ชวงเวลาที่ผานไปดวย เพราะชวง
เวลาที่ผานไปนั้นเด็กเติบโตขึ้นดวย เด็กเกงขึ้นดวย เด็กอาจเกง
เอง ไมใชเกงเพราะทานไปทํา intervention ทั้งหมด เพราะ
ฉะนั้น ตองมีการปรับในเรื่องเหลานี้ดวย แลวทานจะสามารถ
เขียนรายงานตอบโจทยคําถามได และถาเราสามารถทําคูข นาน
กันไประหวางสองทีมก็จะนาสนใจมากวาเกิดอะไรขึ้น มองตาง
กันแคไหน ที่สาคั
ํ ญคือตองอยาใหขน้ึ ตอกัน (dependent) ตองให
สองกลุม นีค้ อื ภายในกับผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกเปนอิสระตอกัน วิธี
วิจัยแบบนี้เปนวิธีการศึกษาในกลุมทดลองกลุมเดียวกัน แต
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของผลที่ ไ ด ร ะหว า งก อ นที่ จ ะใส
intervention กับหลังใส intervention
อี ก แบบหนึ่งเรียก
Case-Control
วา case control คือใส
ในเครือขายเดียวกัน
intervention ใหโรงเรียน
รร. ก เปน case - ใส intervention
หนึ่ง และ control อีก
รร. ข เปน control - ไมใส
วัดผลที่ นร. เปรียบเทียบกัน
โรงเรี ย นหนึ่ ง ไว ไ ม ใ ส
intervention ใหแลวก็
!
!
!
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วัดคูขนานกันไป ดูการเปลีย่ นแปลงคูข นานกันไป วิธีทําก็อาจจะ
ทําโดยใชเครือขายเดียวกัน เชน เอาโรงเรียน ก. เปน case
ทานก็ใส intervention ในโรงเรียน ก. และไมใสใน โรงเรียน ข.
เพือ่ จะดูความแตกตางของผลทีไ่ ด
ขอเสียของวิธีนี้คือ โรงเรียน ข. อาจจะเกิดอาการนอยใจวาทําไม
ไมใหเราดวย เผลอๆ ก็แอบใสเอง หรือไมแอบใสแตวาใจมันไป
เอง ก็เลยทําไปโดยไมรูตัว ถาเปนเชนนี้จะทําใหวจิ ยั ไดลําบาก
แตก็เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ทําได เปนการเปรียบเทียบระหวางสอง
กลุม และนี่ก็เปนอีกวิธีวิจัยหนึ่งที่ผมลองเสนอไวเทานั้น
6. กระบวนการสนับสนุน
สํ า ห รั บ เ รื่ อ ง
กระบวนการสนับสนุนนั้น ควร
จะมีการประชุมวิชาการประจําป
ของเครือขายและระหวางเครือ
ขายดวย ตรงนี้สําคัญ ทําภาย
ในกลุ  ม เดี ย วกั น เท า นั้ น ไม พ อ
การประชุมระหวางเครือขายจะ

กอใหเกิดการแขงขันกัน รวมทั้งเกิดความรวมมือกันและเรียนรู
ระหวางกันดวย
ในการบรรยายหรือฝกอบรมเฉพาะเรื่องทานควร
จะเปนผูบอกเองวา ตองการอะไร ตองการให สกศ.ชวยจัด
วิทยากรเรื่องอะไรให ในบางเรือ่ งทําไป ๆ ทานอาจตองการที่
ปรึกษามาชวยดูในรายละเอียดดวยกันเลย เพราะทานอาจจะหนา
มืดตามัวแลว งงเต็มทีแลว ก็ตองมีที่ปรึกษาเขาไปชวย ซึ่งจะ
เปนประโยชนมาก หรือบางครัง้ อาจไมตอ งถึงกับลงไปดู แตขอให
โทรศัพทมาถามหนอยวาคิดอยางนี้ถูกหรือไม อยางนี้ก็จะเปน
ประโยชนมาก ผมเองมีประสบการณเรื่องประชุมวิชาการทั้งภาย
ในและภายนอก ถาผมอยูในกลุมทานผมจะจัดทุกเดือน ตอนผม
สอนในมหาวิทยาลัยผมจัดทุกอาทิตย เพราะมันชวยใหเกิดการ
กระตุนไดมาก

กระบวนการสนับสนุน
!

!

!
!

ประชุมวิชาการประจําปของเครือขาย
ระหวางเครือขาย
การบรรยาย/ฝกอบรมเฉพาะเรือ่ ง ตามความ
ตองการของ รร./เครือขาย
บริการที่ปรึกษา
การประชุมวิชาการภายใน รร./เครือขาย

7. เงื่อนไขของการสรางศาสตร SBM
ในการสรางศาสตร SBM ของประเทศไทยครัง้ นี้
ผมเห็นวามีเงื่อนไขที่สําคัญอยางนอย 5 ประการคือ
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ประการแรก
ความเปนอิสระ ทาน
ตองมีอิสระที่จะคิด มี
อิสระทีจ่ ะลองได

เงื่ อ นไขของการสร า งศาสตร
!
!
!
!
!

มี อิ ส ระที่ จ ะคิ ด - ทดลอง
มี เ วลายาวนานพอ
หมกมุ  น - ทุ  ม เท
มี ก ลุ  ม ใหญ พ อ
สร า งความรู  -ซ อ นทั บความรู 
-ตรวจสอบความรู 
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ประการที่สอง ตองมีเวลายาวนานพอ ป
เดียวไมทันสรางศาสตร สามปผมก็ยังไมแนใจในการที่จะ
สรางศาสตรใหเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน แตจะเกิดความรูที่มี
ความหมายขึ้นพอสมควรในสามป ผมเชือ่ อยางนัน้
ประการที่สาม ทานตองทุมเท ตองหมกมุนกับ
เรื่องนั้นๆ ตองคิดอยูตลอดเวลา ถามีขอสงสัยก็ตองยกหู
โทรศัพทไปถาม ตองมาคนหนังสือดู ตองมาปรึกษากันวาเปน
อยางไร คิดอยางนีถ้ กู ไหม เปนตน นี่คือความหมายของคําวา
“หมกมุน ” ในประสบการณของผม พบวาคนที่หมกมุนกับเรื่อง
ดีๆ แบบนี้ชีวิตจะมีคามาก
ประการที่สี่ กลุม ตองใหญพอ กลุมไมกี่คนนี่ไม
พอ กลุมที่ใหญพอนั้นแปลวา ความคิดหลากหลายดวย ประสบ

การณหลากหลายดวย ความคิดไมเหมือนกันดวย ซึ่งจะทําให
เกิดพลังที่เรียกวา critical mass และ ความหลากหลาย
(diversity)
ประการสุดทาย ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
สรางความรู เมื่อทานพบความรูเกิดขอสรุปใดขอสรุปหนึ่งเรายัง
ไมถือวาเปนศาสตร ยังตองมีการตรวจสอบกับประสบการณ
ของกลุมอื่น บริบทอื่น แลวทําความเขาใจในบริบทที่ลึกหรือ
เชื่อมโยงกวาเดิมเขาไปอีก คือเปนการสรางศาสตรซอนศาสตร
สรางความรูซอนความรู ตั้งคําถามตั้งขอสงสัยแลวตรวจสอบ
แลวก็หาความรูอยางนี้ซอนกันหลายครั้ง ในที่สุดจึงจะไปถึง
ศาสตร
8. SBM บนแผนดินแม
เพราะฉะนั้น ผมจึงยํ้าวาการสรางศาสตรบนแผน
ดินแมนี้ไมใชทําในระยะสั้น ๆ แลวก็ไดศาสตรเลย แตตองการ
ความอดทน ในกระบวนการเชนนี้จะเกี่ยวของกับคนเปนหลาย
รอยหรือหลายพัน แตเกิดเปนความรูที่เราพอจะภูมิใจได แลวก็

ทํ าใหเกิดความมั่นใจวาเราก็เปนคนมีสติปญญา ไมใชจะตอง
เลียนแบบชาติอื่นอยูเรื่อยไป
8.1 SBM ในอุดมคติ
สําหรับ SBM จริงๆ นั้น ในสายตาหรือในอุดม
คติของผม เปาหมายของ SBM คือ ผลผลิตหรือผูเ รียนทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามทีเ่ ราตองการใหเปน นีค่ อื เปาหมายสําคัญที่สุด
ของโรงเรียน
โ ร ง เ รี ย น
SBM ในอุ ด มคติ จ ะเป น
SBM ในอุดมคติ
องค ก รแห ง การเรี ย นรู 
ผลผลิต/ผลลัพธ ที่พึงประสงค
(learning organization)
LO - สรางผลผลิต/ผลลัพธ
- สรางคน/ผูทางาน/participant
ํ
ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ส า ม
- สรางศาสตร
- สมมติฐาน : ปป. ไมแนนอน
ประการคือ
!
!
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ประการทีห่ นึง่ สรางผลผลิต คือ นักเรียนทีจ่ บไป
ประการที่สอง สรางคนที่ทํางาน ซึ่งก็คือครู
ทําใหครูเกงขึน้ เจริญงอกงามขึน้ มีปญ
 ญามากขึน้ เปนคนที่ใจดี

มากขึ้น และประการที่สาม สรางศาสตร ซึ่งก็คือศาสตรหรือ
วิชาที่ใชทํางาน ที่ทําใหเด็กเปนคนดีมีความรูทั้งหลายนั่นเอง
เมื่อโรงเรียนมี 3 เปาหมายนี้ ทํางานเพื่อสามเปา
หมายนี้ องคกรหรือโรงเรียนจะเกิดการเรียนรูไปในตัว และเปน
อัตโนมัตไิ ปโดยตลอด จะไมหยุดนิ่งแข็งตัวอยูกับที่ การทีอ่ งคกร
จะเปน learning organization ไดคนในองคกรตองมีเจตคติหรือ
ทิฐิหรือทฤษฎีที่ถูกตอง ทฤษฎีที่ผิดก็คือคิดวาตนเองทํางานอยู
อยางนี้อีกสิบปก็จะเปนอยางนี้ นี่คือทฤษฎีที่ผิด คือไปหลงเชือ่ วา
สภาพการทํางานหรือสิ่งแวดลอมจะคงที่ตายตัว เปนไปตามที่
นายสั่งหรือหนวยเหนือกําหนด
แตความเปนจริงไมใชเชนนั้น สังคมเปลี่ยนตลอด
เวลา เพราะฉะนั้น สมมติฐานที่ถูกตองหรือทฤษฎีที่ถูกตองของ
learning organization ก็คือ สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงแบบไม
รูทิศทาง ไมแนนอน (uncertainty) ดวยเหตุที่สภาพแวดลอม
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และเปลี่ยนอยางไมแนนอน คาดหวัง
ยาก เราจึงตองเปน learning organization

8.2 SBM ในบริบทไทย
SBM ในบริบท
ไทย สรุปไดวา มุงเปาที่
SBM ในบริบทไทย
ผู  เ รี ย น ลดขั้ น ตอนการ
มุงเปาที่ผูเรียน
ลดขั้นตอน & การควบคุม-สัง่ การ
ควบคุมและสั่งการ เพิ่มผล
เพิ่มประสิทธิผล & ประสิทธิภาพ
มอง participant ในมุมมองที่กวาง
ของงานที่แทจริงและเพิ่ม
เปดโอกาส/อิสระ ที่จะทดลอง สรางสรรค
นวัตกรรม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การตรวจสอบ/ประเมินผล
ประสิทธิภาพแปลวาใช
ทรัพยากรนอยไดผลงานมาก และมอง participants ของโรงเรียน
ในมุมมองทีก่ วาง คือ มีทง้ั ครู ผูป กครอง และผูนําชุมชน และ
อีกประการหนึ่ง คือ เปดโอกาสหรือใหโรงเรียนมีความเปนอิสระ
ความเปนอิสระก็คืออิสระในการคิดในการวางแผน การทดลอง
สรางสรรคและสรางนวัตกรรมในงานที่ทํา แตอยาลืมวาตองลง
ทายโดยมีการตรวจสอบและประเมินดวย
!
!
!
!
!

!
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8.3 SBM อิสระแตมีพันธนาการ
เงื่ อ น
ไขที่สําคัญทีส่ ดุ ของ School
SBM : อิ ส ระแต มี พั น ธนาการ
Based Management คือ
พั น ธนาการ :
เปนอิสระแตมีกติกาเงื่อนไข
อิ ส ระ :
หรือขอตกลง มีเปาหมาย
หรื อ ปณิ ธ านที่ ชั ด เจน มี
หลักการทํางานแบบ
empower ใหครูและบุคลากรผูรวมทํางานมีสิทธิ์มีอํานาจในการออก
ความคิดในการใชความคิดริเริ่มในการตัดสินใจบางจุดที่เขารับผิดชอบ
เปนการทํางานแบบที่เรียกวา distributive ไมใชควบคุมสั่งการ
แตเปนเครือขายแบบมีสวนรวม และเงื่อนไขที่สําคัญคือ ตองมี
การตรวจสอบจากภายนอก
8.4 SBM พลังจักรวาล
ในสายตาผม การสรางเครือขายหรือทีมงาน การ
บริหารแบบ SBM เปนวิธเี รียกพลังจักรวาลเขามาในโรงเรียน คือ
ดูดพลังจากภายนอกโรงเรียนเขามาสรางความเจริญใหแกโรงเรียน
!

ปณิ ธ าน/มุ  ง มั่ น

หลั ก การทํางานแบบ empower
การตรวจสอบ/ประเมิ น ผล ภายนอก
การปป. ไม แ น นอน ของสภาพแวดล อ ม

!

คิ ด วางแผน ดํา เ นิ น การ ตั ด สิ น ใจ

ปรึ ก ษาหารือ สร า งเครือ ขาย สร า งที ม งาน
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โดยการเปลี่ยนจากการทํางานหรือวิธีคิดแบบปรามิดแบบ topdown ไปเปนองคกรหรือวิธกี ารทํางานแบบเครือขายเชือ่ มโยงกัน
จากภาพดาน
ซายมือนี้ทานจะเห็นวา คน
SBM พลังจักรวาล
แตละคนที่อยูใ นองคกร จะ
เชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน และ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ภ า ย น อ ก
เพราะฉะนั้ น จะรั บ เอา
ความรู รับเอาขอมูลขาวสาร
ทั้งหลายจากภายนอก เขามาแลกเปลี่ยนและปรึกษากัน จะทํา
ใหเกิดการเรียนรูและสัมพันธกับภายนอกรอบดาน ถาเปนองค
กรแบบเกาการสัมผัสกับภายนอกจะอยูท ยี่ อดแลวสัง่ ลงมาขางลาง
แต ใ นแบบใหมพลังจะมาจากทุกดาน และพลังที่สํ าคัญอีก
ประการหนึ่ ง คื อ พลั ง ของการประเมิ น จากคนภายนอกที่ ม า
ประเมิน ถาเราใชเขาเปนเขาจะเปนคนออกความคิดในเรื่อง
ตางๆ ใหเรา เปนคนมากระตุนใหแตละสวนขององคกรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ดูดพลังจากภายนอก
มาสร
มาสรางความสํ
งความสําเร็ จตามความมุ
ตามความมุง มัน่
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สรุป: สรางศาสตร SBM บนแผนดินแม
เพราะฉะนั้น ศาสตรที่เราพูดถึงก็คือ ศาสตรวา
ดวยการเรียนรูใ นบริบทไทยหรือบริบทของทองถิน่ หนึง่ ๆ ศาสตร
ในการที่โรงเรียนจะเปนองคกรแหงการเรียนรู และองคกรแหง
การเรียนรูนี้ เรียกอีกชือ่ หนึง่ เปน Chaordic คือเปนองคกรผสม
ระหวางความเปน chaos คือความไรระเบียบ กับ order คือ
ความเปนระเบียบ ศาสตรที่วาดวยความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับสังคมโดยรอบ ศาสตรที่วาดวยเครือขายที่โรงเรียนเปนสวน
หนึ่งของเครือขายองคกรในทองถิน่ และศาสตรที่วาดวยการที่โรง
เรียนเปนสวนหนึง่ ของเครือขายในประเทศ นีเ่ ปนมุมมองของ
เรื่อง SBM

สรางศาสตร
!

การเรียนรูใ นบริบทไทย/ทองถิน่
! รร.เปนองคกรเรียนรู
Chaordic
! รร. - สังคมโดยรอบ
- เครือขายองคกรในทองถิน่
- เครือขายชาติ
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การดําเนินการ SBM เปนการสรางศาสตร เปนวิธี
มองแบบหนึ่ง รายละเอียดทีผ่ มนําเสนอมาทั้งหมดนี้เปนการนํา
เสนอในเชิงวิธคี ดิ
เปนแบบหนึ่งที่ผมคิดขึ้น ซึ่งทานไมจาเป
ํ น
ตองคิดแบบนี้ คิดแบบอื่นก็ได ถาทุกคนชวยกันคิด ชวยกัน
ทดลองทํา ไดผลอยางไรก็มาแลกเปลีย่ นกัน ประเทศไทยเราจะ
มีศาสตร SBM ที่ไมแพประเทศใดในโลกเลย

ถอดความจากคําบรรยายของ ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช เรือ่ ง
การสรางศาสตร SBM บนแผนดินแม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การ
วิจยั และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาทีส่ ง เสริมการปฏิรปู การเรียนรู ของผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบและเครือขาย ระหวางวันที่ 11-12 และ 17-18 มิถุนายน 2545
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

โครงการผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ
ที่ปรึกษา
ดร.รุง แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศาสตราจารย นายแพทยวจิ ารณ พานิช
ประธานผูท รงคุณวุฒโิ ครงการผูบ ริหารสถานศึกษาตนแบบ
ดร.นงราม เศรษฐพานิช
ที่ปรึกษาดานนโยบาย และแผนการศึกษา สกศ.

คณะทํางาน
ดร. วรัยพร แสงนภาบวร
นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
นายวีระ พลอยครบุรี
นางสาวนองนุช ดําเกิงสุรเดช

ผูอํานวยการโครงการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

กลุมงานนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
โทร. 0 2668 7123 ตอ 2414 โทรสาร. 0 2243 2787

