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หนงัสอืความเปนคนความเปนคร ู เลม 3  เปนหนงัสอืทีเ่ปนผลมาจากการ
สมัมนาวชิาการ  เรือ่ง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่10 กบั
การพัฒนาคน  การปฏิรูปการศึกษาแบบมีสวนรวม  และการสรางพื้นที่ให
กับปรัชญาพอเพียง ซึ่งการผูกโยงหลาย ๆ เรื่องในหัวขอสัมมนาเดียวกัน ก็เพื่อ
จะตอบคำถามทุกสิ่งคือสิ่งเดียว หรือสิ่งเดียวคือทุกสิ่ง

นั่นก็หมายความวา  แมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะถูก
วิพากษมาโดยตลอด  ไมวาจะเปนกรณีการกำหนดแผนเพื่อรองรับการพัฒนาตาม
แบบโลกกระแสหลกั  หรอืเปนแผนทีบ่างสวนมขีอดแีตไมมกีารปฏบิตั ิฯลฯ  สิง่เหลา
นี้ถาหากจะกลาวใหถึงที่สุดแลวก็ตองยอมรับวา  องคกรที่รางแผนมิไดเปนองคกร
ที่มีอำนาจรัฐ  จึงไมอาจแบกรับสงผลตอการนำพาประเทศไปสูความสำเร็จหรือ
ความหายนะได

ทวาเมื่อพิจารณาการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ตั้งแตฉบับแรกจนถึง
ฉบบัที ่10  ถอืวามกีารพฒันาโดยตวัของมนัมาโดยตลอด  โดยเฉพาะแผนพฒันาฯ
ฉบบัที ่ 10  กลาวไดวามคีวามนาสนใจ  ดงัขอสรุปอยางรวบรดัตอนหนึง่ทีว่า

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยัง
คงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เปนโอกาสและขอ
จำกัดตอการพัฒนาประเทศ  จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบให
มภีมูคิมุกนั  พรอมรบัการเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ โดยยงัคงอนัเชญิ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
8  และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  และใหความสำคัญตอการรวมพลังสังคมจาก
ทุกภาคสวนรวมดำเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พรอมทั้งสรางเครือขาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผล
การดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง ...
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ขอสรุปจากสภาพัฒนฯ ดังกลาว ที่ตอกย้ำความสำคัญของปรัชญา
พอเพยีง  ทีม่วีตัถปุระสงค  มเีปาหมาย  มกีารกำหนดยทุธศาสตรหลายดาน  ทีใ่น
ทีส่ดุกม็าเกีย่วของกบัการพฒันาคน  การปฏริปูการศกึษาอยางมยีทุธศาสตร  และ
การผลิตบุคลากรทางการศึกษา  หรือผลิตครู  โดยเฉพาะโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

เหลานีจ้งึทำใหการกำหนดการสมัมนา  มผีทูรงคณุวฒุทิีม่บีทบาทสำคญั
ตอสังคมไทยหลายทานมาเปนผูปาฐกถาพิเศษใหกับผูเขารวมสัมมนาจำนวน
250 คน ซึง่ในจำนวนนีเ้ปนคณบดคีณะศกึษาศาสตร  และคณะครศุาสตร จาก 50
มหาวิทยาลัยเขารวมสัมมนา

ทีส่ำคญัอกีสวนหนึง่  กค็อื  การไดประมวลทรรศนะและความคดิจาก 18
คณบดี  คณะศึกษาศาสตรและคณะครุศาสตร  ตอการปฏิรูปการศึกษา  ตอ
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป)  เอาไวในหนังสือเลมนี้  ซึ่ง
ถือวามี        คุณคาเปนอยางมาก สำหรับทุกทานที่สนใจ  ที่ไมหมายเฉพาะการ
เมืองภาคนัก    การเมืองเทานั้น  แตหมายถึงการเมืองภาคประชาชน  ที่ไมปฏิเส
ธลัทธิเลือกตั้ง  และไมปฏิเสธพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะภาคประชาชนทั้งในเมืองจนถึงชุมชน  และคนรากหญา

จงึหวงัวา  หนังสอืความเปนคนและความเปนครเูลม 3   เลมนี ้  จะอำนวย
ประโยชน  ชวยจดุประกายแหงความหวงั และขยายความบนัดาลใจไปสกูารปฏบิตัิ
การที่เปนรูปธรรมเพื่ออนาคตของประเทศชาติตอไป

   คณะกรรมการบรหิาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ป)

       1 กนัยายน 2549
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รองศาสตราจารยสุภา  ปานเจริญ
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⌫

เรียน ทานศาสตราจารย ระพี สาคริก

ในนามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตองขอขอบคุณทานเปนอยางสูง
ที่ใหเกียรติมาเปนประธานเปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน  การปฏิรูปการ
ศกึษาแบบมสีวนรวม  และการสรางพืน้ทีใ่หกบัปรชัญาพอเพยีง  พรอมทัง้ให
เกียรติเปนผูปาฐกถาพิเศษ

โครงการสัมมนาทางวิชาการในวันนี้  มีวัตถุประสงคสำคัญ 3 ประการ คือ
1. เพือ่รวมเฉลมิฉลองครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป
2. เพื่อสรางการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที ่10 ทีใ่หความสำคญัตอการพฒันาคน ปฏริปูการศกึษา และปรชัญาพอเพยีง
3. เพื่อประมวลประสบการณ  และความรูเปนฐานของจัดการศึกษา  การปฏิรูป
การศึกษาแบบมีสวนรวม  และการพัฒนาโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หลกัสตูร 5 ป)

สำหรับผู เขารวมสัมมนา   ประกอบดวย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร  ที่ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 50 สถาบันทั่วประเทศ
คณาจารยสอน  ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  นิสิต
และสื่อมวลชน

บัดนี้ก็ถึงเวลาอันเปนมงคลแลว และเพื่อใหการสัมมนาดำเนินไปดวยความ
เรยีบรอย  จงึขอเรยีนเชญิทานกลาวเปดสมัมนา  ณ  บดันี้

ขอขอบคณุ





ศาสตราจารย ระพี  สาคริก

ศาสตราจารย ระพ ี สาครกิ





ธรรมชาติ จริยธรรม
และปรัชญาของการพอเพียง

(หมายเหตุ  ศาสตราจารย ระพ ีสาครกิ กลาวเปดงาน และปาฐกถาพเิศษ
ในการประชมุสมัมนาวชิาการ จดัขึน้โดย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่วนัศกุร
ที ่๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๘.๔๕ น.)

ปฐมบท ไมวาจะนำเรือ่งใดมาพจิารณาเพือ่คนหาความจรงิ กอนอืน่ควร
จะมองทีค่น ซึง่เปนพืน้ฐานการนำปฏบิตั ิ  นอกจากนัน้การดำเนนิชวีติของคน ไมวา
จะยนือยบูนจดุไหน  และกาวตอไปอยางไรกต็าม  แตละคนควรมสีตสิมัปะชญัญะ
ซึง่หมายถงึการมนีสิยัทบทวนตวัเองอยเูสมอ ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ เพือ่หวงัใหการกาวตอ
ไปขางหนามีความมั่นคงยั่งยืนอยูบนฐานความจริงจากใจตนเอง

เมื่อกลาวถึงประเด็นของอดีต โดยที่คนหาไดจากใจของทุกคนผูปฏิบัติ
จนกระทัง่มผีลใหเหน็ความจรงิมาแลว  ยอมหมายถงึ การรคูณุคาความสำคญัของ
ประวัติศาสตร เริ่มตนจากประวัติชีวิตตนเองกอนอื่น

หลังจากหยบิยกเอาความสำคัญของสิ่งที่กลาวมาแลว มาเนนถึงเหตุและ
ผลใหทุกคนไดตระหนักอยางชัดเจน  ในฐานะที่ผูเขียนไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรโรฒ ประสานมิตร ใหปาฐกถาพิเศษเรื่อง ธรรมชาติ จริยธรรม และ
ปรัชญาพอเพียง จึงใครขออนุญาตพูดถึงมหาวิทยาลัยแหงนี้เทาที่เปนมาแลวใน
อดีต

แตกอนคนสวนใหญ เมื่อพูดถึงสถาบันการศึกษาแหงนี้ หลายคนยอมมี
ภาพพจนที่เนนความสำคัญไปยัง วิทยาลัยครู นอกจากนั้นยังมีการแตกลูกแตก
หลานออกไปเปนสถาบนัการศกึษา ซึง่เนนความเปนครใูนจงัหวดัตาง ๆ อยางกวาง
ขวาง

ชวีติผเูขยีนเอง ไดนำปฏบิตัทิกุสิง่ทกุอยางอยางดทีีส่ดุ สวนการจะไปเปน
อะไรตอมอิะไร ขึน้อยกูบัการพจิารณาของแตละแหง โดยไมนำเอากเิลสทีอ่ยใูนใจตวั

 
⌫
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เองเขาไปแฝง ทำใหนึกถึงขอความประโยคหนึ่ง ซึ่งคนแตกอนเคยกลาวสอนลูก
หลานไววา จงเปนคนที่รอบรูวิชชา แทนที่จะมุงเฉพาะเจาะจงไปยังวิชาการใน
ศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งมีผลหลอหลอมใหแตละคน  ผูผานการศึกษาจาก
สถาบันจำเปนตองกำหนดกรอบตัวเอง ใหเปนคนมีความคิดแบบตัวใครตัวมัน  ซึ่ง
สิง่นีน้บัไดวา  มผีลทำใหคนคดิแบบเหน็แกตวั ซึง่เปนปญหาใหญในระดบัพืน้ฐานของ
สังคมยุคนี้

อนึง่ ผเูขยีนเปนคนทีม่รีากฐานจติใจตอสกูบัใจตนเองมาตลอดอยางไมหวัน่
ไหวตอสิ่งลอตาลอใจจากภายนอก  จนกระทั่งบัดนี้ อายุ ๘๔ ปแลว ตัวเองไมเคย
หลงยึดติดอยูกับทรัพยสินเงินทอง แมแตตำแหนง อำนาจ และอามิสตาง ๆ หาก
สามารถรู เทาทัน  ทำใหชีวิตผานพนปากเหยี่ยวปากกามาไดอยางรูคุณคา
จนกระทัง่บดันีส้ามารถรแูละเขาใจไดถงึความจรงิวา ศาสตรทกุสาขา หากเขาใจ
ไดถงึรากเหงา ยอมเหน็ความจรงิไดวามศีนูยรวมเปนหนึง่เดยีวกนัหมด  ทำให
หลังจากสนใจพัฒนาสิ่งใดก็ตาม ตนสามารถผสมผสานเอาศาสตรทุกสาขา  เขา
ไปใชประโยชนไดอยางถงึพืน้ฐาน ชวยใหผลงานสวนใหญดำเนนิมาไดอยางสมบรูณ
แบบ  อกีทัง้ไมมองขามความสำคญัของรากฐานจติใจคน ซึง่เปนศนูยรวมแหงความ
รวมมือ

ผูเขียนเคยถูกขอรองใหเขาไปเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน
ราชภัฏแหงหนึ่ง ทำใหรูความจริงวา ชวงหลัง ๆ เยาวชนมักไมสนใจศึกษาในสาขา
วิชาครู  แตมักมุงไปศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

จากขอมลูดงักลาว ทำใหมองเหน็ความจรงิวา ภายในชองวางชองโหวโดย
ที่มีอิทธิพลเงินและความทันสมัยทางวัตถุ เขาไปแฝงอยูในรากฐานชีวิตการเรียน
การสอนไดอยางชัดเจน

จากสาเหตดุงักลาว ทำใหมผีลคางคาอยใูนใจผเูขยีนมานานหลายป  โดย
เหตทุีต่ัง้คำถามขึน้มาถามตวัเองวา คร ูคอืใคร และมคีวามจำเปนตอสงัคมอยาง
ไร ?  อทิธพิลวตัถทุีไ่หลบาเขามาสสูงัคมไทยรนุแรงยิง่ขึน้ ยอมทำใหคนทองถิน่ขาด
การรูคุณคาของตัวเอง ยิ่งกวานั้น สิ่งซึ่งธรรมชาติไดมอบมาใหแกชีวิตทุกคนเพื่อ
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ทำหนาที่ใหสังคมสามารถอยูรอดปลอดภัยไปไดอยางมีความสุข กลับถูกแตละ
คนมองขามไปยดึตดิอยกูบักรอบทีเ่ปนรปูแบบอยางเหน็ไดชดัเจนในขณะนี้

ครคูอืใคร และมคีวามสำคญัแกชวีติคนในสงัคมอยางไร ?
คนยคุนีส้วนมาก เมือ่กลาวถงึคร ูมกัมคีวามเขาใจหมายถงึ ผซูึง่ปฏบิตัหินา

ที่ในการจัดการเรียนการสอน อยูในสถาบันการศึกษา แทนที่จะเขาใจไดวา ครู
หมายถงึ คณุสมบตัอินัเปนธรรมชาตทิีค่วรมอียภูายในรากฐานจติใจของแต
ละคน ซึง่เตบิโตขึน้มาเปนผใูหญ นอกจากนัน้ หากพดูถงึการเรยีนการสอน  เรา
มกัหมายถงึความรใูนหนงัสอื ตำรา สาขาตาง ๆ ภายในหองเรยีน รวมทัง้ความรจูาก
บุคคลผูยืนอยูหนาชั้นเรียนและสอนศาสตรสาขาตาง ๆ โดยแยกออกไปเปนสวน ๆ
แทจรงิแลวสิง่ทีก่ลาวมาตางกเ็ปนเพยีงกระพีข้องกจิกรรม ซึง่เปนผลจากการจดัการ
เรยีนการสอน หาใชคร ูซึง่เปนธรรมชาตทิีม่จีติวญิญาณอยภูายในรากฐานจติใจของ
แตละคน  ซึ่งเจริญวัยขึ้นมาโดยมีผลสัมพันธถึงชนรุนหลังในทางสรางสรรคไม

การที่คนในสังคมเจริญเติบโตขึ้นมา แตยิ่งขาดวิญญาณความรักและ
ความรบัผดิชอบในชวีติชนรนุหลงั  ยอมมผีลทำลายความมัน่คงในการสบืทอดสิง่ซึง่
ชนรุนกอนไดมุงมั่นสรางสรรคทุกสิ่งทุกอยาง ที่เชื่อมโยงกระแสการเปลี่ยนแปลงถึง
กันและกันใหเปนผลที่เชื่อมั่นได

หลงัจากไดกลาวแลววา คร ูคอื วญิญาณซึง่มเีปนธรรมชาตอิยใูนรากฐาน
จิตใจของแตละคน ในขณะที่เจริญเติบโตขึ้นมาเปนผูใหญ ยอมสามารถสานความ
เขาใจใหกวางออกไปถงึสิง่ทีอ่ยรูอบดาน นบัตัง้แตพอแมในครอบครวัควรเปนครขูอง
ลกูหลาน หากมรีากฐานจติใจอสิระชวยใหเปดกวางถงึระดบัหนึง่ ยอมมจีติสำนกึรบั
ผดิชอบทีเ่ชือ่มโยงไปถงึความรกัและความรบัผดิชอบของเยาวชน  โดยถอืหลกัความ
จริงวา ลูกหลานคนอื่นก็เหมือนลูกหลานตนเอง ดังนั้น การปฏิบัติตอเยาวชน
คนทั่วไป จึงไมควรเนนอยูเพียงลูกหลานตัวเองเทานั้น

ผเูขยีนยงัจำไดดวีา ในขณะทีต่นมอีายยุงัไมมากนกั มคีนทัว่ไปรวมทัง้ญาติ
พี่นองปรารภวา พอของผูเขียนใหความรักความสนใจแกลูกหลานคนอื่น
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มากกวาลกูหลานตวัเอง อาศยัทีต่นเปนคนเขมแขง็จงึไมรสูกึนอยอกนอยใจ
อะไร  หลังจากกาลเวลาผานพนมาแลวหลายสิบป  ประกอบกับผลการเรียน
คณติศาสตร ผเูขยีนกเ็ริม่เขาใจความจรงิไดวา ถาไมยดึตดิกบัตวัเลขและสตูรสำเรจ็
หากนำมาตีความเปนบัญญัติไตรยางคควรจะรูความจริงไดวา เพราะลูกหลาน
คนอืน่อยหูางไกลมากกวาลกูหลานตวัเอง จงึควรใหความสนใจมากกวา ซึง่
แทจรงิแลวกส็ามารถสรปุไดวา พอผเูขยีนใหความสำคญัแกลกูหลานคนอืน่
เทากับลูกหลานตนเอง

เมื่อกลาวถึงวิญญาณความเปนครู ดังไดกลาวไวแลววา อยูที่ไหนก็เปน
ครูได อยูในครอบครัวก็มีครู อยูในสถาบันการศึกษาก็มีครู  แมกระทั่ง การอยูใน
องคกรไมวาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งทำหนาที่การจัดการเพื่อนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปใช
ประโยชนอยางรูคุณคา ผูบริหารและจัดการก็ควรมีนิสัยเปนครูอยางลึกซึ้ง
จนกระทัง่ถงึผนูำประเทศ ซึง่มคีณุสมบตัคิวามเปนครขูองประชาชนอยใูนจติ
วญิญาณ ประเทศนัน้ประชาชนยอมมคีวามสงบสขุ และอยอูยางรมเยน็เปน
สขุรวมดวย

ภายในวิญญาณครู กาลเวลายอมไมมีตัวตน
ประสบการณที่ผูเขยีนไดรับจากคนในสังคมหลายคน มักมีผูตั้งคำถามวา

ทานอาจารยทำงานไดมากมายหลายอยาง อยากทราบวาแบงเวลาอยางไร ผู
เขยีนเกดิคำถาม ซึง่หวนกลบัมาถามตวัเองแบบทวนกระแสสงัคมวา ทำไมเราตอง
ใหกาลเวลามันมาแบงจิตใจคน

คำตอบที่สามารถอธิบายใหกับตัวเอง จะปรากฏออกมาวา เราแตละ
คนตางควรมีจิตใจอิสระเปนพื้นฐาน จึงจะสามารถมองเห็นความเปนหนึ่งเดียวกัน
บนพืน้ฐานความหลากหลายได  ดงันัน้ ถาหยัง่รคูวามจรงิไดวา ศาสตรทกุสาขาตาง
กม็รีากฐานเปนหนึง่เดยีวกนัหมด  เราควรถอืสจัธรรมทีเ่ปนความจรงิอยางเดยีวกนั
ไดวา การตัง้ใจทำสิง่ตาง ๆ ทีอ่ยบูนพืน้ฐานความหลากหลาย  ควรเขาใจวา สิง่เหลา
นีม้นัอยทูีใ่จตนเอง หากรกัทีจ่ะทำ อกีทัง้สามารถเขาใจไดวา งานทกุสิง่ทกุอยางตาง
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ก็มีเหตุผลเชื่อมโยงถึงกันหมด เราจึงสามารถนำหลักของความเปนครูมาปฏิบัติได
ในทุกเวลาที่มีโอกาส

ดังไดกลาวไวแลววา คุณสมบัติของครูคืออะไร และอยูที่ไหน ถานำเอา
ความจรงิจากใจมาใชเปนพืน้ฐาน  ควรเขาใจไดวา ลำดบัความสำคญัของสือ่ทีใ่ช
ถายทอดความร ูสิง่แรกการนำปฏบิตัอิอกมาจากความจรงิทีอ่ยใูนใจ ควรนบั
ไดวา มีเหตุมีผลสำคัญที่สุด สวนการพูด การเขียน ถามีสิ่งปนเปอนทำใหจิตใจ
สกปรก การถายทอดความรู ยอมนำไปสูผลเสียหายทั้งแกตนเองและสังคม
รวมดวย

หากถือหลักความจริงดังกลาวเปนที่ตั้ง เพื่อนำมาใชถายทอดความรูซึ่ง
หมายถึง ความรูในสัจธรรมอยูเหนือความรูในทางโลก  เราควรกลาวไดวา ผูมี
วญิญาณความเปนครทูกุคน สามารถถายทอดความรอูยางไดผล โดยไมตอง
ใชสื่อที่เปนคำพูด หรือขอเขียน เชนที่ผูเขียนเคยกลาวย้ำไวกับหลายคนวา
ผมเปนครูที่ไมไดสอนลูกศิษยดวยการพูด

หากสิง่ทีเ่ปนความจรงิอยใูนปจจบุนั ซึง่ถาจะคดิวาบคุคลเหลานัน้เปนศษิย
กไ็ด หรอืเปนครขูองผเูขยีนกไ็ด  ดงัไดลขิติรอยกรองไวบทหนึง่วา

จากใจถงึใจ- ระหวางผใูหญกบัชนรนุหลงั
ปฏบิตัจิากใจ รบัจากใจ ใครไดรบั
ทัง้ครูบั ประทบัใจ ถงึใฝหา
กายตามหา หาจากใจ ไรราคา
เพราะรคูา จงึพาใจ  ใสวญิญาณ

จงึหามติร  ผเูปนมติร  ไดทกุที่
พบมติรด ี มใีจสขุ  ทกุสถาน
จากคนไหน  ทีใ่ฝหา  พาวญิญาณ
ถงึวญิญาณ  ผานพนทกุข  ใหสขุใจ
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ดัง่ไมใหญ  ใหรมเงา  เฝาไมเลก็
เพราะรเูลก็  เดก็สำคญั  ยิง่ผใูหญ
สวนไมใหญ  ไดรากแกว  แววถงึใจ
คอืไมเลก็  ทีร่กัสดุ  ดจุชวีา

สวนทีร่อง  กใ็ชวา  หาสำคญั
หากสิง่นัน้  ไมพาใจ  ใหใฝหา
ไฉนเลย  จะถงึจดุ  สดุชวีา
อนัล้ำคา  ดัง่รากแกว  แววสใูจ

ดวยเหตนุี ้  มกีลมุไม  รวมเลก็ใหญ
ตางอาศยั  ทำหนาที ่ ศรสีดใส
เพือ่นำมา  หาสิง่สดุ  ดจุดวงใจ
นำชวีา  พาพนภยั  ใจรมเยน็

รอยกรองไวเมือ่ วนัเสารที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๔๓

ผูเขียนเคยกลาวย้ำไวกับหลายตอหลายคนอยูเสมอวา ตนไดลูกศิษยเปน
ครู จึงทำใหความคิดตัวเองเจริญงอกงามมาไดถึงบัดนี้ ถาจะเปรียบกับตนไม ซึ่งมี
ทัง้ตนใหญและตนเลก็ทีม่อียใูนปา ตนใหญ ยอมไดตนเลก็เปนทีพ่ึง่พา เพราะรากของ
ตนใหญอาศยัความแนนหนาตนเลก็เปนพชืคลมุดนิ  เพือ่ปกปองความชืน้ไวใหตลอด
เวลา  สวนตนเล็กยอมไดรมเงาจากตนใหญ ชวยใหเกิดความรมเย็นและเจริญงอก
งามไดอยางสม่ำเสมอ
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ถาคนทีเ่ตบิโตสงูขึน้  รคูณุคาของตวัเอง  ยอมบงัเกดิความรบัผดิชอบตอ
สภาพการเจริญของเยาวชน ขึ้นภายในรากฐานจิตใจ ดังนั้น ผูใหญที่มีคุณสมบัติ
ความเปนผใูหญในทางปฏบิตั ิยอมไมทำในสิง่ทีเ่สยีหายบนพืน้ฐานคณุธรรม เพราะ
หยั่งรูความจริงไดวา การปฏิบัติในสิ่งที่สงผลเสียหาย ยอมเปนแบบอยางที่ไมดีแก
เยาวชน

หากเกดิความศรทัธา  ดงัตวัอยางเชน บานผเูขยีนมกัมศีษิยเขามาขอพกั
อาศยัอยางตอเนือ่ง สภาพดงักลาวทำใหตวัเองสำนกึอยเูสมอวา ถาตนปฏบิตัสิิง่ใด
กต็าม อนัจะนำไปสคูวามเสยีหาย  ยอมมผีลถายทอดไปถงึนสิยัของชนรนุหลงัรวม
ดวย ดงันัน้ คนเหลานีจ้งึนบัไดวา เสมอืนเปนครทูีค่อยควบคมุไมให ผเูขยีนทำในสิง่
ทีไ่มด ีหากใหความรกัความเมตตาแกทกุคน นอกจากนัน้ ตวัเองกไ็มไดเปดบานให
เปนหอพกั เนือ่งจากผทูีม่าขอพกัอาศยัมาดวยใจ จงึมนี้ำใจตอกนัโดยทีผ่เูขยีนไมได
คิดคาที่พัก แมแตคาอาหาร สวนบุคคลเหลานี้ก็มีน้ำใจทำในสิ่งที่ชวยใหครอบครัว
ประหยัดและมีความสุขรวมกัน จนกระทั่งเวลาผานพนมา มักมีเสียงบุคคลภาย
นอกกลาววา บัณฑิตจากเกษตรในชวงที่อาจารยระพี เปนผูบริหาร นับวามี
ศกัยภาพและความรบัผดิชอบ ในการทำงานเปนสงูมาก แตถาอยากไดระดบั
หัวกะทิ ใหมาเอาปริญญาที่บานอาจารย

หากจะกลาววากาลเวลาไมมีตัวตน  ยอมชวยใหมองเห็นความจริงไดวา
ครูผูนำปฏิบัติเปนแบบอยางในทางสรางสรรคแกศิษย  ไมควรกำหนดเวลาวา เมื่อ
นัน้จะทำ เมือ่นีไ้มทำ หากอยทูีไ่หนกค็วรทำอยางเสมอตนเสมอปลาย

สรุปแลวอาจกลาวไดวา ผูที่มีวิญญาณความเปนครูอยูในรากฐานจิตใจ
ไมควรมจีติใจทีแ่บงแยกวา จะตองเรยีนสาขานัน้ สาขานี ้ อกีทัง้ไมควรนำปฏบิตัโิดย
อางวา ฉันไมไดเรียนครู จึงไมตองสนใจในคุณสมบัติความเปนครู

ดังนั้น แทนที่จะมองในมุมตั้ง หรืออยางที่เรียกกันวา การศึกษาแบบ
หอคอยงาชาง หากนำปฏบิตัทิกุขณะในชวีติประจำวนั ควรจะมองในแนวราบ หรอื
อีกนัยหนึ่งควรถือเปนนิสัยภายในจิตใตสำนึกของทุกคน
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ดังที่ผูเขียนเคยเขียนบทความเอาไวเรื่องหนึ่งวา ถามองเห็นคนตางกัน
ยอมมองเหน็วาคนเหมอืนกนั  ถาผใูหญมคีวามเปนครอูยใูนหวัใจ ตวัเองยอมไม
ควรมีความรูสึกวา ลูกศิษยคือผูที่ดอยกวาตน และนำไปสูการดูถูก

จากประสบการณชีวิตของผูเขียน เทาที่ผานพนมาแลวในการปฏิบัติ
จะเห็นไดวา ตนเปนคนเดินลงไปหาลูกศิษยทุกคน ยิ่งเปนคนที่สังคมรังเกียจ หรือ
หลายคนเห็นวาเปนเด็กไมดี

หวนกลบัไปนกึถงึอดตี สมยัทีผ่เูขยีนยงัเปนเดก็ ทำใหพบความจรงิวา เรา
ไมคอยอยากจะขึน้ไปพบผใูหญ ดงันัน้ เมือ่เราเตบิโตขึน้มาเปนผใูหญแลว ทำไมไม
คิดทบทวนเอาใจเคาใสใจเราดูบาง

ผเูขยีนขึน้มาเปนผบูรหิาร โดยไมไดสนใจทีจ่ะขึน้มามตีำแหนงสงู ๆ  หาก
ทำทกุสิง่อยางดทีีส่ดุ เมือ่ถงึชวงทีเ่กดิความระส่ำระสายขึน้ในสถาบนัการศกึษา ซึง่
ตนสงักดัอย ูและมผีเูหน็ความสามารถและความด ีจงึมาขอรองเอาขึน้ไปเอง  สิง่นี้
จะเหน็ไดวา เมือ่ขึน้มาเปนผบูรหิาร เชน มาเปนอธกิารบด ีและรฐัมนตร ีดวยคณุสมบตัิ
ทีเ่อาใจเคาใสใจเราไวอยางสม่ำเสมอ ทำใหการอยใูนสถาบนัการศกึษา ตนกม็กัใช
เวลาเดนิลงไปหาลกูศษิย ซึง่ประกอบกจิกรรมตาง ๆ  นอกจากนัน้ ยงัเลยไปถงึการ
นำลูกศิษยออกไปใชชีวิตในชนบทเปนชวง ๆ แมแตในชีวิตประจำวัน หากมีโอกาส
เหมาะสมมักเดินลงไปรวมกินรวมนอนกับยาม ในเวลาค่ำคืนอีกดวย

ผูเขียนไดรับบทเรียนจากการปฏิบัติ จนกระทั่งเชื่อมั่นวา ไมมีคนเลวใน
โลกนี ้คงมแีตคนด ีถาจติใจเราปฏบิตัดิกีบัทกุคนดวยความด ียอมเหน็ผอูืน่
ดดีวยกนัทัง้สิน้ เวนแตวาไมอาจเอาชนะใจตนเองได ยอมไมอาจเอาชนะใจ
คนอื่นดวยความดีได

เหตใุดเยาวชน จงึไมนยิมเรยีนครู
เมื่อกลาวถึงเรื่องราวที่ควรจะเปนคำตอบ กับสิ่งที่เปนคำตอบมาแลวใน

ขณะนี ้  มกัมคีวามขดัแยงระหวางกนั  ถาจะถามวา เหตใุดจงึมคีนนยิมเรยีนครนูอย
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ลงไปทกุขณะ คำตอบซึง่ไดจากเยาวชน และอาจเลยไปถงึพอแมในยคุปจจบุนัสวน
ใหญคงตอบวา ขืนเปนครูก็ตองอดตาย เพราะมีรายไดนอย

จากสิ่งที่กลาวมาแลวทั้งหมดในบทความเรื่องนี้ ควรสรุปไดวา วิญญาณ
ความเปนคร ูหาใชอยทูีอ่ทิธพิลเงนิและความหวงัทีจ่ะไดรบัความทนัสมยัทางวตัถไุม
นอกจากนั้น  ยังหาใชผูซึ่งสอนวิชาตาง ๆ โดยที่ถูกเรียกวา คุณครูไม นอกจากนั้น
การที่เยาวชนขาดความสนใจที่จะเรียนวิชาครู ก็หาใชเปนเพราะการนำไปประกอบ
อาชพี แลวไดเงนินอยไม  หากหมายถงึ พืน้ฐานอนัเปนธรรมชาตขิองทกุคน หรอือกี
นัยหนึ่งหากพูดถึงการศึกษาธรรมะ คนมักมุงไปยังกรอบของกลุมบุคคลของผูที่เขา
ไปศึกษาในวัด บางครั้งก็ยังพบกับกำหนดกรอบตัวเองใหแคบยิ่งกวานั้นวา การ
ปฏิบัติธรรม หมายถึง การเขาไปนั่งหลับตากำหนดใหจิตใจตัวเองนิ่งเฉย ซึ่งแทจริง
แลว การใชชวีติทำงานใหบงัเกดิประโยชนแกคนในชมุชน ซึง่ดำเนนิชวีติตดิดนิใหเปน
ผทูีม่จีติใจเขมแขง็รวมดวย  หรอือกีนยัหนึง่กค็อื  ธรรมะมอียแูลวในจติใจของทกุ
คน ผเูกดิมาสโูลก เวนไวแตวา ตนเองไมอาจหวนกลบัมาคนหาเงือ่นไขทีเ่ปน
ความจริงซึ่งอยูในใจไดอยางชัดเจน

ดงันัน้ ความเปนครกูม็เีหตแุละผลเชนเดยีวกนั ซึง่ขณะนีค้นสวนใหญ ถกู
ฝงไวดวยอิทธิพลความทันสมัยทางวัตถุ จึงมองเห็นคุณสมบัติความเปนครูไดยาก
ขณะนี้การจัดการศึกษา แทนที่จะมีการพัฒนาตัวเองของคนในสังคม ใหสามารถ
กระจายจติวญิญาณลงสพูืน้ดนิได  กลบัทำใหผลติผลจากการจดัการศกึษามสีมบตัิ
ของการรังเกียจพื้นดินอยูในตัว หรืออีกนัยหนึ่งทำใหคนขาดความสนใจที่จะศึกษา
คนหาความจริงจากใจตัวเองใหเห็นไดอยางชัดเจน

ดังนั้น บรรยากาศการจัดการศึกษา แทนที่จะลอมกรอบจิตใจตัวเอง ให
ตกอยูในสภาพเหมือนถูกคุมขังเอาไวใชเปนเครื่องมือ สำหรับกลุมบุคคลผูมีโอกาส
และมีอิทธิพลเหนือกวา ในการเปนเจาของกิจการธุรกิจทางวัตถุ จนกระทั่งคนใน
สังคม ซึ่งอยูในสภาพสูญเสียสิทธิอันชอบธรรมในการดำเนินชีวิต  สงผลใหผูที่มี
โอกาสเกิดมาภายหลัง ถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงประโยชน แมแตการจัดการ
ศกึษา แทนทีจ่ะอยบูนพืน้ฐานของกศุลจติ กลบัเปลีย่นมาอยบูนพืน้ฐานธรุกจิ สราง
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แรงกดดนัใหเกดิขึน้แกกลมุบคุคลทีอ่ยใูนระดบัพืน้ฐานของสงัคมอยางชดัเจน เพราะ
ฉะนัน้ ทกุวนันี ้หากมองทีภ่าพรวม ผทูีม่องเหน็ไดลกึซึง้และกวางไกล ยอมพบความ
จริงดวยตัวเองวา สังคมยุคนี้กำลังหวนกลับมาทำลายตัวเองในที่สุด

อนึ่ง ใครขออนุญาตหวนกลับมาพิจารณา หัวขอเรื่อง ที่เขียนฝากไววา
ธรรมชาติ จริยธรรม และปรัชญาของการพอเพียง หากใชหลัก การรตูนเอง
เปนพืน้ฐานการพจิารณา โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาไมเหน็แกตวัจนเกนิเหตเุกนิผล ยอม
ไมมีนิสัยมองออกจากตัวเองดานเดียว

ปจจุบันนี้ แมแตคำวา ธรรมชาติ คนสวนใหญก็ยังมองออกไปที่ปาไม
แมน้ำ ลำคลอง รวมทัง้ขยะมลูฝอย แทนทีจ่ะหวนกลบัมาคนหาความจรงิทีใ่จตวัเอง
เพื่อหยั่งรูไดวา ธรรมชาติภายในจิตใจมนุษย เปนเหตุแหงการสูญเสีย
ธรรมชาติอื่น ๆ เชน ปาเขาลำเนาไพร รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่อยู
ภายนอก อยางที่เรามักกลาวกันวา แกไขไมถูกจุด

เชนเดียวกันกับความจริงที่กลาวไววา  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยถือ
เกณฑการพจิารณาคณุภาพของคร ู  แทนทีจ่ะมงุมัน่ใหทกุคนหวนกลบัมาพจิารณา
ทีต่นเอง เพือ่พบความจรงิวา ครอูนัเปนธรรมชาต ิมเีหตแุละผลอยใูนรากฐานจติใจ
มนษุยทกุคน ทกุวนันี ้จงึทำใหนสิยัของคร ูผอูยใูนสถาบนัการศกึษา ซึง่เปนเพยีงรปู
แบบหนึง่ของธรรมชาต ิจำตองตกอยใูนสภาพเสือ่มโทรมยิง่ขึน้

อาศยัทีผ่เูขยีนเปนคนมัน่คงอยกูบัการปฏบิตัอิยางปราศจากกรอบ หรอือกี
นยัหนึง่ อาจกลาววาอยบูนพืน้ฐานจติใจทีอ่สิระถงึระดบัหนึง่ มผีลเปดโอกาสใหทกุ
คนผซูึง่ไดรบัผลกระทบ ทำใหเดอืดรอนเขามาหาและระบายความทกุข ซึง่เปนความ
จรงิจากใจ ใหมโีอกาสรบัทราบ โดยทีต่นไมไดคดิรายตอผใูดทัง้สิน้ จงึขออนญุาตเลา
ความจริงที่ไดรับมาในชีวิตประจำวันใหทราบแมเพียงบางเรื่องเชน มีนักศึกษาเพศ
หญิงมาแจงใหทราบวา ผูทำหนาที่เปนครู และเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธในสถาบัน
อดุมศกึษาบางแหง  มพีฤตกิรรมตอรองกบัลกูศษิย  โดยเอาผลประโยชนในดานเกรด
คะแนน มาแลกกบัความตองการทางเพศ ซึง่เหตกุารณอยางนี ้ ไมใชเพยีงรายเดยีว
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นอกจากนัน้ ยงัมเีหตกุารณอืน่ ๆ ทีส่ะทอนใหเหน็ถงึการจดัการศกึษา ซึง่อยบูนพืน้
ฐานธุรกิจอีกหลายรูปแบบ

หลังจากรับทราบแลวทำใหรูสึกสลดใจเปนอยางยิ่ง หาใชความรูสึกสลด
ใจเพียงเพราะนักศึกษาถูกรังแกโดยครูเทานั้น  หากเปนความสลดใจ หลังจากการ
พจิารณาลงไปถงึความชัว่ราย  ซึง่แฝงอยใูนบรรยากาศการจดัการศกึษา ซึง่เปนพืน้
ฐานของสงัคม และเศรษฐกจิในยคุนี้

ปรัชญาของความพอเพียง
ในชวงทีผ่านมา  หลงัจากเศรษฐกจิไดทรดุหนกัลงไปเรือ่ย ๆ ยิง่เปนชนชัน้

ลาง ซึ่งขาดการมองเห็นการณไกล  อีกทั้งไมอาจมองเห็นปญหาอันสลับซับซอนได
อยางลึกซึ้ง  โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนโลภมาก  มักตกอยู
ในความยากลำบาก เนื่องจากชวงที่ผานมา  สวนใหญถูกหลอกใหมีการจับจายใช
สอยอยางฟุมเฟอย อีกทั้งยังถูกลอใหตกเขาไปอยูในระบบทุนนิยมรวมดวย

หลงัจากองคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัในรชักาลปจจบุนั  ไดทรงรบัส่ัง
ถงึการอยอูยางพอเพยีง ซึง่เปนปรชัญาทีล่กึซึง้สำหรบัผทูีค่ดิไดไมถงึ  หลงัจากรบัฟง
กระแสพระราชดำรัสใสเกลา ฯ แลว สวนใหญนำไปปฏิบัติกันคนละทางสองทาง
อยางหาจุดรวมไดยาก ในดานการจัดการศึกษา  ตราบใดที่ยังไมอาจพัฒนา
ความคิดคนใหมองเห็นความจริงไดวา ศาสตรทุกสาขายอมมีศูนยรวมเปน
หนึ่งเดียวกันหมด อีกทั้ง ไมอาจมองเห็นความจริงไดวา คนแตละคนตาง
กเ็ปนคนเหมอืนกนั ไมวา จะอยใูนสภาพอยางไร และ ทำงานในระดบัไหน
กต็าม ตราบนัน้กค็งยงัไมอาจทำให ปรชัญาการอยอูยางพอเพยีง เปนความ
จริงขึ้นมาได

สจัธรรมไดชีไ้วอยางชดัเจนวา สิง่ใดทีม่นษุยกาวไปแลว ยอมถอยไดยาก
สิ่งนี้ยอมพิสูจนความจริงไดจากภาพสะทอนในการปฏิบัติทุกเรื่อง  ความจริงแลว
ปรัชญาของการพอเพียงอยูท่ีการละกิเลสของมนุษยทุกคน เพื่อเปดโอกาสให
สามารถเขาใจและนำปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางในการดำเนินชีวิตไดอยางมั่นคง
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แมเศรษฐกิจจะตกต่ำ สะทอนผลใหคนใชชีวิตอยางยากลำบาก  แตโดย
หลกัธรรมชาตแิลว ยอมไมมสีิง่ใดจะเปนไปทัง้หมด  เชน ทีห่ลกัวชิาสถติเิรยีกกนัวา
Degree of freedom ซึง่ใชสญัลกัษณแทนวา n-1 ดงันัน้ แมคนทัว่ไปจะตกทกุขได
ยากจากผลกระทบ  แตกม็บีางคนซึง่มรีากฐานจติใจเขมแขง็ โดยไมยอมกหูนี ้ยมืสิน
ผอูืน่มาใชเปนพืน้ฐานการดำเนนิชวีติ  ซึง่คนประเภทนีแ้มเศรษฐกจิจะตก ยอมไดรบั
ผลกระทบนอยทีส่ดุ หรอือาจกลาววา สามารถอยไูดอยางพอมพีอใชโดยไมเดอืดรอน
ซึ่งบุคคลลักษณะนี้ หาใชนำปฏิบัติเฉพาะชวงเศรษฐกิจตกต่ำเทานั้น  แมในยาม
ปกติก็สามารถนำปฏิบัติอยางมีความสุขตลอดมา

สรปุแลว การอยอูยางพอเพยีง ควรจะหมายถงึ อยอูยางพอมพีอใชโดย
ไมโลภโมโทสนั ซึง่บคุคลลกัษณะนีม้จีติใจเขมแขง็  ไมวาใครจะเอาสิง่ลอตาลอใจมา
ให ยอมวางเฉยได  เคยมกีลมุบคุคลในอำนาจรฐั โฆษณาชวนเชือ่วา สามารถทำให
ชมุชนเขมแขง็ ผเูขยีนรบัฟงแลวอดรสูกึแบบทวนกระแสไมไดวา ชุมชนเขมแข็ง –
เขมแข็งจริงหรือ ?  ถามองเห็นความจริง ยอมรูเทาทันวา เปนการโฆษณาชวน
เชือ่มากกวา ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้  เนือ่งจากทกุวนันี ้อำนาจรฐัปลอยใหกระแสการใชเงนิ
และความทันสมัยทางวัตถุเขาไปทำลายความเขมแข็งของรากฐานจิตใจคนใน
ชมุชน จนกระทัง่เสพตดิอยกูบัรสชาตขิองความสะดวกสบาย ซึง่มผีลรายกาจยิง่กวา
ยาเสพตดิ หรอือกีนยัหนึง่ใชเงนิซือ้หวัจติหวัใจคนทองถิน่ ซึง่ควรจะเปนตวัของตวัเอง
ใหตกเปนเหยื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกที

สภาพการณดงักลาว ยอมมผีลทำใหคนในสงัคมแตกแยกกนัเปนกลมุ เปน
พวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น  แลวจะพบไดวาคนยุคนี้แทนที่จะรวมตัวกันอยางมั่นคงกลับ
ประสบกับความขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ

แมในกลุมของครูผูปฏิบัติงานอยูในระบบการจัดการศึกษา ก็ยังมีการ
นำเอาผลติผลทีต่อบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกจิใหกบัคนตางชาต ิอาทเิชน การ
ซือ้รถยนต และซือ้ตเูยน็ รวมทัง้เครือ่งรบัโทรทศันเงนิผอน  ซึง่สิง่เหลานีย้อม
มีผลทำลายรากฐานของบุคคลผูทำหนาที่ในรูปแบบของครู รวมทั้งผูใหญหลายคน
ซึง่เตบิโตขึน้มาทามกลางสภาพดงักลาว   ทีน่บัวาเปนตนเหตใุนขัน้พืน้ฐาน
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มีอยูครั้งหนึ่ง ประมาณยี่สิบกวาปมาแลว  ซึ่งขณะนั้นผูเขียนไดมีโอกาส
รวมงานอยใูนโครงการเกษตรทีส่งู องคพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ไดรบัส่ังใหไป
ดูงานที่จีนและไตหวัน อยูมาวันหนึ่งระหวางเดินทางกลับโดยรถไฟจากไทเป สาย
ตาก็สามารถเห็นเกษตรกรของจีนคลานอยูกับโคลนที่ทองนา เพื่อเก็บหญาใน
นาขาว ค่ำวันนั้นไดนัดทานอาหารค่ำกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อีกทั้งมี
โอกาสคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปนกันเอง

ผเูขยีนไดปรารภขึน้วา ขาพเจารสูกึ ชืน่ชมในการปฏบิตังิานของชาวนา
ทีน่ัน่ แมมดืค่ำแลวกย็งัคลานเกบ็หญาอยใูนเลน  หลงัจากที ่นายพลคนนัน้รบั
ฟงแลว จงึตอบใหรสูกึประทบัใจมากวา ถาคนของเคามนีสิยัเชนนีม้ากอน กค็ง
ไมตองถูกตีตกทะเลเหมือนในขณะนี้  สำหรับคนไทยมีนิสัยหลงอยูกับความ
สบายมานาน เรื่องนี้เหมือนกับเปนการเตือนสติและเปนคำสอน ใหหยั่งรูความจริง
ถึงสัจธรรมของชีวิตไดเองอยางเปนธรรมชาติ

ปนีเ้ปนปครบรอยปทานพทุธทาส ภกิข ุ  แหงวดัสวนโมกขพลาราม
ซึง่เปนพระสงฆทีค่นหลายชาตหิลายภาษาเคารพอยางมาก  ทำใหผเูขยีนนกึ
ถึงคำพูดของพระภิกษุรูปนี้ สมัยที่ยังไมละสังขาร ไดกลาวไววา ในอนาคต
คนในสงัคมไทยจะเหน็แกตวักนัสงูมาก จนทำใหสงัคมเดอืดรอนหนกั  มาถงึ
บดันีท้กุอยางที ่ภกิษรุปูนีไ้ดปรารภไว เกดิความเปนจรงิหมดทกุเรือ่ง

 ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๔๙
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ


 ⌫⌫
⌫

กอนอื่นผมตองขอเรียนวา  ผมมาปาฐกถาที่นี่บอย  แตครั้งนี้รูสึกตื่นเตน
เปนพิเศษ  เพราะวาหัวขอที่ให  ผมวิเคราะหตีความวาเปนการเชิญชวนใหรวมกัน
คิด  เพื่อปฏิวัติระบบการเรียนรูเพื่อนำไปสูวิถีชีวิตใหมที่ไมเดินตามโลกตะวันตก
ทำไมผมจงึตคีวามอยางนี ้ มถีอยคำทีเ่ปนกญุแจอย ู 2 คำ  คอื

1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
2. เศรษฐกิจพอเพียง
ขออนญุาตนำประเดน็ที ่  2  มากลาวกอน  เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ฟงดเูผนิ ๆ

เหมือนเรากำลังเดินตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่
ทรงพระราชทานแกเรามานานหลายป  เดีย๋วนีก้ย็งัมผีลอย ู  แตถาฟงใหดผีมคดิวา
เราไมไดตามกระแส   แตเราทวนกระแสโลกและเปนการทวนกระแสที่ถูกตองกับ
กาลเทศะมากที่สุด เพราะวาโลกที่เคยแบงเปน 2 ขั้ว หลายทศวรรษตอเนื่อง คือ

ขัว้สงัคมนยิมซกีหนึง่  กบัโลกทนุนยิมทีม่ปีระเทศสหรฐัอเมรกิาเปนผนูำอกี
ซีกหนึ่ง ซึ่งรบราฆาฟนชวงชิงความเปนใหญกัน

อกีฝงทีม่รีสัเซยีเปนผนูำ อยูๆ กล็กุขึน้มาปดฝนุเลกิเปนคอมมวินสิต  เพราะ
ความลำบากคับแคนใจ  เนื่องจากอุดมการณที่ตั้งความหวังไวลมเหลวหมด หัน
กลบัมาหาทนุนยิม  ทางฝายจนี หลงัจากยคุเหมา เจอ ตง จนมาถงึยคุเติง้ เสีย่ว ผงิ
ทานไดปรับมาใชระบบทุนนิยม  จนประเทศจีนร่ำรวย  มั่งคั่งจนกลายเปนประเทศ
อภิมหาอำนาจขึ้นมาใหม  ซึ่งจะพัฒนาไปเปนขั้วอำนาจอีกขั้วหรือไม  เปนเรื่องที่
นาคิด

แตอยางไรกต็าม  โลกทกุวนันีม้ขีัว้ใหญคอื  ขัว้ทนุนยิมโลกาภวิตัน  โลกา
ภิวัตนที่มีทุนและอำนาจทางเศรษฐกิจเปนอาวุธสำคัญในการครอบงำความเปน
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ใหญในโลก  จงึดเูหมอืนวามอียขูัว้เดยีว  แตอยาประมาทขัว้โลกมสุลมิทีม่ปีระชากร
รวมทัง้โลกกวาพนัลานคน  เขามคีวามเชือ่อกีอยางทีไ่มไปตามกระแสทนุนยิม  แม
แตธนาคารอิสลาม  เขาก็ไมมีดอกเบี้ย  เพราะถือวาเปนกำไรสวนเกินที่ขูดรีดเอา
รัดเอาเปรียบ  แตเขานำเงินที่มีคนไปฝากเอาไปลงทุนทำสิ่งตาง ๆ แลวแบงปน
ผลประโยชนรวมกัน  อยางไรก็ตาม โลกมุสลิมไดรับการกดขี่ขมเหงในลัทธิลาเมือง
ขึน้  การเอารดัเอาเปรยีบในเรือ่งน้ำมนัและอกีหลายๆเรือ่ง ซึง่โลกมสุลมิคบัแคนใจ
ตัง้แตสงครามครเูสดเปนตนมา  ตอนนีโ้ลกมสุลมิลกุขึน้มาไมยอม  และเดนิไปสทูศิ
ทางตรงกนัขามกบัทนุนยิมมากทีส่ดุ  แมแตการแตงกายกไ็มนยิมแตงกายแบบโลก
ทนุนยิม เมือ่เปนเชนนีเ้ราประมาทไมไดวาโลกจะไปทศิทางไหน  แตเมือ่มองภาพรวม
ก็มีกระแสที่ไมเอากับทุนนิยมหลายระดับ รวมทั้งกระแสการมาแสวงหาสิ่งที่มนุษย
โลกและสรรพสิ่งสัมพันธเปนหนึ่งเดียว

กระแสนีย้อมรบัความจรงิวา  ในโลกใบนีม้ชีวีติของโลก   เปนสิง่มชีวีติตาม
ทฤษฎ ีGAIA (ไกยา) เปนภาษากรกี  คำวา Geography  หรอืภมูศิาสตรกม็าจาก
คำนี ้ โลกมชีวีติของเขาเอง  มทีีม่าทีไ่ป  มเีกดิ  แก  เจบ็  ตายไดเหมอืนกนั  มนษุย
เปรียบไปก็เหมือนเชื้อโรคที่อยูบนรางกาย  GAIA  หรือมะเร็ง  มนุษยเกงกวาสัตว
ชนดิอืน่  เลยกนิทรพัยากรของโลก  ทำลายโลก  เอามาบำรงุความสขุของตวั  ตาม
การวิเคราะหตีความของบางศาสนา  ที่เขาวิเคราะหวาทรัพยากรทั้งหลายมีไว
บำรงุความสขุของมนษุยและนีเ่ปนประกาศติของพระเจา  เขาวเิคราะหตคีวามแบบ
นัน้  มนษุยทำรายโลกมาก  เราไดยนิกนับอยวาโลกรอน  น้ำจะทวมโลก  เมือ่ 2 - 3
วันมานี้  น้ำทวมที่เกาหลีเหนือไมใชคนตาย 200-300 คนเหมือนที่ประเทศอินเดีย
หรอืประเทศจนี  แตเปน  50,000  คน  สนึามเิกดิมาไมเคยพบไมเคยเหน็  อย ูๆ กม็ี
คลืน่ยกัษมาถงึ  ภเูกต็  กระบี ่ พงังา  ตรงั  สตลู  ไปถงึบงัคลาเทศ  แอฟรกิา  คนตาย
เปนแสน  พายฝุนถลม หลยุสเซยีนา  ถลมเมอืงนวิออรลนีส  ราบคาบไปหมด  น้ำ
ทวมทีป่ระเทศจนี  อนิเดยี  หรอืทีต่าง ๆ แตทีบ่านเราอยาประมาทอาจจะมภียัพบิตัิ
อยางใหญหลวงเกิดขึ้นเปนได

ทัง้หมดทัง้ปวงเพราะมนษุยผลาญโลกเอามาบำรงุมนษุย  ในนามของทนุ
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นิยมโลกาภิวัตน  บริษัทขามชาติบริษัทยักษใหญที่เปนของฝรั่ง  ทั้งญี่ปุน  จีน  ฯ
กก็ำลงัเรงระดมใชทรพัยากรอยางมากมาย  บางทดีเูผนิ ๆ เปนผลดแีกเราเชน  จนี
ผลติรถยนตมากกวาเดมิหลาย 10 เทา  ทุกยีห่อผลติทีป่ระเทศจนีทัง้หมด  ผมเคย
ไปประเทศจีน  เมืองจีนแตกอนมีจักรยานมาก  แตวาปจจุบันมีจำนวนรถยนต
มากกวาบานเรา  ตองใชยางมาก  ยางพาราเลยมรีาคาสงูขึน้เกอืบ 100  บาทแลว
ลูกอีสานที่ไปกรีดยางที่ภาคใต เดี่ยวนี้ปลูกยางกันหมดทุกจังหวัด มากจนกระทั่ง
ผมอยูในคณะกรรมการสิ่งแวดลอม   กำลังวิตกวาการปลูกยางจะเปน
monoculture  คอืปลกูยางทัง้หมด  จนพชืพืน้เมอืงทีม่อียตูามธรรมชาต ิ  ดนิ  ฟา
อากาศของภาคอีสานถดถอยหมด  สิ่งแวดลอมก็เปลี่ยนไปอีก

มาถงึโรคภยัไขเจบ็  เชือ้โรคทัง้หลายกม็ี mutation  มากขึน้  มเีชือ้โรคแปลก
ใหมเกดิขึน้  ตัง้แตววับา  จนถงึไขหวดันก  มาลาเรยีกก็ลายพนัธ ุ  ยงุบางชนดิตอง
เลีย้งดวย ดดีที ี  เปนตน  เพราะโลกทกุวนันีเ้ปลีย่นไปเรว็มากจนเราตามไมทนั  แต
ประการทั้งปวง ธรรมชาติที่อยูนี้  ถูกแปรเปลี่ยนไปโดยน้ำมือมนุษยและเทคโนโลยี
สมัยใหม  ที่มีอำนาจมากในการเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  แตทุนนิยมก็ยัง
เดนิหนาอย ู ใครรวยทีส่ดุ  รวยเจด็หมืน่สามพนัลานบาท  ถอืวาเปนยอดมนษุย  แลว
เขาไมแขงกับพวกเรา  เขาไปแขงกับอภิมหาเศรษฐีกับระดับโลกวาใครแนกวากัน
ในเมอืงไทยมแีชมปอย ู3 - 4 คน  กผ็ลดักนัขึน้ๆลงๆ  แตทีเ่ขาไปแขงกบัยโุรป  ญีป่นุ
อเมรกิา  แขงไปแขงมาโลกมสุลมิทนไมไหว  โกรธ  รำคาญ  เจบ็ใจ  เลยไปถลมตกึ
World Trade Center  ตกึ Pentagon  และลาสดุทีส่นามบนิ Heathrow  ทีล่อนดอน
กม็ปีญหามากมาย  สะเทอืนไปทัง้โลก  เรากำลงัอยใูนยคุทีไ่มระวงัจะเกดิมคิสญัญี
ทั้งภัยธรรมชาติ  ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่แยงชิงทรัพยากรกันอยางบาคลั่ง

ทายที่สุดมีผูรูจำนวนมากพยากรณตรงกันวา  ศตวรรษนี้จะเปนศตวรรษ
ที่จะมีสงครามแยงน้ำ  ไมตองดูไกล  ดูแมน้ำโขงซึ่งเคยเลี้ยงจังหวัดภาคอีสานทุก
จงัหวดั  โขง  ช ี มลู  กอ็าศยัเปนเครอืขายน้ำทีเ่ลีย้งดเูรามา  แตจนีสรางเขือ่นกัน้น้ำ
ไวขางบนหมด  ไมเพยีงแตน้ำนอย  แตระบบนเิวศของสตัวน้ำทัง้หลายกแ็ปรเปลีย่น
ไป ไมอดุมสมบรูณเหมอืนเกาดร.อานนัท กาญจนพนัธ จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
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เดินทางไปที่พนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  แลวมาเลาใหฟงวา ...ไดนั่งเรือไปกลาง
ทะเลสาบทีอ่ยใูกลกบัพนมเปญ เปนทะเลสาบทีม่ชีือ่เสยีงมากของกมัพชูา ตอนนีน้้ำ
ตื้นที่สุด  ปลานอยลง แลวก็อัตคัดขาดแคลนมากกวาเดิม ไมอุดมสมบูรณเหมือน
กัมพูชาเมืองปลาอยางแตกอน...

ทุกประการที่เลามาใหฟงคือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปใน
กระแสที่เพิ่มพูนความมั่งคั่ง  เพิ่มพูนไปเพิ่มพูนมา  ปรากฏวาคนไมดี  รอยคนใน
โลกนี้ที่ร่ำรวยมหาศาล  กำทรัพยากร  กำระบบการผลิตและการบริโภคไวอยาง
มากมาย  มีความอุดมสมบูรณ มีโภคทรัพยตาง ๆ มากมายกวาคนหลายพันลาน
คน  โลกแบบนีน้าอยไูหมครบั  ความโกรธ  ความชงิชงั  ความอจิฉารษิยา  การบอน
ทำลายตาง ๆ แตใครจะคิดและทำอะไรแคไหนนาศึกษามาก  และประเด็นนี้เปน
ประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยแหงนี้และหลายๆ แหงจะตองศึกษาพิจารณาใหทัน
เกมสมากที่สุด วาเกิดอะไรขึ้น  และสิ่งนั้นเกิดแลวกระทบกระเทือนประเทศไทยที่
รักของเราอยางไร

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่รับสั่งวา  ...ใคร
จะวาเราเชยกช็าง ใครจะวาเราไมทนัสมยักช็าง  แตเรารขูองเราวาเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามศกัยภาพ  ตามทรพัยากร  และตามภมูปิญญาความร ู  ความ
สามารถที่เรามีในภูมิแผนดิน  เราทำของเราไปเถอะ...   ผมอนุโมทนาสาธุ
มากวา 10 ปแลว  และหวังวาตอไปขางหนาเมืองไทยจะสื่อสารไดกับคนที่คิดตรง
กนัทัว่โลก  และเรือ่งกเ็ปนจรงิตามนัน้  เมือ่เลขาธกิารองคการสหประชาชาตมิาเขา
เฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจนี้วาเปนกรณีตัวอยาง
ที่ดีที่สุดในโลก  ที่โลกทั้งผองควรจะตองศึกษาและเอาอยางไว

อีกประเด็นหนึ่งที่ตองพูดถึงคือวาการพัฒนาเศรษฐกิจไปมาก ๆ พัฒนา
ความรูเทคโนโลยีไปมาก ๆ ใครมีความสุขบาง  ลาสุดพบวา  คนที่มีความสุขที่สุด
ในโลก  คอนขางดอยพฒันา  อยทูีก่ลางทะเล  จำชือ่ประเทศไมไดเลก็มาก  ภฏูาน
ซึ่งมี มกุฎราชกุมารจิกมี่  มาเยี่ยมเรา  คะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมของคนใน
ประเทศสงูกวาของคนไทย  และของคนไทยสงูกวาสงิคโปร  เพราะฉะนัน้โลกกำลงั
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เปลีย่น  แทนทีจ่ะเอา จดีพี ี มาเปนตวัชีว้ดัความเจรญิของการพฒันา  เริม่จะเปลีย่น
มาหาความสุขมวลรวมของคนในแตละประเทศของคนในโลก  หรือพูดอีกอยางคือ
income  per capita  หรอืรายไดเฉลีย่ตอหวัของคน  กไ็มสำคญัแลว  เพราะเรารู
อยูแกใจวารายไดนอยกวา  แตอยูสงบรมเย็นกวา เปนสุขมากกวา สมดุลกวาก็มี
อยถูมไปในเมอืงไทย  พระตองขอขาวกนิถงึจะชือ่วา  ภกิข ุ  เปนมนษุยทีไ่มมทีรพัย
สมบตั ิ ไมสะสมสมบตั ิ แตดวยจติทีส่งบ  เปนผรู ู ผตูืน่  ผเูบกิบาน  เรายอมรบัวา
คะแนนเฉลี่ยพระมีความสุขกวาเรา  พระที่มีความทุกขก็มีมาก  โดยเฉพาะสมภาร
เปนทีร่องของภาระ  กอ็าจจะไมสขุนกั  หรอืพระทีม่เีงนิมาก  มอีำนาจมากกอ็าจจะไม
สุขนัก  แตโดยเฉลี่ยแลว  พระมีความสุขกวาเรา

นี่คือความจริงวาอะไรกันแนที่เราตองการในชีวิตเรา  เพราะฉะนั้นเรื่อง
เศรษฐกจิพอเพยีง  จงึพอจะสรปุไดวา  เปนวถิชีวีติใหม  บนรากฐานศรทัธา  ความ
เชือ่เกาทีม่อียใูนแผนดนินีม้าชานานแลว  อยพูอดพีอกนิ  มสีมดลุในชวีติ  มคีวาม
รกั  ความหวงใย  ความปรารถนาดตีอกนั  พึง่พาอาศยักนั  เอือ้เฟอเผือ่แผกนั  มี
ความสุขจากการใหมากกวาการรับ  นี่คือแผนดินที่เราอยูมา  จึงไมใชเรื่องแปลก
ใหมสำหรบัเรา  ทีจ่ะกลบั  back to basic  คอืกลบัไปหารากเหงาดัง้เดมิทีเ่ราอยทูี่
เราเปน  ใครจะวาโบราณก็ชาง  แตในเมื่อโลกกำลังขาดแคลนทรัพยากรโลกกำลัง
แยงน้ำ  แยงน้ำมนั  แยงเงนิแยงความเปนใหญกนั  เราไมแยงดวย  แตผนืแผนดนิ
แหงนีม้เีพยีงพอทีจ่ะเลีย้งคน  63  ลานคน  เมือ่ผมไปบวชเปนลกูศษิยทานพทุธทาส
ทานเคยบอกวา

...เมอืงไทยนะหรอื  อยาวาแต  30-40 ลานคนเลย 100 ลานคนกอ็ยู
ได  ถาเราอยเูปน  ถาเรารจูกัใชทรพัยากรของเรา อยากนิใหหมด  อยาผลาญ
ใหเรยีบ  แตทำนบุำรงุไวใหยัง่ยนื  เราอยไูด  100 ลานคนเรากอ็ยไูด...   และ
จะวาไปแลวถามีพระเจา  พระเจาคงเขาขางเรา  ที่บอกวา “ในน้ำมีปลา  ในนามี
ขาว  มคีวามอดุมสมบรูณ”  บางครั้งเรารูสึกวาคนจนเราก็มีเยอะ  แตโดยถัวเฉลี่ย
แลว  เราก็มีความอุดมสมบูรณกวาอีกหลาย ๆ ประเทศในโลกนี้  เราเปน 1 ใน 5
ประเทศ  ทีส่งอาหาร  พชื  ผกั  ผลไมเปนสนิคาออก  ประเทศอืน่ตองซือ้เราทัง้นัน้  กงุ
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หอย  ป ู ปลา  ไขไก  ทกุอยางเราสงออกเลีย้งคนอืน่ได  แลวเพือ่นบานทีอ่ตัคดัขาด
แคลน  ยากลำบากในประเทศเขา  หลัง่ไหลเขามาอยกูบัเรา  จากลาว  พมา  กมัพชูา
เราเลีย้งได  บานผมกม็ ี2 คน  สะอาดสะอาน  ซือ่ตรง

เมื่อวันกอนเปนวันพระผมพาเขาไปเวียนเทียนที่วัดเบญจมบพิตร  ตอน
เวยีนเทยีน  3  รอบ  เราสงบสตอิารมณเวยีนเทยีนเงยีบ ๆ แตเดก็มอญ 2 คน เขา
ดกีวาเราคอืเขาสวดมนตไปดวย  แตทีน่าทึง่มากคอืเขาสวดคาถา  เย  ธมัมา... เขา
สวดหลายจบ  ใจเขาสงบ  สบาย  อิม่ใจ  พอใจมาก  ผมเลาเรือ่งนีเ้พือ่ชีใ้หเหน็วถิี
ชวีติทีเ่ราคดิวาลาสมยั  เราดแูคลนวายากจนลาสมยันัน้  แททีจ่รงิมอีะไรด ีๆ เยอะ
ทั้ง 2 คน ทำใหผมเกิดสติ  วาอยาไปคิดวาชีวิตเกาแกอยูในรากฐานวัฒนธรรมดั้ง
เดมิมนัเลวไปหมด  มนัโงไปหมด  ไมใช  จรงิ ๆ แลวเขาอยใูนแนวทางทีถ่กูตองกวา
เรามาก

ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนการชี้นำกระแสแนวทางการพัฒนาประเทศ
ทีไ่มเหมอืนใคร  และภฏูาน  โดยองคพระเจาแผนดนิ  และลกูชายทีเ่ปนรชัทายาท
สมาทานศีลแลววา  ขอเปนลูกศิษยในหลวง  ขอพัฒนาประเทศโดยหยิบเอาเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และเขาทำไดจริงๆ
อาจารยสลุกัษณ  ศวิลกัษณ  เลาใหฟงวา  เขารกัษาประเทศ  สิง่แวดลอมของเขา
ไดดีมาก  ควบคุมไมใหนักทองเที่ยวไปมากมาย  ไปแปลงประเทศใหเปนเหมือน
พทัยา  หรอืภเูกต็  เขาไมเอา  เขาควบคมุระมดัระวงั  เพราะฉะนัน้ตรงนีผ้มคดิวา
เขาจับเสนทางของเขาไดถูกตองกวา  และเขาอาจจะไปดีกวาเราก็เปนได  ตอนนี้
คะแนนความสุขของคนในชาติ    ภูฏานสูงกวาเรา  แตเขาบอกวาเขาดอยพัฒนา
กวาเรา  ไมรูวาจริงหรือไม

สวนอีกประเด็นที่ผมไดรับมอบหมายในวันนี้คือ กระบวนการเรียนรู เพื่อ
นำไปสูการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเกิดผล  ตรงนี้ซับซอนและยากกวา
ขอเริ่มตนวาเราเปนลูกศิษยฝรั่งมารอยกวาปแลว  จัดโรงเรียน  จัดมหาวิทยาลัย
จัดหลักสูตร  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เดินตามโลกตะวันตก  เพราะกลัวเขา
จะบอกวาไมเจรญิ  เพราะคำขวญัหลายรฐับาลมตีอเนือ่งจนถงึสมยั    จอมพลสฤษดิ์





ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

ธนะรชัต  กย็งัใชอยู
เมือ่ 2 วนักอนผมกย็งัไดยนิอยวูา  ตองทำใหประเทศเจรญิเทยีมทนันานา

อารยะประเทศ  เลกิทไีดไหมคำนี ้ คำนีเ้ปนการดถูกูตวัเองวาเรางีเ่งา  ปาเถือ่น  ใช
ไมได  ดอยพฒันาสดุๆ ตองทำใหเทยีมทนัอารยะประเทศ  แปลวาเราเถือ่น  อนันี้
ผมคดิวาจะตองเถยีงกนัมากทเีดยีว  ไมนาจะพดูอยางนีเ้ลย อยางไรกด็กีระแสการ
พัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรูของเราเดินตามโลกตะวันตก  จนกระทั่ง
บัดนี้  เราพบโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  แปลกแยกตัวเองออกไปจากสังคมไทย
แปลกแยกตัวเองออกจากชุมชน  ทานอาจารยที่มาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่
พทัลงุ  ทานตอบผมไดไหมวา  บณัฑติจบมหาวทิยาลยัของเราแตกตางจากชาวบาน
แลวมองดชูาวบานแลวรสูกึดอยกวา  ทัง้ทีค่วามจรงิชาวบานอาจจะไมดอยกวาเลย
เขามีภูมิปญญา  มีจริยธรรม  ที่นาเลื่อมใส  ที่นาทึ่งมาก  และเขาเองก็มองตัววา
เขาต่ำกวาเรา เราสูงกวาเขา มันสูงกวาตรงไหน

ลาสดุเดก็ทีบ่านสอบเขามหาวทิยาลยัได  ผมลองทายใจเขาดวูา  “หนเูพิง่
เขาป 1 นะ  แตใจหนูตองการปริญญาโทใหไดใชไหม”  เขาตอบวาใช  ดังนั้นการ
ศึกษาจึงถือวาเปนขั้นบันไดเลื่อนฐานะทางสังคม  ใครมีปริญญาสูงขึ้น  ฐานันดร
ในสังคมก็สูงขึ้นตามไป  ไมเกี่ยวกับดีหรือชั่ว  เกงหรือไมเกง  รวยมากๆ มีอำนาจ
มาก ๆ แตโกงมาก ๆ  กเ็หนอืคนอืน่ได  ยิง่เปนดอกเตอร  ยิง่คดิวาเปนเทวดา  แห
เรียนดอกเตอรกันเปนวาเลน  ทุกแหงเรียนปริญญาเอกจนกระทั่งเปนปญหาใหญ
ซึง่ครบูาอาจารยหนกัใจมาก  ทำอยางไรถงึจะรกัษาคณุภาพไวได  ทัง้หมดนีเ้ราตาม
แบบฝรั่งหมด

กระบวนการเรยีนรเูชนนี ้ คอืแปลกแยกคนออกจากทองถิน่  ชมุชน  ครอบ
ครวั  คอนขางมาก  ไมเพยีงแตระดบัมหาวทิยาลยั  ระดบัมธัยมกต็วัด ี ผมเคยทำงาน
มธัยมมา  ผมรวูาระดบัอำเภอ  ระดบัตำบล  ทีม่โีรงเรยีนมธัยม  เดก็พอจบมธัยมไม
ยอมไถนาแลว  เวลานีค้นทำนาจรงิ ๆ คนอาย ุ 45  บวกขึน้ไปทัง้นัน้  คนหนมุสาวไม
ทำ  อายเขา เสยีเกยีรต ิ เผลอๆจะมคีนตางชาตมิากวานซือ้ทีด่นิในนามของคนไทย
รวมที่เปนพันไร  ชาวนาแปลงเล็กแปลงนอยคงจะขายหมด  แลวเขาก็จางชาวนา
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เหลานี ้  ทำนาในทีน่าของตวัเอง  เพือ่ประโยชนของเขา โกยเอากำไรกลบัไป  แลว
แบงเศษให  อยาประมาท มตีวัอยางมาแลวในหลายประเทศ  เพราะระบบการศกึษา
ของเราแปลกแยกคนออกจากพืน้ที ่ ชมุชน  ออกจากรากฐานวฒันธรรมของเขาเอง
คอนขางมาก  เพราะฉะนัน้เมือ่เราทราบแลว  เราตองแกเกมส  ทำอยางไรจงึจะไม
แปลกแยก  ตองเปนพวกเดียวกันใหได  ตองเรียนซึ่งกันและกันใหได

นอกจากนีโ้ครงสรางของสงัคมไทย  มคีรอบครวั  มวีดั มชีมุชน  มโีรงเรยีน
โรงเรยีนตัง้อยใูนอาณาบรเิวณทีม่บีาน มวีดั มชีมุชน แต mentality หรอืกระแสความ
คดิไม  ทกุแหงทีม่มีหาวทิยาลยัราชภฏั  มโีรงเรยีนมธัยมทัง้หลาย  กระแสความคดิ
ศนูยกลางอยทูีก่รงุเทพมหานคร  กรงุเทพฯกช็ำเลอืงดญูีป่นุ  โตเกยีว  ดู New York
องักฤษ  ฝรัง่เศส  อะไรใหมคนไทยรบัรวดเรว็  แลวคอยมาแกไขทหีลงั  เพราะฉะนัน้
ชีวิตคนถึงระดับ grass root  คือสามัญชนทั่วไป  ถูกแบงแยกทั้งทางตรงและทาง
ออม  โดยระบบการศกึษาทีม่มีนตขลงั  เปลีย่นฐานะทางสงัคมของคนไดอยางมาก
มาย  ในชวงเวลาอนัสัน้  เพยีงไมกีป่กส็ามารถเปลีย่นฐานะของคนไดแลว  เปนมนต
ขลังที่ดึงดูดคนมาสูกระแสนี้  ลองดูสิ่งที่เปนรูปธรรม

ถาทานขับรถวิ่งจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย หรือไปนราธิวาส สองขางทาง
หยุดรถที่ปมนำ้มัน  เมื่อไปเขาสุขาหรือซื้อของ  สังเกตดูใหดีของกินของใชเปน
อตุสาหกรรมจากในเมอืงทัง้สิน้  มเีหลา  เบยีร  ขนมกอ็บแกป็  เคก  อาหารแดกดวน
ซึ่งชาวบานเขาไมไดกินอยางนี้  แคเรื่องกินอยางเดียวก็แบงออกเปน 2 วัฒนธรรม
ในหมูบานกินแบบหนึ่ง  แตมาที่นี่ก็ตองทำตัวพินอบพิเทา  และซื้อของที่เขาไมคุน
เคย  เดีย๋วนีค้นุหมดแลว  ใคร ๆ กด็ืม่เบยีรชาง  เปนความจำเปนใหม  เปนปจจยัที ่5
ไปแลว  เพราะฉะนัน้ระบบบรโิภคนยิมทีม่ากบัทนุนยิมมาแรง  คนไทยเลยมลีกัษณะ
เฉพาะที่นารักมากอยางหนึ่งคือบริโภคเกงแตหาเงินไมเกง  และรสนิยมสูงกวาราย
ได  และนีค่อืลกัษณะของเรา  ซึง่เหมอืนกบัคนทัง้โลกทีเ่ปนแบบนี ้ คำถามของผมคอื
แบบนีจ้ะเอาไหม  แลวเปนแบบนีไ้ปเรือ่ย ๆ ดไีหม  แลวจะมคีนมคีวามสขุสกักีค่น
ในสถานะทางเศรษฐกจิ  สงัคม  อยางทีเ่ปนอย ู ผมตอบแทนทานกไ็ดวา  ลกึ ๆ ไม
เอา  แตโดยโฉมหนาเอากบัเขาหนอย  ไมอยางนัน้จะถกูมองวาดอย คอืตองเหมอืน
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คนอืน่เขา  แตลกึ ๆ ไมเอา
ผมเรียนตรงๆ วาเศรษฐกิจพอเพียงของผม  ตามวิถีขาราชการบำนาญ

ผมกนิผกับงุ  ถัว่งอก  เตาห ู ปลา  นาน ๆ กนิเหลากบัเพือ่นบาง  กไ็มเสยีหายอะไร
แตชัว่ชวีติผมคอนขางราคาถกูและผมไมรสูกึเลยวาการอยถูกู ๆ กนิผดัถัว่งอก  ผดั
ผกับงุ  กนิปลา  มนัลดศกัดิศ์รขีองผมหรอืไม  สำหรบัผมไมเลย  ผมจำเปนตองกนิ
ไวนขวดหนึง่ราคาเปนหมืน่หรอืไม  ไมเลย  เพือ่จะชคูอวาเทาเทยีมนกัการเมอืง ไม
จำเปนสำหรับผมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเรื่องของชาวไร
ชาวนาเทานั้น  แตเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเราทุกคน  อยูที่วาเราตั้งจิตของ
เราไววาอยางไร  เรามีวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอยางไร พอเหมาะแก
ฐานานุรูปของเราหรือไม คำวาสันโดษ  สมัยผมเปนเด็กถือวาธรรมดา  ตั้งแตสมัย
จอมพลสฤษดิ ์  ธนะรชัต  เปนตนมาไมพดูคำวาสนัโดษ  เพราะใครสนัโดษแลวถอื
วาลาหลงั ยากจนอยางนัน้ตลอด  เพราะฉะนัน้ตองพฒันา  งานคอืเงนิ  เงนิคอืงาน
บันดาลสุข  เรื่อยมาจนบัดนี้  ก็ไดผลตามนั้นทุกประการ  เรากาวไกลออกมาจาก
พุทธธรรมที่อยูในใจเราหลายชั่วคน  มากเกินไป  เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวัดงึกลบัมาแลว  จะเชือ่กนัหรอืไม  แตละคนตองพจิารณาดวย
ตนเอง

แตประเด็นของผมคือเศรษฐกิจพอเพียง  ไมใชเรื่องทฤษฎีใหมทางดาน
เกษตรของในหลวง  เพื่อชาวไรชาวนาเทานั้น  แตตองประยุกตไดวาเศรษฐกิจ
พอเพียงของมหาวิทยาลัย เศรษฐกิจพอเพียงของกรรมกร  เศรษฐกิจพอเพียงของ
ขาราชการ  ตำรวจ  ทหาร  พอคาพาณชิยเปนอยางไร  แลวคนเราจำเปนหรอืไมที่
จะโกทีส่ดุตองเจด็หมืน่สามพนัลาน  จำเปนหรอืไม  เพราะตรงนีผ้มคดิวาเปนปญหา
หญาปากคอก  หยิบมาคิดวาเราจะทำอยางไรกับชีวิตเราทุก ๆ คนที่เศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหมายมาก  ตามวิถีชีวิตของพวกเราแตละคนที่ดำรงอยู

มาถึงหัวใจสำคัญที่จะพูดวันนี้คือ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ผมคง
ตองสารภาพบาปกับทานทั้งหลายวา ผมอยูในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งแรกสมัยรัฐบาล ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์  ทำงานกับทานอาจารยสิปปนนท
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เกตทุตั  และอกีหลายๆทานไมสำเรจ็  สำเรจ็แบบครึง่ ๆ กลาง ๆ สำเรจ็เฉพาะเรือ่ง
หลักสูตรการเรียนการสอน  ที่ไมสำเร็จเพราะบานเมืองไทยยังไมพรอมยอมรับเรื่อง
นี้เทาที่ควร  ในที่สุดก็กลับไปใชหลักสูตรเดิม  การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2  นอก
จากจะไมสำเรจ็แลวยงัเลอะเทอะไปมากกวาเดมิ  ปฏริปูโดยการตรากฎหมาย  โดย
การปรับโครงสรางบริหาร  ไมเคยพูดถึงการพัฒนาคน  มหาวิทยาลัยอาจพูดบาง
ในเรือ่งการผลติบณัฑติ การศกึษาหลกัสตูร 5 ป  และปรบัหลกัสตูร  ความตัง้ใจดี
แตผลจะออกมาแบบไหนยงัไมทราบได  ตองตามดกูนัตอไป

นอกจากนั้นเรื่องกระบวนการเรียนการสอน low profile   ที่สุดไมคอยมี
ใครใหความสำคญั  ถาเปนใจผม  ผมจะปฏริปูการศกึษาโดย

1.  หาคนทีม่ใีจและสมอง  เปนครมีของประเทศเขามามากๆ ใหแรงจงูใจ
ทีด่ ี  ทีค่นเกง ๆ และด ีๆ จำนวนมากเพยีงพอ  เพราะงานของเราใหญหลวงมาก

2.  มแีหลงทดลองคนควา  R & D  เรือ่งปฏริปูกระบวนการเรยีนรแูบบใหม
ใหด ี  ถาคอมพวิเตอรมปีระโยชน (มโีทษดวย)  ตองใหเดก็เรยีนโดยเวบ็ไซด  email
internet หรอือะไรกต็ามกม็คีวามจำเปน  แตนัน่เปนเรือ่งทางวตัถ ุ เปนเครือ่งมอื  แต
หวัใจทีส่ำคญักค็อืจะปรบักระบวนการเรยีนรไูดอยางไร ถงึจะสอนใหเดก็เปนคนชาง
คิด คัดคนเขามหาวิทยาลัย  สอบแตขอสอบปรนัย  ผมถามวาประกันไดหรือไมวา
คดิเปน  เขากไ็ปตวิขอสอบปรนยักนัทัง้นัน้  ทำเปนพนั ๆ หมืน่ ๆ ขอ  เดากถ็กูวนัยงั
ค่ำ  แตถาถามทางดานความร ู  ความคดิไมได

มเีรือ่งของคณุโสภณ  สภุาพงษ  จะเลาใหฟง คอืเบือ่หนายไมอยากเรยีน
หนเีรยีน  เมือ่ถงึเวลามาสอบ เรยีนดวยตวัเอง ไมตามอาจารย  แตเวลาสอบได top
อาจารยไมทราบวาใคร top  ชื่อนี้มองไมเห็นตัวในชั้นเรียน  แตเวลาสอบได top
เพราะบากบั่นศึกษาหาความรูดวยตัวเอง  แปลวาตัวระบบการเรียนรูของเราไม
ประสบผลสำเร็จมากนัก  เพราะเราไมไดสอนใหคนชางคิด  ดังนั้นถาจะปฏิรูป
กระบวนการเรยีนร ู  ตองมกีารบานมงีาน  เนือ้หาสาระของหลกัสตูรทีส่อนใหคนคดิ
ผมขอเลาตัวอยาง  อาจารยรุนใหมที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สอนนักศึกษาโดย
การคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาสาระดีๆมา และแจกใหนักศึกษาอานลวงหนากอน
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2 อาทติย  และภายใน 1 อาทติยทกุคนตองสงงาน  โดยการใหเขยีนวจิารณบทความ
สัน้ ๆ มาสงอาจารย  แลวอาจารย comment  ในชั้นชวยกัน comment  เพิม่เตมิ
แลว synthesyze ทัง้หมด  ทกุคนไดอานหมดแลวรเูรือ่งหมดแลว  มแีงคดิทัง้  pro
และ con  ตาง ๆ นานามากมาย  เกดิขึน้  จากทีน่กัศกึษาเขยีนสัน้ ๆ มา  ผมขอปรบ
มอืให  ไมวาจะเปนมหาวทิยาลยัใดกต็าม  เพราะนัน่คอืกระบวนการเรยีนร ู  ทีส่อน
ใหนกัศกึษาใชความรเูปนของตนเอง  และถาตามดวยขอสอบทีส่อนใหคดิ ตอบแบบ
สั้น ๆ แตตรงประเด็นกะทัดรัดเพราะอาจารยอานไมไหว  แตวาชวนใหคิดทั้งสิ้น
ประเดน็ทางประวตัศิาสตร  ทางชวีวทิยา  ทางฟสกิส  ทำไดหมด  มาจนถงึ  post
quantum theory  กไ็ดทีจ่ะมาลองใหเดก็คดิวาอะไรเปนอะไร  ทำไดทัง้สิน้  เพราะ
ฉะนั้นผมคิดวาหญาปากคอก  อยูแคเอื้อมเปนสิ่งที่เราทำไดอยูแลว  แตสำคัญยิ่ง
กวานั้นคือวา  หลักสูตรในมหาวิทยาลัยรายวิชาตางๆ เราเขาแถวแตงตัวหลักสูตร
กัน  แบบอเมริกา  ที่พวกเราสวนใหญไปเรียนมา  แมจะไปประเทศอังกฤษ
ออสเตรเลยี  นวิซแีลนด  กป็รบัไปตามกระแสอเมรกิามากขึน้

บางวชิาเรยีน 3 เดอืน  สอบ จบ  ถามวาจบอะไร  รอูะไร  พอแลวหรอืยงั  ไม
รู  ตอบไมได  ผมมีลูกนองเกาและลูกศิษยเปนคนจังหวัดนาน  เจาจบปริญญาโท
เพิง่จบใหมและมาเจอผม  เขาบอกผมวา “อาจารยครบั  ผมไมสบายใจ  มเีรือ่งจะปรบั
ทกุข  กบัอาจารย  คอืวาผมจบปรญิญาโท  แตผมมคีวามรสูกึกลวง  ไมคอยรอูะไร
เลย”  ผมตอบเขาไปวา  “เออ เปนความรูสึกที่ดีมากนะ  ตอนผมจบปริญญาเอก
ใหม ๆ ผมมีความรูสึกเหมือนคุณเลย  ผมจึงตั้งใจศึกษาหาความรู  ศึกษาขอมูล
คดิตอเนือ่ง  ไมหยดุหยอน  จนถงึปจจบุนักย็งัทำอย ู เพราะกลวัโง”  เพราะฉะนัน้ที่
รูสึกกลวงเปนของดีนะ  ก็ทำใหหายกลวง โดยการหาความรูไปเรื่อย ๆ แลวมันก็
คอย ๆ รขูึน้มา  นีค่อืผลพวงของวธิเีรยีนของเรา

กระบวนการเรียนรูของเราซึ่งคงจะตองเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย
สำคัญอีกอยางคือ  เรายิ่งเรียนวิชาสูงขึ้น  ผมชอบคำของอดีตทานอธิการบดีมหา
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ศาสตราจารย ดร.นพินธ  ศศธิร  ทีบ่อกวา  we know
more and more about  less and  less  เปนเอตทคัคะ  ลกึซึง้เฉพาะเรือ่ง เอาไปใช
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ไมได  เปนความผดิของประเทศไทยทีย่งัไมพฒันาถงึขัน้ทีเ่อาความรทูีว่เิศษพสิดาร
ไปใชได   ดังนั้นตองระวังไววา เราเรียนรูอะไรลึกซึ้งพิเศษ  พิสดาร  แลววิธีวิทยา
หาความรไูดหรอืไม  วธิวีทิยาในการวจิยั  วธิคีดิอยางแยบคาย  โยนโิสมนสกิาร  ที่
พระพทุธเจาสอนไว  จะเชือ่อะไรคำนงึถงึหลกัการกาลามสตูร  ทีอ่ายกุวา 2,500 ป
แลวไดไหม  นี่คือแบบทดสอบที่จะทดสอบตนเองวาเราเพียงพอหรือไม  ผมคิดวา
เปนเหตทุีเ่ราตองเปลีย่นทัง้สิน้  อกีเรือ่งคอืเมือ่เราแปลกแยกมาจากสงัคมแลว  เรือ่ง
เรียนเปนการจัดกระบวนการเขาแถว เพื่อจะไปเรียนตอใหได

มหาวทิยาลยัทกุแหงตองม ี transcript  เปนภาษาองักฤษ  เพือ่ประโยชน
ของการไปเรียนตอ  เราดูถูกตัวเองมากไปแลว  ชาวตางชาติมาเรียนเมืองไทยมาก
ขึ้น  แตเราถือวาปริญญาของเราจะเปนรองประเทศตางๆ แตตองแปลงเปนภาษา
อังกฤษ  เพื่อนำไปเทียบชั้นที่จะเรียนตอปริญญาโท  ปริญญาเอกในตางประเทศ
เราไมเคยมั่นใจภูมิใจในความรูที่เราเรียน  เพราะเราตั้งกระบวนวิชาเลียนแบบเขา
เวลานี้มีพัฒนาใหมระดับโลกเกิดขึ้นคือวา  การจัดกระบวนวิชาแบบอเมริกา
พยายามทำคณุภาพใหเปนปรมิาณมาก  วา 3 หนวยกติ  12  หนวยกติ    48 หนวย
กติ    120 หนวยกติ   เปนวธิทีีง่าย  เหมอืนนำสนิคาตดิราคาวางตัง้ไวในหางสรรพ
สนิคา  แตเขาพบแลววาเปนการทำคนออนแอ  รไูมจรงิ  ขาดแกน  มวีชิาบงัคบั  วชิา
เลือกก็จริง  แตวาในที่สุดแลวไมพอ

เรือ่งเกดิขึน้ในมหาวทิยาลยัหลายแหงในประเทศองักฤษ  รวมถงึประเทศ
นิวซีแลนดและกำลังกระจายไปทั่วโลก  นั่นคือยอมรับนับถือการจัดกระบวนการ
วิชาเปน Module  หัวขอนี้ตองอานหนังสืออะไรบาง  คอรสวิชาเปนลักษณะ
บรูณาการทัง้หมด  ยกตวัอยางเชน  วชิาเอกการแกปญหาโดยสนัตวิธิ ี    ตองเรยีน
เศรษฐศาสตร  รฐัศาสตร  การเมอืงระหวางประเทศ  กฎหมาย  เรยีนวธิพีดูทีเ่ขาที
ตองเรยีนตองอานหนงัสอื  cross discipline ขึน้อะไรมากมาย  เพือ่จะถามคำถาม
หลกั ๆ ในวชิานีใ้หได  แลวปรญิญาโททีเ่รยีน  เรยีนวชิาที่  integrate แลว  6 วชิา  8
วิชาจบ  แตตองเขียน วิทยานิพนธเสนอโปรเฟสเซอร  ใหอานแลวเปนที่พอใจวามี
คณุภาพ  ทีผ่มรเูพราะลกูของผมไปเรยีนตามระบบนี ้  แลวเขาบอกวาไมไดหลบัไม
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ไดนอน  เหนือ่ยแสนสาหสั  แตพอจบแลวกภ็มูใิจ  วาคดิเปน  รอูะไรมากขึน้  มัน่ใจ
ในตัวเอง  ในวิชาความรูที่ตนเองร่ำเรียนมาดีขึ้น  ตรงนี้ผมคิดวาเปนวิธีแกจุดออน
ในกระบวนการเรียนรูของเราดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย  อีก
ประการหนึง่คอืเราเอาวชิาเปนตวัตัง้  เอาผเูรยีนมาเปนมาสเตอรวชิานัน้  แลวตอบ
คำถามที่อาจารยถาม  จะประกันไดอยางไรวาเขาเปนคนเฉลียวฉลาดและรอบรู
คงแกเรยีน  สมดลุด ี แลวรเูรือ่งบานเมอืง  สงัคมด ี มนัประกนัไมได  แมแตจะเรยีน
สงัคมวทิยา  มานษุยวทิยา  กไ็มแนใจ

ดังนั้นกระบวนการการเรียนรูที่ดีคือ ไมแบงแยกกระบวนการระหวางสิ่ง
ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยักบัเรือ่งทีเ่กดิในชวีติจรงิ  ในชมุชน  ในหมบูาน  ในเมอืง  เมือ่
ไมแบงกต็องทำการวจิยั  โดยอาจารยมหาวทิยาลยัตองออกไป  และเมือ่ออกไปกไ็ม
แสดงตนเปนอาจารยมหาวทิยาลยั  ใหคนยำเกรงเสมอไป  ตองทำเหมอืนชาวบาน
เพือ่ไปเรยีนรกูบัชาวบาน  เปนสมาชกิหนึง่ในหลาย ๆ คนของกลมุชาวบาน  เรยีนรู
จากเขาใหมาก  ถงึจะไดความจรงิมา  ผมพบดวยตวัเองวา  เมือ่เวลาไปตางจงัหวดั
บัดนี้กระแสมันตีกลับ  คือเมื่อชาวบานรูวาเราเปนใคร  เขาจะนิยมพูดภาษาเรา
ภาษาชาวมหาวทิยาลยั  ศพัทตาง ๆทีเ่ปนศพัททางวชิาการอยางคาดไมถงึ  เพราะ
เขาตองการใหเราพอใจ  นี่คือจิตวิทยาคนไทย  ที่ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ
ทำใหพอใจไวกอน  คำตอบตาง ๆ บางครัง้กเ็พีย้นไป  ไมพดูความจรงิทัง้หมด  อาย
แตบอกสิง่ทีถ่กูใจเรา  ทำใหเราพอใจ  เราไมไดความจรงิกลบัมา  ดงันัน้คาถาสำคญั
กค็อื  ถาจะออกไปเกบ็ขอมลู  ไปทำวจิยั  ไปเรยีนรกูบัชาวบาน  ตองทำตวัใหเหมอืน
ชาวบานถงึจะไดความจรงิ  ตรงนีจ้ะละลายความแตกตาง  ละลายความแปลกแยก
เปนหนึ่งเดียวกัน  เชื่อมโยงมาได  ดังนั้นการมีสวนรวมหมายความวา  เรากับชาว
บานเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั  ไมแปลกแยกกนั  เขามารวมกบัเรา  เราไปรวมกบัเขา
เพื่อหาความจริง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเคยใหความรูแกผม  ผมขอบคุณมากใน
การประชมุ work shop ครัง้หนึง่ไปรเูรือ่งที่จงัหวดัตราด  ขอเลาเปนกรณศีกึษา  เปน
กระบวนการเรียนรูที่วิเศษมากที่ชาวมหาวิทยาลัยไปทำงานรวมกับชาวบาน  เปน
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หมบูานชายทะเล  แลวเคยเปนปาโกงกางทีอ่ดุมสมบรูณมาก  กงุ  หอย  ป ู ปลาชมุ
มคีนไปโคนถางทำนากงุ  และทำใหกงุ  หอย  ป ู ปลามจีำนวนลดลงเปนอยางมาก
ชาวบานกลมุใจ  เปนหนีส้นิ  ไมพอใจ  ฮดึฮดัมาก  ไดทหารเรอืมาชวยในการแกไข
ปญหามารวมกนัตัง้วงคดิ  ในทีส่ดุคดิออกเปนเรือ่งดงัตอไปนี ้  คอื  คดิออกวาสตัว
น้ำในปาชายเลนของเขา  ทีร่าคาดทีีส่ดุ  ทีก่ำลงัขาดแคลนนอยลงทกุที ่ ทีแ่พรพนัธุ
เร็วที่สุดนั่นก็คือ  ปู  ดังนั้นจึงเรียกประชุมกันทั้งหมูบาน  วาถาเราจะอยูรอด  เรา
ตองไวชวีติป ูซกั 3 - 4 เดอืน  ถาเจอปตูวัเมยีทีม่ไีขเตม็ทองหามจบัเปนอนัขาด  ทัง้
ปดูำและปแูสม  พอลงปฏบิตัจิรงิ  ปรากฏวาเกดิผลสำเรจ็  แมปไูมกี ่100 ตวั  ออก
ลกูเปนแสนเปนลานตวั  พอลกูปชูมุ  กงุ  หอย  ป ู ปลา  ตางๆ กช็มุตามมา  ในทีส่ดุ
ความอดุมสมบรูณของปาชายเลน  จงึกลบัมา  แตชาวบานทีต่องการทำนากงุ  กย็งั
รกุโคนปาโกงกาง  ในทีส่ดุทหารเรอืจงึใหความชวยเหลอื  ตาตอตา  ฟนตอฟน  นาย
ทนุเมือ่เจอชาวบานเอาจรงิเขากต็องถอยไป  เมือ่ผมกลบัไปเยีย่มชาวบาน 2 ครัง้  ครัง้
หลังไปชาวบานพาผมไปดูเขาบอกวาอุดมสมบูรณเหมือนเดิม  หรือมากกกวาเดิม
เขาพาผมไปดปูาโกงกาง  นำกระบงุทีม่ปีจูำนวนมากมาใหดแูละกงุ  หอย ปู  ปลา
ตาง ๆกับคืนสภาพตามเดิม  ชาวบานยิ้มแยมแจมใส  และมีรายไดกลับมาดังเดิม
จัดการใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ  มีชาวบานเปนผูนำเที่ยว  ชาว
บานจงึไดรายไดเสรมิอกีทางหนึง่  สิง่เหลานีบ้อกเราวาชาวมหาวทิยาลยัไปคดิ  ทำ
และฟงรวมกับชาวบาน  ชาวบานตั้งโจทยถูกวาปาชายเลนจะกลับคืนมาตอเมื่อ
ชวยกันรักษาอนุรักษพันธุไวใหได  พันธุที่มีราคาแพงและเจริญเติบโตเร็วที่สุดคือปู
พอจบัเคลด็ไดแลว  อยางอืน่กต็ามมาหมด

โดยนัยยะเดียวกันที่  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  เปนหมูบานมุสลิมก็ทำ
แบบเดียวกัน  โดยมีมูลนิธิหยาดฝน  ของคุณพิสิทธิ์  ก็ไดความอุดมสมบูรณกลับ
คนืมา  ปรากฏวาเมือ่  กงุ  หอย  ป ู  ปลา  มคีวามอดุมสมบรูณ  เรอืประมงจาก
สมทุรสาคร  สมทุรสงครามไปทำการลากอวน  จบัปลากนัดือ้ ๆ เลย  ชาวบานตอง
รวมตวักนั 50 ลำ  ไปสกูบัเรอืใหญ 1 ลำ เขากย็อมถอย  เมือ่เขาถอยแลวกร็วมตวั
กันไปหานายอำเภอ  ไปหาผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  จึงไดจัด
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ตัง้ทมีดแูลปกปองนานน้ำทีอ่ำเภอสเิกาไว  และเมือ่ประสบความสำเรจ็ชาวบานอกี
หลายอำเภอจึงรวมตัวกันและนำไปเปนแบบอยาง  สรางเปนเครือขายดูแลปกปอง
นานน้ำในจังหวัดตรังขึ้น  หลายหมูบานที่สามารถพิทักษและรักษาปาได  สึนามิ
มาปาชายเลนจึงชวยรับแรงกระแทกไว  จังหวัดตรังคนตายนอยกวาที่อื่น  เราได
เรียนรูวาการรวมตัวของชาวบาน  การวางแผนของชาวบาน  การใชความคิดของ
ชาวบาน  วาจะพิทักษรักษาความอุดมสมบูรณของเขา  โดยการพิทักษธรรมชาติ
นานน้ำตรงนั้น  ไวใหไดอยางไร  เขาคิดเองทั้งหมดทุกขั้นตอน  ผมอยากจะเรียก
พวกเขามารบัปรญิญาเอกใหทัง้หมดหมบูาน  นาชืน่ชม  และขอปรบมอืให  ตวัอยาง
แบบนี้มีอีกมากมาย

นอกจาก 2 ตวัอยางทีก่ลาวมา  อกีทีค่อืจงัหวดัแพรเปนเมอืงทีอ่าภพัและ
เขามีปมมากกวาจังหวัดอื่นถูกหาวาเปนกบฏเงี้ยว  ทำใหเขาเสียขวัญ  และดอย
พัฒนา  ชาวเมืองแพรจึงรวมตัวกันใหม  โดยลาสุดเมื่อ 2 ปที่แลว  ชาวเมืองแพร
และกลุมลูกหลานเมืองแพร  รวมกันนิมนตพระมาทำพิธี 4 มุมเมือง  ปดรังควาญ
สิง่ไมดไีมงาม  ทีท่ำใหเปนทกุข  เกดิกงัวล  ทีเ่ปนปญหาใหออกไปจากเมอืงใหหมด
แลวทำขวัญเมือง  ทำพิธีตอชะตาเมือง  ชาวบานเปนผูทำ รวมกันกับพระภิกษุใน
ทองถิน่  ชาวบานผานเมอืง  ผหูลกัผใูหญทนไมไหวตองกระโดดมาเขารวม  ดงันัน้
เมืองแพรจึงมีสงาราศีขึ้น  รูจักอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอมดีขึ้น  เพราะ
ไดปลกุใจเมอืงขึน้มาแลว  โดยความคดิใชของโบราณ  มาปลกุสำนกึของชาวเมอืง
แพรใหเกิดขึ้น  ผมจึงเขียนจดหมายไปชื่นชมเขา  เขาดีใจมาก  นี่คือตัวอยางหนึ่ง
ซึ่งถามีเวลาสัก 3 ชั่วโมง  จะเลากรณีศึกษาเหลานี้ไดอยางมากมาย

ประเด็นของเราชาวมหาวิทยาลัยอยูที่ไหน  อยูที่วาเราตองไปมีสวนรวม
กบัชาวบาน  มสีวนรวมในการคดิรวมกนักบัชาวบาน  โดยเราไมเหนอืเขา  เราเปน
สหธรรมมิค  ถือศีลเสมอกัน  ชวยกันคิดชวยกันทำ  อยางที่บางคนชวยกันทำที่
จงัหวดับรุรีมัย  ทานครบูาสทุธนินัท ปรชัญพฤทธิ ์รวมตวักบัชาวบาน  อยากจะปรบั
ปรุงการเกษตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพใหมากกวาเดิม  ทำโดยการตั้งโจทย
วาดนิไมด ี ตองทำใหดนิด ี โดยการใชไสเดอืน  น้ำไมพอ  ไปขอใหหนวยเรงรดัพฒันา
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ชนบท (รพช.)  มาชวยขุดสระเก็บน้ำ  บางคนจะปลูกแตง  ปลูกกลวย  ปลูกออย
ทำอยางไรถึงจะงาม  โดยมีผูเชี่ยวชาญคือชาวบานที่เคยทำมากอน  เปนคนอาสา
ใหคำแนะนำกบักลมุ  พชืผลจงึออกมาไดผลสมบรูณเปนอยางมาก  เพราะชาวบาน
ตัง้โจทยเองวาทำอยางไรดนิถงึจะด ี  ปลกูอะไรถงึจะงาม  และขายไดด ี  รวมกนัคดิ
จงึกลายเปนมหาวทิยาลยัระดบัชาวบาน  ซึง่ชาวบานรวมตวักนัสราง  ตัง้โจทย  คดิ
เอง  อาสาเอง  ทำวิจัยเอง  เปน Action Research  ก็ออกมาดี  การทำแบบครู
บาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ ไมสงวนลิขสิทธิ์  และสามารถเขารวมกลุมกับชาวบาน
ได  โดยการติดตอผานพระครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ ที่จังหวัดบุรีรัมย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจริงอยางไร  ในทัศนะผมคิดวา
ตองเริม่ตนจากพวกเราทกุคน  โดยระบบความสมัพนัธ  3  ระดบั  ดงันี้

1. ตวับคุคล ( Individual)
2. กลุมกัลยาณมิตร  ที่พูดกันรูเรื่องไมไดโกรธกัน (Nodes)
3. เครอืขาย (Network)
หมายความวาการรวมตวั 3 ระดบั  จากบคุคลมารวมตวัเปนกลมุ ๆ เปน

กัลยาณมิตรและหลายกลุมกัลยาณมิตรรวมตัวกันเปนเครือขาย  หลาย ๆ เครือ
ขาย  เชน  เครือขายชาวนา  ชาวสวนไทยไปติดตอกับเครือขายชาวนา  ชาวสวน
ของประเทศฝรัง่เศส  จนี  เวยีดนาม  และไดทำการตดิตอกบัเครอืขายมาเปนระยะ
เวลานานพอสมควร  โดยติดตอผานทางเครือขาย internet  แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่ง
กันและกัน  ถาเริ่มตนแบบนี้ผมวาเราทำได  โดยเริ่มจากอาจารยมหาวิทยาลัยที่
ไปหาชาวบาน  ไมดแูคลนชาวบาน  ชาวบานจะไดไมคดิอะไรมาก  เราพดูคยุกนัได
ผมวาจะเปนจุดเริ่มตนที่วิเศษที่สุด

ถาเรารวมตวักนัได  เปนหนึง่จาก  Individual  มาส ูNodes มาส ูNetwork
ตองตั้งโจทยคำถามสำคัญวา  แลวเราอยากรูอะไร  อยากใหลูกหลานเราทำอะไร
เปน  ตองการกระบวนการเรยีนร ู เพือ่แกปญหาอะไร  แกปญหาเรือ่งน้ำ  แกปญหา
ตลาดลำไย  ไมใหนายทุนมาคาผลกำไรเอาประโยชน  สุดแทแตปญหา  แลวรวม
ตัวกันคิด  สำเร็จบางไมสำเร็จบาง  ลองผิดลองถูกบางไมเปนไร  แตตองตั้งโจทย
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เปน  จึงจะนำไปสูการระดมสมอง  แกไขปญหาได  นอกจากนั้น  วิชาความรูทั้ง
หลายที่มีอยูมากในมหาวิทยาลัย  สำคัญยิ่งคือการเลือกเฟน  นำความรูนั้นไป
จดัการใหเกดิประโยชนตอประชาชนทีต่องการแกปญหาตามโจทยนัน้  ความรเูรือ่ง
น้ำ  ชลประทาน  ดนิ  ฟา  อากาศ  พชื  สวน ฯลฯ  ทีเ่ราสามารถไปเผือ่แผความรู
ตามสเปคทีเ่ขาอยากรกูเ็ปนเรือ่งสำคญัมาก  และเลยไปถงึภมูปิญญา  ศาสตรตางๆ
ภูมิปญญาที่สั่งสมกันมาชานาน  การนำภูมิปญญาและความรูทั้งหลาย  ไปเลือก
เฟนใชงานใหเกิดประโยชนไดอยางไร  เปนเรื่องที่ตองพิจารณาเปนอยางมาก

สุดทายคือ  มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนวิธีการเรียนรูอยางไร  จึงจะเกิด
ประโยชน

ประการแรก  ตวัเราตองเปลีย่น  ถาเราจบัปญหาถกูตองแลว  อยางเดมิ
ไมดี  มีดีกวานี้  เราตองกลาเปลี่ยนที่ตัวเรา  โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน วิธีคิด
มโนธรรมสำนึก  อยางที่ทานอาจารยระพี  ทานพูดใหฟงเมื่อเชานี้  เปนเรื่องที่เรา
ตองกลาเปลี่ยน  ถาเรารูวาเราไปเปลี่ยนในทางที่สรางสรรคดีงาม

ประการตอมา  ตองลดอัตตาความเปนครูลง  ครูและนักเรียนจับมือกัน
แสวงหาความจรงิ  เรยีนรรูวมกนั  แกไขปญหารวมกนั  เปนของวเิศษทีส่ดุ  ผมเจอ
มาเอง  ขอเลาสัน้ ๆ ทีส่ดุ

ตอนผมเปนนกัเรยีนปรญิญาเอก  มอีาจารยหนมุในชัน้คนหนึง่  ถามขวาน
ผาซากมากวา  “เบือ่ไหมพวกเรา”  ทกุคนในชัน้บอกวาเบือ่  “งัน้เลกิเรยีน  ไปเทีย่ว
กนัดกีวา”  ครัง้แรกชวนไปกนิกาแฟ  คยุกนั 2-3 ชัว่โมง  สนกุกวาในคอรสมาก  ครัง้
ตอไป  long  weekend 3 วนั 3 คนื   ไปขึน้เขาตัง้แคมปกนับนเขา  ใครอยากคยุมี
ปญหาอยากคยุอยากถาม  สามารถพดูได  ถกเถยีงขอสงสยัไดอยางเตม็ที ่  ทำการ
ประเมินผลแลวเมื่อกลับมาทุกคนรวมทั้งอาจารยดวย  สรุปวา  เอาอีก  และนี่คือ
วิธีตักศิลา  นั่นคือวิธีการเรียนรูที่ดีของมหาวิทยาลัย  ที่รวมหัวกัน  คิดดวยกัน

มีวิทยาการใหมอยางหนึ่ง  ภาษาไทยเรียกวา สุนทรียสนทนา  David
Bohm dialogue  เปนคนเขยีนหนงัสอื   Dialogue  สนุทรยีสนทนา  คอืการทีค่นกลมุ
หนึง่มาพดูคยุวสิาสะกนั  ไมยดึมัน่ถอืมัน่วาตวัเองคดิอะไรอย ู แตฝกและตัง้ใจอยาง
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ยิง่ทีจ่ะเปนผฟูงทีด่ ี ทกุคนฟง  และทกุคนผลดักนัพดู  ไมมกีารโตแยงเอาชนะ  ไมมี
ดเีบทอะไรทัง้สิน้  หมนุเวยีนกนัไปเรือ่ย ๆ ประเมนิผลแลว David Bohm dialogue
นีท้กุคนไดเรยีนรมูากมาย  ความคดิของผมทีย่ดึมัน่ถอืมัน่  พอคยุกบัอาจารยอำนาจ
4 – 5 ยก  เผลอ ๆ ความคดิของผมทีค่านอาจารยอำนาจ  ตัง้แตตนมาอยกูบัผมโดย
ไมรูตัว  และความคิดของผมก็ไปอยูกับอาจารยอำนาจโดยไมรูตัว  อยางนี้เปนตน
เปนการแลกเปลีย่นเรยีนรซูึง่กนั  แบบไมมอีตัตา  หดัฟงใหมาก  ในทีส่ดุการพดูคยุ
แบบ  dialogue  ไมเอาแพเอาชนะ  ไมมใีครเปนใหญ  เสมอภาคกนัเหมอืน King
Arthur round table  เปนวิธีการเรียนรูที่วิเศษที่สุด  และวิธีนี้สามารถนำไปใชกับ
ชาวบานได  แตเราตองถอดความเปนอาจารยมหาวิทยาลัยที่จบปริญญาเอกตอง
เสมอเหมือนกับชาวบาน  ที่พูดก็คือผมมีประสบการณเคยไปนอนศาลาวัดกับชาว
บาน  ตอนผมทำงานทางวฒันธรรม  และผมกด็ใีจเปนลนพนทีไ่ดเรยีนรจูากเขามาก
เกินกวาที่ผมตั้งความหวังเอาไว  ตรงนี้จึงเปนเรื่องซึ่งขอเสนอแนะ  ใหนำไปคิดตอ
วาเราจะทำอยางไรด ี  ทีจ่ะแลกเปลีย่น  เรยีนร ู  มปีระสทิธภิาพตอไป

สุดทายคือเราตองการอะไรกันแน  ผมไดพูดตอนตนแลววา  เราตอง
นำเศรษฐกิจพอเพียงไปวิเคราะหตีความและใชใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมที่สุด
แตเราตองเปลีย่นกระบวนการเรยีนร ู  ขอพดูอยางชาวพทุธ  ขอพดูในฐานะลกูศษิย
ของทานพุทธทาส  ทำทั้งหมดทั้งปวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนกระบวน
การเรียนรูเพื่ออะไร  ก็เพื่อเดินออกมาจากวัตถุนิยม  ตามปณิธาน 3 ขอของทาน
พทุธทาสภกิขุ    เดนิออกมาเสยีจากวตัถนุยิม  อำนาจนยิมและธนนยิมดวย ไมกลวั
และอายใครเขาจะวา จน  ใครวาอาจารยเอกวทิยจน  ผมไมอาย  ไมรสูกึเปนปมดอย
จนจรงิ ๆ พออยพูอกนิ  ขาราชการบำนาญ  แตการจะเดนิออกมาไดเราตองประเมนิ
ตนเองวาเราลดความโลภของเราไดหรือไหม  คติทุนนิยม  ตีความโดยคริสเตียน
สาย Puritan  “Greed is good  Greed is work”  เราไมเอาดวย  เราลดเราลด
ความโลภลง เศรษฐกิจพอเพียงเราทำไดแนนอน  เพราะชีวิตของเราไมไดตองการ
อะไรมาก  เราจะเขาถึงไดและอยูอยางรมเย็นเปนสุข  เราจะมีเวลามากขึ้น  มี
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อิสรภาพมากขึ้นที่จะแสวงหาความรูและวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมที่จะพัฒนาชีวิต
ใหดตีอไป

เศรษฐกจิพอเพยีงจะทำใหธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยยูัง่ยนื  ทรพัยากร
ยังมีอยู  ไมขโมยของลูกหลานมากินมาใช  ทราบแลวโปรดเอาไปพิจารณาดวยวา
จะทำอยางไรทีจ่ะเปลีย่นกระบวนการเรยีนรกูนัใหม  จบัเคล็ดใหถกู  ตัง้โจทยใหได
เพื่อนำไปสูการเรียนรูที่ดี  และนำไปทำรวมกับชาวบาน  ลงจากหอคอยงาชาง
ทำรวมกับชาวบาน  เสมอภาคกับชาวบาน  เรียนรูซึ่งกันและกัน  ตามวิถี  David
Bohm dialogue  ผมเชื่อมั่นในเรื่องนี้และเชื่อวาพวกเราทุกคนตั้งใจจริง  เรา
คงประสบความสำเรจ็ได  ผมขออนญุาต  โดยขอจำกดัของเวลา  เพยีงเทานี ้  ขอบ
คุณครับ
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ผชูวยศาสตราจารยกรรณกิา  พนสัอำพล
คณบดคีณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

ดานดี
ยอมรบัความเปน “โลกาภวิตัน”  ทีท่ำใหการแพรหลายและเสมอภาคทาง

ดานบรบิทของโลก   อนัหมายถงึ
- เทคโนโลยี
- นวตกรรม
- กระบวนทศัน
อนันำไปสกูารพฒันาความเปนสากลทางเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง

มากขึ้น  สามารถนำเอาสิ่งดี  มาเปนตนแบบพัฒนาประเทศใหสมบูรณเชิงยั่งยืน
สบืไป

ดานดอย
การตื่นกระแสโลก  ทำใหลืมความเปนเอกภาพทางสังคม  วัฒนธรรม

ประเพณ ี    และทางชาตพินัธขุองตนเองทำใหคนเปนปญหากบั
- วตัถนุยิม
- จารีตประเพณี
- ปญหาทางสังคม

สรุป  ดังนั้นการพัฒนาตามกระแสตองเลือกในสิ่งที่เอามาไว  ตองสอดคลองกับ
ความมคีณุภาพของคานยิม  ความมัน่คง  การคงอยทูีต่องยัง่ยนืตามโครงสรางของ
ประเทศไทย

 ⌫
⌫⌦
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ผชูวยศาสตราจารยจำเรญิ   อนุแกว
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

โลกกระแสหลักเปนเพียงปจจัยหนึ่งที่รับไวพิจารณาเปนตัวเลือกและทาง
เลอืกการพฒันาประเทศควรด ู   ภมูปิระเทศตวัเอง   สงัคม   ศลิปะและวฒันธรรม
ของตวัเอง   แตไมปฏเิสธเครือ่งมอื  และองคความรทูีเ่ทาทนัโลกกระแส  และจดัให
กลมกลืนกับภูมิปญญาไทยได

ผชูวยศาสตราจารย  ดร.เชาว   อนิใย
คณบดคีณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

การพฒันาประเทศแตละประเทศควรตัง้อยบูนพืน้ฐาน  ทฤษฎ ี  และแนว
คดิของประเทศนัน้ ๆ เปนหลกั  ควรมากกวา  50 %  ไมควรนำแนวทางกระแสโลก
มาใชทั้งหมดแตควรนำมาพิจารณาไตรตรองกอนที่จะดำเนินการตามกระแสหลัก
ดวยเหตุผลที่วา  พื้นฐาน  แนวคิด  และระดับการศึกษาของประชาชนของแตละ
ประเทศไมเหมือนกัน  การนำแนวทางกระแสโลกมาใชทำใหมีการปรับตัวไมทัน
หลักการบางอยางอาจจะเปนสิ่งที่ดีแตเมื่อนำมาใชจะเกิดปญหา  ยกตัวอยางเชน
การใหทองถิ่นจัดการศึกษาโดยการโอนโรงเรียนประถมศึกษาใหกับองคการบริหาร
สวนตำบล  เปนหลกัการและแนวคดิทีด่ ี  ทีจ่ะพฒันางานไปในทางทีถ่กูตองในการ
บรหิารงบประมาณ  แตเมือ่นำมาใชในประเทศไทยซึง่มพีืน้ฐานการศกึษา   แนวคดิ
และระบบการทำงานที่คอนขางจะแตกตางกับประเทศที่เจริญแลวจึงทำใหหลักการ
แนวคิดที่ดีเกิดปญหาไมสามารถปฏิบัติไดอยางเต็มรูปแบบ

การพัฒนาประเทศที่ถูกตองควรตั้งอยูบนพื้นฐานของประเทศไทยโดย
เนนเกษตรรวมกับอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรและอยูบนพื้นฐานของ
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ความพอเพียง ควรจะไดพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยใหเจริญกาวหนา
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทำนา  ทำไร  การปลูกพืช  ฯลฯ   ควรมีการสงเสริมให
การดูแลอยางเอาใจใสจากรัฐบาล  ยกตัวอยางเชน  การทำนา  ในบางพื้นที่ขาด
น้ำกจ็ะตองจดัหาแหลงน้ำใหได  พืน้ทีท่ีน่้ำทวมอยเูสมอกจ็ะตองหาทางแกไขเพือ่ให
เกษตรมีความเปนอยูที่ดี

การพัฒนาประเทศตามแนวทางโลกกระแสหลักก็มีความจำเปนแต
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดไมใชฟุงเฟอซึ่งบางสิ่งบางอยางเมื่อเรา
ไมสามารถผลิตหรือมีความรูในเรื่องเหลานั้น   ก็ยังไมตองนำมาใช ร อ ใ ห มี ก า ร
ศึกษาอยางชัดเจนถึงผลดีผลเสียกอนจึงคอยดำเนินการก็จะทำใหการพัฒนา
ประเทศมีความยั่งยืนบนพื้นฐานของความเปนจริง

ผชูวยศาสตราจารย  ดร.เตอืนใจ  เกยีวซี
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การที่จะยึดแนวทางโลกกระแสหลักเปนตัวตั้งหรือไมนั้น  สิ่งที่ควรคำนึง
ถึงกอนอื่นก็คือ  จุดยืนของประเทศในแตละประเด็น  วามีความใกลเคียงหรือ
หางจากกระแสหลักมากนอยเพียงใด  และถาหากยึดแนวทางดังกลาวเปนตัวตั้ง
แลวจะทำใหเกิดผลเสียหรือสภาพการณดังตอไปนี้หรือไม  อาทิเชน

1. การวิ่งตามอยางเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะพบวาไมมีวันที่จะตามทันเพราะ
อีกฝายนั้นกาวล้ำนำหนาอยูเสมอ

2. การเปนทาสทางความคดิ  การเปนทาสทางเทคโนโลยใีหม ๆ มแีตการ
ตามใช  ตามซื้อ  เพื่อใหเกิดความกาวหนา  และมีความทันสมัยทางวัตถุหรือ
เทคโนโลยี  คอย ๆ หางไกลจากความพอเพียง  ความดี  ความงาม  คุณธรรม
จรยิธรรม  ไปเรือ่ย ๆ
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3. การเขาสรูะบบทนุนยิมเตม็ตวั  มกีารแขงขนัสงู  ทกุอยางทำไปเพือ่ให
เกิดผลกำไรที่เปนตัวเงิน  หรือมูลคาในลักษณะของสินทรัพย  ทำเพื่อใหทันสมัย
แลวความเปนเอกลักษณตาง ๆ ก็จะคอย ๆ สูญหายไปในที่สุด

การจะทำสิง่ใดใหเหมอืนหรอืตามใครอืน่ไดหรอืไมนัน้  สิง่ทีส่ำคญัคอื  ตน
ทนุ  ซึง่ไมไดหมายถงึแคเงนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตเิทานัน้  แตตองหมายถงึ  คน
ซึง่ประกอบดวยความสามารถ  ลกัษณะนสิยั  ความเชือ่  วถิชีวีติ  และวฒันธรรม
อกีดวย  ซึง่ถาเราพจิารณาปจจยัเหลานีอ้ยางถีถ่วนแลว  เราอาจตดัสนิใจไดวาเรา
ยึดแนวทางโลกกระแสหลักเปนตัวตั้งในเรื่องใดบาง  ซึ่งคำตอบก็คงจะทำไดเพียง
บางเรือ่ง  เทานัน้

รองศาสตราจารย ดร.ประวิทย เอราวัณย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วถิไีทยวถิโีลก

ความสมดลุ
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รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์   ศริบิรรณพทิกัษ
คณบดีคณะครุศาตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การพัฒนาประเทศไมควรยึดถือแนวทางโลกกระแสหลักเปนตัวตั้ง แต
ควรยึดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวด
ลอมที่ยั่งยืน

ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การพัฒนาทุกอยางถือวาเปนสิ่งที่ดีมีประโยชนในแงคิดดังกลาวสำหรับ
ประเทศไทย อยากใหมีการทบทวนวาปญหาอะไรเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอและ
ยังแกไขไมได  คงตองมองเห็นปญหาที่แทจริง ดังแนวทางของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ที่วา  “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  ถาไมยึดแนวทางดังกลาวแลว ประเทศ
ชาติมีงบประมาณเทาใดก็ตาม ก็จะสูญเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน อีกทั้ง
เวลาที่ผานไป ดังนั้นไมวากระแสโลกจะปรับเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม หากยึดแนว
ทางที่ไดกลาวมาขางตน ไมวาจะเปนผูบริหารระดับใดก็ตามก็จะทำใหประเทศไทย
พัฒนาไดถึงเปาหมายได  อีกทั้งมีจิตสำนึกในดานการบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนการดำเนินงานดวย ก็จะเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น

ประเทศไทยตองการการพัฒนาที่มีระบบมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน
ของการพัฒนาตกอยูกับประชาชนของประเทศ
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รองศาสตราจารยไพฑรูย   เวทการ
คณบดคีณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏัลำปาง

โลกในยคุปจจบุนัเปนยคุการแขงขนักนัดวยความร ู  ความสามารถ   เนน
คุณภาพของผลผลิตโดยใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต  ซึ่งประเทศไทยเรายังไม
พรอมเต็มที่   แตก็ตองพยายามพัฒนาตนเองอยางเรงดวน   เพื่อใหบุคลากรมี
สมรรถภาพในการปฏบิตังิาน   ดงันัน้ถอืวาเปนความจำเปนทีต่องเรงพฒันาทกุดาน
เพือ่ใหทนัการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก   สำหรบัในประเทศเรา   ยงัมกีลมุบคุคล
อีกหลายกลุมที่ยังดอยสมรรถภาพทุกดานในการเขาสูการแขงขันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได   ผูบริหารในประเทศจะตองพัฒนา  หรือหาแนวทางชวย
เหลอืใหมพีืน้ฐานเพยีงพอในการแขงขนัไดอยางจรงิจงั   หรอืไมกต็องใชแนวทางการ
พฒันากบักลมุบคุคลนัน้ ๆ อยางเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิง่การพฒันาทางดาน
การศึกษาที่ตองพัฒนาอยางเรงดวนกับคนทุกกลุม

ผชูวยศาสตราจารยละออง  ภเูงนิ
คณบดคีณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย

ในการพฒันาประเทศทีย่ดึแนวทางโลกกระแสหลกัเปนตวัตัง้นัน้    มสีวน
ดีอยูบางในแงที่  สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนได  และ
ไมถูกมองวาตกยุคสมัย  แตเมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนแลว  จะพบขอดอยเหลานั้น
สงผลใหเกิดวิกฤติในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  การศึกษา  วัฒนธรรม
ประเพณ ี และสิง่แวดลอม  ดงัทีป่รากฏอยางชดัเจนอยใูนปจจบุนั  ดงันัน้การพฒันา
ประเทศอยางยัง่ยนืได คนในประเทศจะตองเขาใจสภาพและความตองการทีแ่ทจรงิ
ของสังคม  ไมปลอยใหการพัฒนาประเทศเปนไปตามกระแสทุนนิยมและกระแส
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สังคม  ที่เนนดานวัตถุมากกวาการพัฒนาดานจิตใจ  ใชชีวิตอยางฟุงเฟอฟุมเฟอย
และยกยองคนรวยคนมอีำนาจ  จนลมืวถิชีวีติทีด่งีามของสงัคมไทย  ทีเ่คยอยอูยาง
พอเพียงและอยูรวมกันไดอยางสงบสุข

ผชูวยศาสตราจารย  ดร.วสนัต อตศิพัท
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป (External Adaptation)
เปนความจำเปนที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะเราตองอยูอยางรูเทาทันโลกและกระแส
ความเปลีย่นแปลงของโลก เพือ่นำกระแสเหลานัน้มาพฒันาสงัคม  แตเราตองรจูกั
การบรูณาการภายใน (Internal Integration)  การสรางภมูคิมุกนัทีแ่ขง็แกรงใหแก
สังคม ในการกลั่นกรอง คัดสรร ยอมรับในสิ่งที่เปนประโยชนตอประเทศชาติและ
สังคมโดยรวม  และรูจักปฏิเสธสิ่งที่จะมาสรางปญหาแกสังคมหรือสูญเสีย
ผลประโยชนของประเทศชาติ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยึดแนวทางโลก
กระแสหลักเปนตัวตั้ง ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมอยางจริงจัง
และเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพื่อใหคนปรับ
ตนอยไูดอยางมคีวามสขุทามกลางการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ สามารถรกัษาอตั
ลกัษณ ภมูปิญญา และวฒันธรรมทีด่ขีองความเปนไทย และประยกุตเขากบัความ
เปลี่ยนแปลงได ประการสำคัญที่สุดคือการนำปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใหการศึกษาแกประชาชนอยางเปน
รูปธรรม เพื่อสรางสมดุลในการพัฒนาแนวทางโลกกระแสหลัก
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ผชูวยศาสตราจารยวลินั   จมุปาแฝด
คณบดีคณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอตอบเปน  2  แนวทาง
แนวทางที ่1 เหน็ดวยกบัการพฒันาประเทศทีต่องมองดเูพือ่นรวมโลกวา

เขาเดนิไปทางไหน  เพือ่เราจะไดตามทนั  เชน  มกีารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
การสือ่สาร การคมนาคมขนสง  รวมทัง้ผลติภณัฑใหม ๆ เราตองเปนผตูดิตอคาขาย
กับทั่วโลก  ศักยภาพของประเทศไทยยังมีมากที่จะเปนแหลงทรัพยากรที่คนทั่วโลก
เขามาใชบรกิาร  การพฒันาคนกเ็พือ่ใหเปนผขูายบรกิาร   ขายสนิคาทีเ่รามใีหมลูคา
เพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 2 ไมเห็นดวย การพัฒนาตามกระแสตะวันตกที่มุงความ
เติบโตดานอุตสาหกรรม โดยขาดการพัฒนาคน พบวาประสบความลมเหลว
คนขายความสุข  มีแตการแขงขัน  แนวทางที่ควรจะถือเปนการพัฒนาบนพื้นฐาน
สงัคม  วฒันธรรมไทย  ซึง่มสีิง่ด ีๆ แตถกูมองขาม  ถาระบบการศกึษาไดนำแนวคดิ
ของตะวนัตกผสานความเปนไทย  คนจะมคีวามสขุมากขึน้  จะทำไดอยางไรนัน้ตอง
ชวยกันคิด

รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาตามแนวทางโลกกระแสหลัก เปนการพัฒนาที่เนนความ
สะดวกสบายทางวัตถุมากกวาที่จะพัฒนาจิตใจมนุษยใหรูจักสรางสรรคสิ่งแวด
ลอมทางสังคมที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใชสติปญญาในการแกไขปญหาอยาง
เปนองครวม  จงึสงผลใหเกดิการ “บรโิภคอยางโงเขลา“   และการมอมเมากนัดวย
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วธิกีารโฆษณาชวนเชือ่   และกระตนุใหเกดิความ  “โลภ  โกรธ  หลง“   อยางไมมทีี่
สิ้นสุด

การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศตามกระแสหลัก เปนการศึกษาที่มอง
เฉพาะศาสตรที่มุงเพื่อการใชประโยชนเฉพาะหนา มากกวาจะใหการศึกษาที่
พัฒนาทั้งศาสตรเชิงสังคม และปรัชญาควบคูไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยเีพือ่ใหเกดิประโยชนทัง้ในระยะปจจบุนั  (ประโยชนสวนตวั   ประโยชน
เฉพาะหนาหรือประโยชนในโลกนี้)  และประโยชนสำหรับอนาคตซึ่งครอบคลุมถึง
ความยั่งยืนของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก (ประโยชนสวนรวม
ประโยชนในโลกหนา   หรือประโยชนที่ยั่งยืนชั่วนิรันดร)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ฯ  ทรงเคยมีพระราชหัตถเลขาไวใน
จดหมายจากยโุรป  ในคราวเสดจ็ประพาสยโุรปครัง้หนึง่  (พระราชนพินธไกลบาน)
สรุปไดวา ไดเห็นความเจริญทางวัตถุในประเทศเหลานั้นแลววาเกิดจากการ
ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติในบานเมืองของตนเพื่อสรางความสุขทางวัตถุให
แกพวกตนแลวยังไมพอแคนั้น ยังลวงล้ำไปทำลายทรัพยากรของคนอื่น ๆ เพื่อ
มาสรางความสุขใหกับพวกตนเองอีก ซึ่งไมนาจะใชสิ่งที่พระองคทรงปรารถนา
จะกระทำตาม

อยางไรก็ตาม   มนุษยยอมมีความตองการที่จะไดรับความสุขสบายตาม
สมควร  ซึง่ในคำสอนทางพทุธศาสนา  เกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนษุยวามคีวามตอง
การ  3  ก.   คอื   “ กนิ   กาม   เกยีรต ิ“   ซึง่อาจจะเรยีกวา “ โลภ  โกรธ  หลง “   แต
ถามนษุยไมรจูกัควบคมุสิง่เหลานีใ้หอยใูนขอบเขตทีพ่อเหมาะพอควร   โดยเอือ้เฟอ
ความสขุสบายใหแกคนอืน่ๆ ทีเ่กดิมารวมโลกดวย   ในทีส่ดุกจ็ะเกดิ”กลยีคุ”คลาย
กับที่เราพบเห็นกันอยูในสังคมไทยและสังคมโลกที่อยูในกลุมซึ่งเนนการพัฒนาตาม
กระแสหลักทั้งหลาย  ในทุกวันนี้การควบคุมไมใหเกิดความไมสิ้นสุดของความโลภ
โกรธ   หลง   ในทกุคนทีเ่ปนประชาชนของประเทศหรอืโลก จะตองอาศยัการศกึษา
ทีถ่กูตองเปนเครือ่งมอื   หลกัการศกึษาในพทุธศาสนา  คอื  “ ไตรสกิขา “   คอื  การ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม  (ศีล)  การมีจิตใจที่ดีงาม (สมาธิ)  และการรูแจง
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แบบเปนองครวมและสามารถนำไปใชประโยชนไดทั้งตอตนเองและสวนรวม
(ปญญา)   เปนหลักการศึกษาที่ชาวโลกควรยึดถือมากกวาการนำความรูไปเพื่อ
ประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง เพื่อใหสังคมเปนสุข ในลักษณะที่เรียกวา
wisdom-based society   มากกวาเพียงแคเปนสังคมแหงเศรษฐกิจฐานความรู
หรือ  knowledge-based economy

ผูชวยศาสตราจารยสุดธิดา  จันทรมณี
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กระแสโลกคอือะไร   ตามความเขาใจ  เปนกระแสเกีย่วกบัดานเศรษฐกจิ
ดานสงัคม  และดานการเมอืง  เมือ่โลกเปดกวางดานการตดิตอสือ่สาร  ทำใหเกดิ
กระแสจากกลมุประเทศทีม่คีวามพรอมในดานดงักลาว  เชน  อเมรกิา  ยโุรป  ญีป่นุ
ฯลฯ  เกิดมีกระแสไหลออกจากประเทศดังกลาว  ประเทศที่อยูในสภาพลูกผีลูก
คนคือประเทศกำลังพัฒนา  ประเทศที่เปนลูกผี คือประเทศยากจนดอยพัฒนา

เห็นไดชัดที่สุดคือกระแสดานเศรษฐกิจ  พยายามใหมีการคาเสรีมุงเนน
ดานวัตถุเปนสินคา  ขอใหมีการซื้อขายก็ตองมีการแขงขันโฆษณายั่วกิเลส มนุษย
ใหเกิดมีความตองการหรือความโลภอยางไมมีที่สิ้นสุดของประชากรโลก  ประเทศ
ใดทีม่ฐีานดดีานคานยิม  เชน  อดทน  ขยนั ประหยดั ไมฟมุเฟอยในสิง่ทีจ่ำเปน  รทูนั
การโฆษณา  ใชของทีม่อียอูยางคมุคา  มคีวามพอใจในสิง่ทีม่อีย ู  มภีมูคิมุกนัพอดี
พอเพียง  ก็สามารถอยูในโลกยุคนี้ไดอยางไมเดือดรอน  ตรงขามถาประชากรของ
ประเทศใดมีฐานดังกลาวไมดี  ความรุนแรงของกระแสโลกก็จะกระหน่ำพัดพาไป
เหมอืนรางอยบูนทนุฟางฉนันัน้  คอื  ไหลไปตามกเิลส  มสีิง่นัน้แลวตองการสิง่ใหม
โมเดลใหมทั้ง ๆ ที่  สิ่งที่มีอยูยังใชได การบริหารประสบปญหาที่ตองแสวงหา
เทคโนโลยี คอมพิวเตอรรุนใหม สนองกิเลส สมาชิกในองคกร  ตางเห็นความดี
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ความงามทีเ่ปนนามธรรมหรอืจติวญิญาณ   ฐานแหงความสขุของสงัคมมนษุย  จงึ
หางเหนิความเอือ้อาทรรวมกนัทำงาน  อยใูนสภาพตางคนตางอย ู  เอารดัเอาเปรยีบ
เอาผลประโยชนสวนตน  ไมไดผลประโยชนไมทำ  ไมมผีลประโยชนไมชวย ทกุสงัคม
จงึมสีขุแบบจอมปลอม

กระแสดานสงัคม   ประเทศทีมี่วฒันธรรมออนแอ  มองไมเหน็สิง่ดงีามของ
ตน  แตใหความสำคัญวัฒนธรรมอื่น  เมื่อกระแสวัฒนธรรมของตางชาติ  ตางถิ่น
กระหน่ำซัดเขามา  จึงเกิดการรับหรือเลียนแบบอยางรวดเร็ว  การแตงกายสาย
เดีย่ว  การใสสผีม  สวมกางเกงยนี  ปลอยสะดอืเอวสัน้  รองเพลงเตนรำตามแบบ
ตะวนัตก  อยางอสิระทาทาย  มใีหเหน็อยบูอย ๆ  ไมถอืเนือ้ถอืตวั  การประกอบอาชพี
แบบพอเพียง ใชวัวควาย ไถนาเปลี่ยนเปนรถไถ  รถแทรกเตอร  เครื่องเกี่ยวขาว
ตขีาวมาใชแรงคน   คาแรงสงูขึน้  ความสมัพนัธชวยเหลอืเอือ้อาทรของชมุชนหาย
ไป  ความรกัสามคัคใีนหมบูานลดนอยลง ญาตฆิาญาต ิ  พอฆาลกู  ลกูฆาพอ  หลาน
ฆายาย   เยาวชนตดิยาเสพตดิ   เซก็ซ   มเีพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  เพราะการไมลมืหลูมื
ตา  ตามดานตะวนัตก

ดานการเมืองการปกครอง  ประชาธิปไตย  และการกระจายอำนาจเปน
กระแสโลกอกีกระแสหนึง่ทีไ่หลเขาสปูระเทศตาง ๆ ประเทศทีไ่มมกีารสรางภมูเิรือ่ง
นีเ้ปนวถิชีวีติมากอน  เมือ่มกีารรบัความคดิมาใชในประเทศของตน   ปญหาความ
อสิระเสรแีบบไรขอบเขต  แพรกระจายสชูมุชน  ทัง้ในองคกรขนาดใหญ  ขนาดเลก็
เมื่อสมาชิกขาดความรูความเขาใจประชาธิปไตยที่แทจริง จึงเกิดปญหาอยางไร
ระเบียบ (Chaos) ในชุมชน  ทองถิ่น  ถึงระดับประเทศ กระแสวัตถุนิยมเขามา
ครอบงำอกี  อดุมคตกิารเมอืงจงึเปนเรือ่งของผลประโยชน  และการแสวงหาอำนาจ
เกดิการซือ้สทิธขิายเสยีง  เปนเรือ่งผลประโยชนการเมอืงทกุระดบั  มกีารใชอำนาจ
เขาแทรกแซงหนวยงานของรัฐอยูตลอดเวลา  ทำใหเกิดความวุนวายอยางตอเนื่อง
ขาราชการเสียขวัญกำลังใจ   ไมไดรับความเปนธรรมในการเขาสูตำแหนง  ดาน
การศกึษาใหมกีารกระจายอำนาจสทูองถิน่เหมอืนประเทศทีเ่จรญิ  มพีืน้ฐานด ี และ
มีความพรอม  ทั้งสวนระบบ  โครงสรางและประชาชน   เมื่อมีการนำมาใชทำให
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เกิดปญหาดานความขัดแยงของบุคลากรในองคกร การบริหารจัดการโดยใช
โรงเรยีนเปนฐาน   การประกนัคณุภาพการศกึษากม็ปีญหา  และตองใชเวลาแกไข
อีกนาน   เหลานี้ลวนเปนผลพวงจากกระแสโลกทั้งสิ้น

ผชูวยศาสตราจารยสบุนิ   แกวยงั
คณบดีคณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ความคิดเห็นตอการพัฒนาประเทศที่ยึดแนวทางโลกกระแสหลักเปนตัว
ตัง้   ขาพเจามคีวามเหน็ดงันี้

1. ไมเหน็ดวยเลย  เพราะบรบิทและตนทนุทางสงัคมของประเทศไทยเรา
ซึง่เปนสงัคมเกษตรกรรมทีพ่ึง่พาธรรมชาต ิ   นสิยัคนไทยเปนคนทีข่าดวนิยัทางดาน
การตรงตอเวลา การใชเงินทอง การปฏิบัติตนตามกฎหมายฯลฯ ควรพัฒนา
ประเทศ บนพื้นฐานของปรัชญา  และแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทรงสรางหองสมุดมีชีวิตถึงหกแหงตาม
ภมูภิาคตาง ๆ   เชน  ศนูยศกึษาการพฒันาหวยฮองไคร   อำเภอดอยสะเกต็   จงัหวดั
เชียงใหม

2. ควรพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของดานทุนทางสังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี  วถิชีวีติทีพ่ึง่พาธรรมชาตโิดยใชภมูปิญญาชาวบาน   ภมูิ
ปญญาทองถิ่น โดยการพัฒนาคนใหมีองคความรูตระหนักและเห็นคุณคาของ
ความเปนไทย   นอมนำแนวพระราชดำริของในหลวงมาเปนหลักชัยในการดำเนิน
ชวีติ   ทีเ่นนในประเดน็  “ ของการทำเพือ่ให   มใิชทำเพือ่เอา “

3. การพัฒนาประเทศ  ตามแนวเขตภูมิภาคเปนเกณฑกำหนดและ
ทำในลักษณะที่ครบวงจร  เพื่อประหยัดเงินตราในการขนถายสินคา / แลกเปลี่ยน
สนิคา เชน ไมใชรถบรรทกุขาวสารหอมมะลจิากฉะเชงิเทรา ไปจำหนายใหประชากร
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ในจงัหวดัเชยีงราย   เปนตน   แตทำอยางไรจะปลกูขาวหอมมะลทิกุ ๆ ภาค   มเีครอื
ขายประชาคมระดับรากหญา  เปนตัวขับเคลื่อนสังคม   แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

4. การพัฒนาประเทศที่พึ่งพาธรรมชาติ  มิใชการพัฒนาประเทศที่
พยายามจะเอาชนะธรรมชาติโดยยึดแนวคิดของปรัชญาตะวันออกที่จะพยายามมี
ชวีติอยรูวมกบัธรรมชาตไิมทำลายธรรมชาต ิ  ไมพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ   แสวง
หาความผาสกุทีม่ัน่คง   ยัง่ยนื   รจูกัเลอืกสรรกลัน่กรองนวตักรรม  ทีไ่หลบาถาโถม
เขามา   แตเราก็ตองรูจัก  ทำความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.สุริยา เหมตะศิลป
คณบดคีณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา

การพัฒนาประเทศที่ยึดถือแนวทางโลกกระแสหลักเปนกรอบใหญในการ
พิจารณาทิศทางการพัฒนาเปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงหากกิจการภายในประเทศ
เราตองดำเนนิไปบนความจำเปนตองตดิตอสมัพนัธกบัประเทศตางๆ ในโลก สงัเกต
จากการคา  การตอรองเรื่องความมั่งคง  การแบงปนทรัพยากรหรือแมแตการได
รับการใหเกียรติทางวัฒนธรรมที่จะมีพื้นที่ยืนในเวทีโลกได  ลวนแตตองพึ่งความ
เขมแขง็ของตนเองเปนหลกักอน การพฒันาตนเองใหมคีวามพรอมและแขงขนัไดใน
กติกาโลกเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดหากเราจะอยูรวมในกระแสโลกาภิวัตนอยาง
ปลอดภยัและภาคภมู ิ ในอนาคตคนไทยไมไดจำกดัขอบเขตการประกอบอาชพีหรอื
การดำรงชีพอยูแคในประเทศไทยก็ใชวาจะไมไดรับผลกระทบจากอิทธิพลความ
เขมแข็งของประเทศอื่น หากไมพัฒนาความสามารถที่จำเปนใหกับเยาวชนใน
ปจจุบันใหพรอมรับมือกับการตองอยูรวมในสังคมโลกอยางเทาเทียมกันตั้งแตวันนี้
ก็อาจจะสายเกินไปที่จะไปพัฒนาในภายหลัง  แตอยางไรก็ตามรากฐานพื้นเพเดิม
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ของประเทศไทย  ความแข็งแกรงทางวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาไทยและสภาพสวน
ใหญของสังคมไทยในชนบทก็เปนสิ่งที่ตองนำมาพิจารณาเพื่อใชจุดเดนที่มีอยูแลว
หรอืขอจำกดัทีม่อียมูาพจิารณารวมดวย เพือ่สรางภมูคิมุกนัใหการพฒันาเปนไปใน
ทางที่มั่นคงและยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรือปรัชญาพอเพียงก็เปน
กรอบคิดสำคัญที่ตองนำมาเสริมใหทิศทางการพัฒนามีความมั่นคงบนรากฐาน
ของประเทศและดูแลคนสวนใหญของประเทศที่เปนรากหญาไดทั่วถึงบนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตามการบูรณาการแนวคิดพอเพียงกับแขงขันไดใหสมดุล
และเสริมพลังซึ่งกันและกันเปนสิ่งที่ตองทำความเขาใจกันอยางจริงจัง

ผชูวยศาสตราจารย ดร.สริพิชัร  เจษฎาวโิรจน
รองคณบดฝีายวชิาการและวจิยั  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยัรามคำแหง

ในการพัฒนาประเทศนั้น ผูบริหารประเทศอาจจะตองยึดแนวทางโลก
กระแสหลกัเปนตวัตัง้ในการพฒันา  เพราะเราจะพฒันาประเทศสสูากล   เราจำเปน
ตองรเูรือ่งของโลก   แตกต็องคำนงึถงึการบรูณาการใหสอดคลองและเหมาะสมกบั
ความเปนไทย  ทรพัยากรสิง่แวดลอม  ความพรอมของรฐัและประชาชนการใช IT
คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งดานวัตถุและจิตใจของประชาชน มองภาพรวมของทุกสิ่ง
ทุกอยางในสภาพที่เปนจริง บวกกับการมีวิสัยทัศนที่กวางไกลของผูบริหารประเทศ
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ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบเปด  ควรหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัตน
ซึ่งการติดตอคาขายกับตางประเทศหรือนโยบายการคาแบบเสรี ก็มีผลดีและ
ผลเสียกับประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา (รวมถึงไทยดวย ไมคิดวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว)   ซึ่งเปนฝายเสียเปรียบเสมอ

ถึงแมบางชวงดุลการคาจะเกินดุล แตเราตองคิดเสมอวาสินคาที่สงออก
สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งลวนแตมีการใชเครื่องมือเครื่องจักรที่มีการ
นำเขาจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน

เหน็ดวยกบัการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม   ทีม่ผีลเชือ่มโยงใหเกดิการลง
ทนุในดานอืน่ ๆ   ตามมา ทำใหมปีจจยัการผลติ   การจางงาน   รายไดของประชาชน
เพิ่มขึ้น    ในภาพรวมรายไดประชาชาติก็เพิ่มขึ้น แตอยาลืมวาคนสวนใหญของ
ประเทศอยใูนภาคเกษตรกรรม  และสวนใหญยากจน   พอรายไดเพิม่ขึน้กม็กีารใช
จายเพิม่ขึน้   เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรสนยิมในการบรโิภคชอบบรโิภคสนิคาฟมุเฟอย
ซึ่งเอาอยางผูที่มีรายไดมากหรือประเทศที่พัฒนาแลว  จึงเกิดภาวะหนี้สินตามมา
ถาไมสามารถควบคมุรายจายในการบรโิภคของตนเองได  บางรายมกีารออกไปหา
งานทำนอกทองถิ่น  เพื่อนำรายไดสงคืนหรือไมก็มีการทิ้งปญหาหนี้สินไว  และ
อพยพออกนอกพื้นที่หรือทองถิ่นของตนเพื่อเอาตัวรอด

ปญหาจากการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโต  แตประชาชนในประเทศปรับตัว
ไมทันกับการเปลี่ยนแปลงทำใหเกิดปญหาคุณภาพชีวิต  ปญหายาเสพติดและ
ปญหาอื่นๆ ตามมา  เพราะคนสวนใหญยิ่งยากจนมีการศึกษานอยจึงเปนฝายเสีย
เปรียบ  ถูกเอาเปรียบ  ขาดโอกาสในการเลือก ตั้งแตการเลือกสถานศึกษา  การ
เลือกทำงานที่มีรายได  ซึ่งทำใหเขาเหลานั้นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

การสรางจิตสำนึกใหกับเยาวชน ใหมีความซื่อสัตย มีความเปนอยูที่
พอเพยีง  พอใจกบัสิง่ทีม่อียมูจีติสำนกึเหน็แกสวนรวมมากกวาสวนตน  มคีวามเอือ้
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อาทร  มีความเกรงกลัวตอการทำบาป  หรือการกระทำที่ไมถูกตองสังคมตองไม
สงเสริมและยกยองคนที่ร่ำรวยจากการประกอบอาชีพที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
และศลีธรรมอนัด ี  ผทูีร่่ำรวยจากการคอรปัชัน่  ซึง่ไมเปนแบบอยางทีด่ ี  สงเสรมิให
ประชาชนมีการศึกษาใหเทาเทียมกัน ใหโอกาสทางการศึกษาโดยครูตองทำตัว
เปนตวัอยางทีด่ ี ความรตูองคคูณุธรรมและจรยิธรรมเสมอ   ไมอยากเหน็คนทีม่กีาร
ศึกษาสูงๆใชโอกาสที่มีอยูในการแสวงหาผลประโยชนใหตัวเองและพวกพอง การ
ศกึษาตองเปนการสรางคนใหเปนคนด ีสรางอนาคตทีด่โีดยมตีนแบบทีด่ ี  นอกจาก
ครูจะเปนแบบอยางที่ดีแลวผูนำองคกรตองเปนตัวอยางดวย  ถาโรงเรียนตองเริ่ม
ที่ผูบริหารโรงเรียน   ผนูำองคกรตาง ๆ รวมถงึผบูรหิารประเทศ  ถามนุษยมีความ
เปนที่พอเพียงกับสิ่งที่มีอยูจะลดความเห็นแกตัวลง ซึ่งโลกาภิวัตนทำใหกระแสทุน
นิยมนำสิ่งที่ไมพึงประสงคมาสูประเทศไทย คนไทยตองรับเอาแตสิ่งดีที่เหมาะ
สมกับวัฒนธรรมไทยและสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษไดยึดถือสืบมาเปนแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต

สรุป  เห็นวาการยึดแนวทางโลกกระแสยังจำเปน   แตตองสรางคนใหมี
โอกาสเทาเทยีม  ใหพอใจในสิง่ทีเ่ขาตองมอีย ู  ใหเหน็แกประโยชนของประเทศเปน
หลัก  ลดการเบียดเบียนผูที่ดอยกวา  สังคมจะเปนสังคมที่สงบสุข

รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ  พงษวาท
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตรรกะกระแสหลกัทีพ่ร่ำบอกวา  “โลกาภวิตัน”   เปนสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมได
เพยีงแตเราตองเรยีนรทูีจ่ะเผชญิและจดัการกบัสิง่ ๆ นีอ้ยางไร เปนตรรกะดานเดยีว
ทีช่นชัน้นำของประเทศ (Ellte  Class)   (ชนชัน้ทีไ่ดรบัผลพวงและประโยชนมากที่
สดุ / สงูสดุจาก  “โลกาภวิตัน”)   ประกาศและใหสถาปนาเปน  “ลทัธชิาติ”   ทำให
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ไมมีทางเลือกในระดับมหภาคและในระดับต่ำ ๆ ลงมา  แนวทางพัฒนาประเทศที่
ยดึถอืตรรกะนีเ้ปนสรณะ   จงึปดกัน้พืน้ทีท่างสงัคมไมใหแนวทางอืน่ ๆ    กลมุชนอืน่ๆ
ในสงัคม   ไดแสดงความเชือ่และศรทัธาในตรรกะและแนวทางการพฒันา  รวมทัง้
มวีถิชีวีติแบบอืน่ๆ ในสงัคม   ซึง่แทจรงิแลวในโลกนี ้   แมจะมกีระแสพฒันาหลกัที่
ชนชัน้นำของเราสมาทานจรงิกต็าม   แตกม็กีระแสการพฒันารอง ๆ  อืน่ ๆ อกีมาก
มาย   และผคูนในหลาย ๆ สงัคมกส็ามารถเลอืกดำเนนิวถิชีวีติตามแนวทางพฒันา
ทางเลอืกอืน่ ๆ บนพืน้ฐานของตรรกะทางเลอืกอนัหลากหลาย   ซึง่กส็ะทอนถงึจติ
วิญญาณของประชาธิปไตยที่ดูเหมือนวา  ชนชั้นนำของเรายังเขาไมถึง  ไมมีทาง
เขาใจ   จงึไมสามารถพฒันาใหเกดิมขีึน้ได  และนีก่ค็อืผลพวงของการสมาทานยทุธ
ศาสตรการพัฒนาประเทศที่ยึดถือแนวทางกระแสหลักของโลกที่ตั้งอยูบนตรรกะที่
จำกดั   ตรรกะทีล่ดทอนศกัดิศ์ร ี และความเปนคนของผทูีไ่ดรบัประโยชนนอย  (หรอื
ไมไดรบัเลย)   จาก  “โลกาภวิตัน”  ตรรกะทีใ่หคณุคานอยกบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้
ฐาน  และมองขามจรยิธรรม   ศลีธรรม   ทีต่รรกะทางเลอืกอืน่ ๆ  พยายามใหคณุคา
และความสนใจ
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

 ⌫
⌦⌫

ผชูวยศาสตราจารยกรรณกิา  พนสัอำพล
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กระบวนการปฏริปูตามจดุมงุหมาย  พ.ร.บ. การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542
สามารถดำเนนิการประสบความสำเรจ็ไดในระดบัหนึง่ทีค่อนขางนาพอใจ เพราะใน
ระยะเริ่มตนสามารถพัฒนากระบวนทัศน  แนวคิดใหมและกระบวนการจัดการ
ศกึษาใหแกคร ู ผบูรหิาร  ชมุชน  และบคุลากรทางการศกึษาไดในระดบัหนึง่  แตที่
ชะงกั  เพราะ

1. ปจจัยทางดานการเมือง สงผลตอกระบวนการการพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ง

2. เอกภาพทางความคิดของผูมีอำนาจทางการศึกษา ตั้งแตระดับ
นโยบาย  ระดบัผปูฏบิตังิานบรหิาร  ระดบักลาง  ยงัขาดความแจมชดั  และชดัเจน
ในแนวปฏบิตั ิ จงึสบัสน  และวนุวาย  ตามกระแสของสงัคมและการเมอืงอยตูลอด
เวลา

3.   นโยบายและแผนงานระดบัชาตทิางการศกึษาของรฐั   เปลีย่นรปูแบบ
เปาหมาย  วตัถปุระสงคตลอดเวลา   จงึทำใหขาดความเปนเอกภาพทางการจดัการ

4.  เวลาการปฏริปูกบัการคาดหวงัไมสมดลุกนั  การพฒันาการศกึษาตอง
ใชเวลา   และเปนระบบตอเนื่อง   แตความคาดหวังที่สังคมตองการกลับคาดหวัง
สูงและตองการเห็นผลเร็ว   เพื่อแกไขปญหาทางสังคม   จึงทำใหระดับการหวัง
ผลสัมฤทธิ์จึงไมไดตามคาดหวัง

จากเหตุผลทั้ง 4 ประการ สามารถอธิบายปรากฏการณในการปฏิรูป
การศกึษาไดวา  “ความกาวหนาและไดผลแตตองใชปจจยัดานอืน่  เชน  การเมอืง
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และความมั่นคงมาเปนตัวแปร  ในการที่จะสงผลใหเปาหมายการปฏิรูปไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น”

ผชูวยศาสตราจารยจำเรญิ  อนุแกว
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาตัวแบบดูเหมือนจะดีแตการจัดการยังใช
ระบบดัดแปลงมีพรรคมีพวก   และผลประโยชนเขามาเกี่ยวของมากเกินไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว อินใย
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาประสบความสำเร็จนอย พิจารณาไดจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยูในเกณฑต่ำขาดความรูความสามารถ
ดานการคดิวเิคราะห  สงัเคราะห ทัง้นีเ้กดิจากปญหา 3 ประการใหญ ๆ    งบประมาณ
ผบูรหิาร  และครผูสูอน

ประการแรก ควรจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศ
ไทยมีความเทาเทียมกันทั้งหมด ยกตัวอยางเชน หองคอมพิวเตอร หองทดลอง
วทิยาศาสตร  และอืน่ ๆ  เมือ่โรงเรยีนเกดิความเทาเทยีมกนัแลวการดำเนนิการใน
ดานอื่นๆ ก็จะพิจารณาตัดสินไดงายเชนโรงเรียนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรต่ำก็ไมไดอยูที่หองทดลองวิทยาศาสตรไมมี จะทำใหการประเมินใน
สวนอืน่ ๆ  ทำไดงายขึน้
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

ประการที่สอง ผูบริหารควรเปนผูมีความรูความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความตั้งใจเอาใจใส  และความยุติธรรม  การประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ตองเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีความสำคัญเปนอันดับแรก
เมื่อประเมินแลวไมผานเกณฑก็ไมควรใหอยูในตำแหนงทางการบริหารเพราะเมื่อ
เปลี่ยนจากโรงเรียนหนึ่งไปปฏิบัติงานอีกโรงเรียนหนึ่งก็จะทำใหเกิดปญหาตอไป
เรือ่ย  ๆ  ดงันัน้เมือ่ตัง้เกณฑแบบนีอ้อกมากอนทกุ  ๆ  ทานทีอ่ยใูนตำแหนงมคีวามรู
ความสามารถอยูแลวก็จะสามารถปฏิบัติงานดานการปฏิรูปการศึกษาไดประสบ
ความสำเร็จ

ประการสดุทาย    ครผูสูอนควรไดรบัการอบรมอยางตอเนือ่งทกุ ๆ  ป  โดย
มีหนวยอบรมเฉพาะขึ้นอาจใชมหาวิทยาลัยเปนหนวยอบรมก็ได  โดยมีหลักสูตรที่
ชัดเจนและมาจากความตองการของหนวยงานที่ควบคุมดูแล  ครูทั้งประเทศจะได
ไมเห็นการอบรมที่เกิดขึ้นมากมายทำใหครูตองเสียเงินไปอบรมแตกลับมาก็ไม
สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได การอบรมจะตองมีการประเมินผาน/
ไมผาน  ไมใชเปนการอบรมที่ผานหมดซึ่งไมไดประโยชน  เมื่อผานเกณฑแลวเอา
ผลทีไ่ดจากการอบรมนีไ้ปเลือ่นวทิยฐานะใหสงูขึน้ทัง้ตำแหนง  ทัง้เงนิเดอืน  เพราะ
ในปจจบุนัครผูสูอนตองวจิยั  ตองทำผลงานทางวชิาการ  จงึไมไดตัง้ใจสอนนกัเรยีน
อยางจรงิจงั ครผูสูอนทีต่ัง้ใจสอนนกัเรยีนแตไมมเีวลาทีจ่ะไปทำผลงานทางวชิาการ
ดังนั้นถาทำดังที่กลาวไว  ผลการปฏิบัติงานจะเกิดกับผูเรียนทั้งหมด การปฏิรูป
การศึกษาไมวาจะใหทำแบบใดก็จะสามารถดำเนินการไดประสบความสำเร็จ

ผชูวยศาสตราจารย  ดร.เตอืนใจ  เกยีวซี
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษานั้น  เปนแนวคิดที่ดีมาก  มีความเปนมา
อยางสมเหตสุมผล  แต  วธิปีฏบิตัไิมสอดคลอง  ไดแก
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1. การปฏิรูปบุคลากร  สวนใหญเปนการเนนคุณสมบัติ  มากกวาเนน
ศักยภาพ  ตัวอยางจากการสรางผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู  จะเนนวาตองมี
ผลงานเปนรูปเลม  เปนชิ้นเปนอัน  แตผลงานนั้นอาจไมไดเกิดจากความสามารถ
ในการสอนวามผีลถงึเดก็นกัเรยีนอยางแทจรงิ  หรอืครทูกุคนทำแผนการสอนมแีผน
การสอนครบทกุวชิา ทกุชัว่โมง แตอาจไมไดใชแผนนัน้ในการสอนจรงิ  การเขารวม
ประชมุหรอืฝกอบรม  จำนวนไมนอย  ทำเพราะไดรบัวฒุบิตัรสะสมไวประกอบหลกั
ฐานวามีความใฝรู  แตอาจไมเขาใจหรือไมไดนำความรูที่ไดไปปรับปรุงงานเลย

2. การปฏริปูการบรหิารจดัการ  ใชหลกัการกระจายอำนาจ  ซึง่ดโีดย
หลกัการ  แตในทางปฏบิตันิัน้  การแยกเขตยอยทำใหเกดิความออนแอในเรือ่งของ
การใชทรพัยากรรวม  การใหโรงเรยีน / สถานศกึษารบัผดิชอบทกุเรือ่ง  แตการสนบั
สนุนทรัพยากรไมเพิ่มขึ้น  ก็กลายเปนการเพิ่มภาระงานใหกับครูโดยใชเหตุ และ
มีโครงการเกษียณอายุราชการกอนกำหนดก็ทำใหบุคลากรที่มีความสามารถ
จำนวนมากหลุดหายไปจากสถานศึกษา ฯลฯ

3. การปฏริปูการเรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีนเปนสำคญั  ทีจ่รงิหลาย
เรื่องครูสามารถทำไดดี  ถาไมเสียเวลาไปวิตกกังวลกับการเลื่อนวิทยฐานะของ
ตนเองมากไปหนอย  การใชแหลงเรยีนรใูนทองถิน่  ภมูปิญญาชาวบาน  กเ็ปนเรือ่ง
ด ี แตปญหาสำคญักค็อื  การสอนใหมคีวามเชือ่วา  ถาเรยีนด ี เรยีนสงู  จะทำใหได
งานด ี  ทีเ่ปนงานเบา  สบาย  ไดเงนิคาตอบแทนสงู  ไมตองเปนเกษตรกร  ไมตอง
ทำงานหนกั  อาชพีทีด่ ี คอือาชพีทีท่ำเงนิไดมาก  อยใูนเมอืงใหญ  แตงตวัสวยงาม
มเีครือ่งอำนวยความสะดวกนานาชนดิ  แมวาจะเนนผเูรยีนเปนสำคญั  แตดเูหมอืน
จะไมเนนใหรูจักมีคานิยมที่มีคุณคา มีความพอเพียง  ไมคิดทิ้งถิ่นฐาน  ใหความ
สำคัญกับอาชีพทุกอาชีพฯลฯ  ดังนั้น  ผลงานของการปฏิรูปการเรียนการสอนนา
จะอยูที่ผลผลิตคือผูที่จบการศึกษาวาจะเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศ
ชาตแิคไหน  อยางไร  นัน่เอง
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รองศาสตราจารย ดร.ประวิทย เอราวัณย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กระบวนการปฏริปูการศกึษาทีผ่านมา “ยดึแบบ” ตะวนัตกมากเกนิไป เชน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ลมเหลวอยางสิ้นเชิง หรือแมแตโครงสรางของกระทรวง
ศึกษาธิการก็ตามขาดความคลองตัวไรประสิทธิภาพ และไรทิศทาง

การปฏิรูปการศึกษาที่ควรจะเปน  คือ  การเสริมสรางพลังอำนาจ
(empowerment) ใหหนวยปฏิบัติคือ โรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ สามารถปฏิรูป
ตนเองไดไมตองรอคำสั่งการปฏิรูปจากสวนกลาง

รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การปฏิรูปการศึกษาไทยที่ผานมายังไมไดใหความสำคัญกับผลลัพธที่มี
ตอการพัฒนาชุมชน   สังคมและประเทศเทาที่ควรจะเปน   แตใหความสำคัญกับ
กระบวนการมากเกินไป

ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นับตั้งแตรัฐบาลไดมีการปฏิรูปการศึกษา สงผลกระทบตอวงการศึกษา
ไทย ซึ่งผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นทั้งดานพัฒนาและดานเพิ่มสภาพปญหาใหมเกิด
ขึน้ ดงันีค้อื
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1. ดานการพัฒนา
  1.1  ตัวผูบริหาร ในการทำงานที่ผานมาผูบริหารจำเปนตองมีการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมในการทำงานจากรปูแบบเดมิๆ เปนรปูแบบใหม กลาวคอื ตองถกู
กำกับดวยการประเมินคุณภาพอยูตลอดเวลา ซึ่งผลดังกลาวทำให  ในการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนตองขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรมในสายตาของผูปกครอง  นัก
เรียนหรือครูในโรงเรียนนั้นๆ ดังนั้นผูบริหารตองกลาคิด กลาตัดสินใจในการที่
จะตองเลือกวิธีการ แนวการบริหารที่เปนของตัวเอง โดยอาศัยประสบการณความ
รูดานวิชาการ การวิจัยมาประยุกตใหเขากับสถานการณของกระแสการเปลี่ยน
แปลงตามนโยบายของรัฐบาล ผูบริหารจะตองทำงานหนักมากขึ้น อีกทั้งตองปรับ
เปลี่ยนการบริหารแบบเดิมใหเขาสูการบริหารมืออาชีพ

   1.2 ตวัคร ู จากผลของการปฏริปูฯ ครจูำเปนตองปรบับทบาทของตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษา การแสวงหาความรู การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ
ระบบ IT ทั้งหลาย การถายทอดเทคนิคการสอนใหม เพื่อที่จะสงเสริมใหนักเรียน
ไดเกิดความรูและมีความสามารถตามที่มาตรฐานกำหนดไว

   1.3  ดานตวันกัเรยีน  หลงัการปฏริปูฯ นกัเรยีนสามารถทีจ่ะไดรบัการ
พัฒนาโดยการเรียนรูตาง ๆ   จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยตองแสวงหาความรู
ขึน้ในหองเรยีน และนอกหองเรยีน ซึง่สิง่ตาง ๆ นี ้   ตองทำใหนกัเรยีนเกดิการเรยีน
รูไดแบบกาวกระโดด  ซึ่งตางกวาการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม

 2. ดานสภาพปญหา
   2.1 ผบูรหิาร  จะตองทำงานหนกัมากขึน้ ตองแกปญหาใหม เชน โรงเรยีน

ในฝนจำเปนตองขับเคลื่อนใหสำเร็จตามที่นโยบายของรัฐบาลตั้งไว ซึ่งปญหาเดิม
ของโรงเรียน เชน จำนวนครู อุปกรณ ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกตาง ๆ
ยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะครู ซึ่งจะเห็นไดจากจังหวัดที่ติดชายแดนหรืออำเภอตาง
ๆ ทีอ่ยใูนถิน่ทรุกนัดาร  ครทูัง้โรงเรยีนม ี2 คน  นกัเรยีน 4 - 5 หอง เปนตน ทำใหการ
พัฒนาเปนไปไดยากมาก

   2.2 ตวัคร ู  จำนวนครตูองบรรจใุหเพยีงพอตอความตองการของโรงเรยีน
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ตาง ๆ ในทองถิ่นการพัฒนาครูใหพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมใชใหครูแสวงหาการ
พัฒนาดวยตนเอง โดยเฉพาะการสนับสนุนดานงบประมาณที่จะพัฒนาครู การให
ขวัญกำลังใจครูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ผลิตครูที่มีคุณวุฒิและสาขาตรงตอความตอง
การของโรงเรยีน ทัง้นีค้วรตองแยกใหออกวาครทูีอ่ยใูนโรงเรยีนทีม่คีวามพรอมจะใช
ครูวุฒิที่ตรงสาระ แตครูที่สอนในพื้นที่ทุรกันดารตองเปนครูที่สามารถสอนไดทุก
สาระ เชน เอกประถมศึกษา และที่สำคัญตองมีจำนวนครูสอดคลองกับหองเรียน
ที่เปดสอนจริง ในการบรรจุควรแบงการบรรจุ 2 กลุม คือ ครูผูสอนคิดจากจำนวน
นักเรียนจริงและจำนวนหองเรียนที่เปดสอนจริง และควรบรรจุใหมีพนักงานที่
ทำหนาที่ธุรการ พัสดุการเงิน ทำหนาที่แทนครู ซึ่งตองสอนหนังสือเปนหลัก

   2.3  นักเรียน  ยังมีการปฏิรูปดานคุณภาพการจัดการศึกษาแตละ
โรงเรียนไมสำเร็จ จึงทำใหความเชื่อมั่นในการที่จะสรางโรงเรียนในฝนไปไมถึงฝน
จะเห็นไดจากยังมีการแขงขันในการใหนักเรียนสอบเขาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
เหมือนเดิม เปนขอคิดที่จะตองชวยกันระดมสมองในการแกปญหาดังกลาวใหได

รองศาสตราจารยไพฑูรย  เวทการ
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาที่ตองรีบเรงปฏิรูปนั้นเปนหลักการ
ที่ถูกตองแลว  แตกระบวนการปฏิรูปตองไดรับความรวมมือทุก ๆ ฝาย   ในทุก ๆ
เรือ่ง   โดยเฉพาะเรือ่งบคุลากร  งบประมาณ  วธิดีำเนนิการ   และการประเมนิผลที่
จริงจัง  ซึ่งความเปนจริงผลลัพธของการปฏิรูปการศึกษาเทาที่ผานมายังไมได
คุณภาพที่ควรจะเปน ซึ่งอาจจะเกิดจากปจจัยหลายประการ  ที่สำคัญที่สุดนา
จะเปนจิตสำนึกดานคุณภาพของบุคลากรทุก ๆ ฝาย  กระบวนการในการปฏิรูปที่
ยังไมจริงจังเทาที่ควร  และการประเมินติดตามผลอยางจริงจัง ที่ไมเนนแตการ
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รายงานผลดวยกระดาษและหรือเนนแตการประเมินโดยไมมีการพัฒนา   สุดทาย
นาจะเปนความคิดเห็นที่ตางกันในวิธีดำเนินการดานตาง ๆ  และความเปนระบบ
ราชการที่ทำงานแบบผักชีโรยหนา เกรงใจแบบวัฒนธรรมดั่งเดิม โดยไมเนน
คุณภาพของงานเปนสำคัญ

ผูชวยศาสตราจารยละออง ภูเงิน
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา หลังจากประกาศใชพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหงชาตนิัน้  จะพบวาโดยรวมยงัไมประสบความสำเรจ็เทาทีค่วร
และเมื่อพิจารณากระบวนการปฏิรูปการศึกษาในแตละดานจะพบขอเท็จจริง  ดัง
นี้

1)  ดานระบบการศกึษา  ซึง่เจตนารมณในการจดัการศกึษานัน้มงุหวงั
ใหเกิดความสอดคลองกันทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  แตในการปฏิบัติจริงยังมีการแยกสวนและขาดการตอบสนองผูที่ศึกษา
ตามอัธยาศัยใหสามารถเทียบโอนการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบได

 2)  ดานการเรยีนร ู กำหนดจดุมงุหมายทีจ่ะใหความสำคญักบัหลกัสตูร
ผเูรยีน  เนือ้หาสาระ  วธิกีารสอน  แหลงการเรยีนรแูละกระบวนการเรยีนร ู แตจาก
การดำเนนิงานทีผ่านมาพบวามปีญหา  และอปุสรรคนานปัการ  ดงัขอสรปุของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และของหนวยงานอื่น ๆ

 3) ดานการบริหารและการจัดการการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก
ของการปฏิรูปคือ การกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษา  โดยเนนระบบและ
กระบวนการบริหารที่ยึดสถานศึกษาเปนฐาน   แตขณะนี้ยังพบวาขาดการมีสวน
รวมอยางแทจรงิของหนวยงานเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิน่และผทูีเ่กีย่วของ
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 4) ดานคร ู คณาจารย  และบคุลากรทางการศกึษา    การปฏริปูดาน
นี้ถือวาเปนเรื่องสำคัญและตองทำอยางจริงจัง  แตเทาที่ผานมารัฐยังไมคอยเห็น
ความสำคัญเทาที่ควร  จากผลการประเมินของ สมศ.  รอบแรกมีขอเสนอวา “รัฐ
จะตองจัดระบบและดำเนินการพัฒนาครู  และผูบริหารโดยสนับสนุนให สคบศ.
มีบทบาทกับสถาบันอุดมศึกษาอยางจริงจัง ครูควรไดรับการพัฒนาในดานเนื้อหา
สาระ  จติวญิญาณความเปนคร ู  ทกัษะการสอน   และการประเมนิผลการเรยีนที่
มีคุณภาพ” “กำหนดใหมีวาระแหงชาติ  ในการผลิต  การพัฒนา  รักษาระดับ
คุณภาพอาจารยอุดมศึกษา   ใหไดมาตรฐานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ”

 5) ดานทรพัยากรและการลงทนุทางการศกึษา ในการปฏริปูดานนีก้ม็ี
ปญหาคอนขางมากเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะในเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา  โดยการ
เปลี่ยนจากการใหผานสถาบันการศึกษามาเปนการสนับสนุนผานทางผูศึกษาหรือ
ผูเรียน

นอกจากนี้จะพิจารณาจากยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
ทัง้ 5 ยทุธศาสตร  คอื  1) ยทุธศาสตรดานหลกัสตูรการเรยีนการสอนของการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตรการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 3)ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการศึกษาการเรียนรู
ตลอดชีวิต  4) ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาดานการมีสวนรวมของพอแม  ผู
ปกครอง  ประชาชน  ชมุชน  และเอกชนในการจดัการการศกึษา  และ  5) ยทุธศาสตร
ปฏริปูทางอาชวีศกึษาและการฝกอบรม  กย็งัพบปญหาและจะตองดำเนนิการแกไข
อีกหลาย ๆ ยุทธศาสตร

ขอมูลที่สนับสนุนวาการปฏิรูปการศึกษาของไทยจะตองไดรับการพัฒนา
มากขึ้นอีก  พิจารณาไดจากการวิเคราะหผลการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญู  พทุธศกัราช 2540  โดยสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ซึ่งไดกลาวถึงผลการปฏิรูปการศึกษาที่ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ฯ
ดังนี้
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

1)  นกัเรยีนพเิศษ / ดอยโอกาสยงัขาดโอกาสเขาถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
2)  การศึกษาตามอัธยาศัย  ยังไมมีหนวยงานใดเปนเจาภาพ
3)  การจัดการศึกษาในกลุมเด็กปกติ   ทัว่ถงึแตขาดประสทิธภิาพ
4)  ขาดมาตรฐานการสงเสริมบุคคล / ครอบครัว / องคกรเอกชน  รวม

จัดการศึกษา
5)  ขาดการมสีวนรวมของภาคเอกขน / ไมมีเอกชนในคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา
6)  งบประมาณทีม่สีดัสวนตองบทัง้หมดลดลง  เงนิอดุหนนุไมเพยีงพอ
7)  การใหผลตอบแทนอาชพีครยูงัไมจงูใจ
8)  ปญหาอืน่ ๆ  เชน  หลกัสตูรทองถิน่ขาดคณุภาพ เดก็ยงัคดิไมเปน  เนือ้หา

เนนการจำมากเกินไป จริยธรรมในหลักสูตรหายไปและไมมีการสอนศาสนาอื่น
ฯลฯ

ผชูวยศาสตราจารย  ดร.วสนัต อตศิพัท
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ในหลักการถือวาเปนการชี้นำทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปในทางที่ถูก
ตองสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติในการปรับตัวใหเขากับแนว
โลกกระแสหลักแตยังมีปญหาในการนำแนวคิดและหลักการปฏิรูปการศึกษาไปสู
การปฏิบัติจริง เพราะเปนการปฏิรูปที่ยังยึดติดกับระบบราชการ ความกาวหนาใน
ราชการของสวนบุคคล   เปนการประนีประนอมมากกวายึดในหลักการ และยังไม
สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรทางการศึกษาใหไปในทางที่พึงประสงค การ
ปฏิรูปการศึกษายังไมสามารถเขาถึงและมีสวนกำกับสภาพแวดลอมใหมเพื่อการ
เรียนรูได ไมวาจะเปนสือ่สารมวลชน สือ่ผานอนิเทอรเนต็ ระบบทรพัยากรการเรยีน
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รใูนชมุชน  ทัง้ทีส่ิง่เหลานีม้กีารบญัญตัใิน พ.ร.บ. การศกึษา 2542  ทำใหทรพัยากร
ที่มีอยูเหลานี้ ไมไดเปนประโยชนในการพัฒนาคนของเราเทาที่ควร ระบบวิทยุ
กระจายเสยีง โทรทศัน ถกูครอบงำดวยทนุและทำหนาทีเ่พือ่สนองทนุใหญ มากกวา
การพัฒนาคนของชาติ ขณะเดียวกันก็ขาดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูนอกสถานศึกษา เชน หองสมุด ระบบอินเทอร
เน็ตเพื่อการเรียนรูของชุมชนนอกจากนี้ มีขอสังเกต คือ

- ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา การนำมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ
ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐ เปนการขยายตัวในเชิงปริมาณมากกวา
คุณภาพการนำมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยในกำกับก็ไมชัดเจน ขณะที่ระบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยดูไปคอนขางดอยกวาขาราชการในภาพรวม ทำใหการจูงใจ
ดึงคนเกงเขาสูระบบอุดมศึกษามีปญหาตามไปดวย อีกทั้งระบบการคัดสรรผูเขา
เรยีนในระดบัอดุมศึกษายงัมปีญหาอย ูทีต่องพฒันาอยางจรงิจงั เพือ่ประสทิธภิาพ
ในการสรางคนเกงนบัตัง้แตระดบัมธัยมศกึษา ส ูมหาวทิยาลยั รวมถงึระบบบณัฑติ
ศึกษาที่เนนปริมาณ มากกวาคุณภาพทางวิชาการ และผลงานการวิจัยที่มีคุณคา
ระบบอดุมศกึษาตองสราง Knowledge worker   ออกมารบัใชสงัคมใหไดอยางจรงิ
จงั

- ทศิทางการพฒันาการฝกหดัครู แมจะมมีาตรฐานการพฒันาครทูัง้ครู
กอนประจำการ และครูประจำการ แตการปฏิรูปหลักสูตรและการสอนในสถาบัน
การฝกหดัคร ูทีน่อกเหนอืจากความเปนหลกัสตูร  5  ป ยงัไมโดดเดน การสรางครู
มอือาชพียงัอยใูน  แนวเดมิมากกวา

- ทศิทางการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่รบัโครงสรางและผลตอบ
แทนบคุลกรไดระดบัหนึง่ แตยงัไมสามารถเขาถงึการปฏริปูการเรยีนรขูองผเูรยีน รปู
แบบการจัดการเรียนการสอนไดมากเทาที่ควร

- ทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษา ยังไมสามารถสรางแรงจูงใจใหคนเกง
มีความตั้งใจเขาสูระบบนี้ไดเทาที่ควร ทั้งที่ประเทศขาดแคลนแรงงานระดับนี้มาก
สวนหนึ่งเมื่อจบระดับนี้แลว มุงเขาสูมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับนี้ที่
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

มีความเขมแข็งตางเปลี่ยนเปาหมาย ไปผลิตกำลังคนในระดับมหาวิทยาลัยแทน
สถาบันเอกชนระดับนี้ยังตองไดรับการพัฒนาคุณภาพอีกมาก

- ทิศทางการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ยังมีบทบาทนอยในการ
สรางสังคมฐานความรูใหเกิดขึ้นในสังคมไทย  รวมถึงการระดมทรัพยากรที่มีอยู
มาสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูสำหรับคนไทยทุกคน โดยไมแบงแยก
สังคมเมืองชนบท

ผชูวยศาสตราจารยวลินั  จมุปาแฝด
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูตองเปนการศึกษาที่ชวยพัฒนา
ศกัยภาพหรอืเสรมิสรางพลงัทีม่อียใูนตวัมนษุย   ซึง่สามารถทำไดตัง้แตจดุแรกเริม่
และตลอดชวงวยัของชวีติ  ระบบการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ทีจ่ดัใหมโีครงสรางทีเ่ปดกวาง  ยดืหยนุ  หลากหลาย   ในรปูแบบและวธิี
การจัด  ที่เอื้อใหประชาชนเขาถึงความรูไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เ ป น
การทำใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาและทุกสถานที่
ซึ่งการจะเกิดระบบการศึกษาดังกลาวได จำเปนตองสรางสภาพแวดลอมและ
กำหนดเงื่อนไขปจจัยที่เหมาะสม

หัวใจของความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาคืออะไร คำตอบคือระบบ
การศกึษาทีเ่ปดกวาง  ยดืหยนุ  หลากหลาย  เอือ้ใหประชาชนไดเรยีนรตูลอดชวีติ
แตที่ผานมาการปฏิรูปการศึกษายังไมสำเร็จเทาที่ควรจะเปนเพราะเหตุผลหลาย
ประการ  เพราะยงัมปีญหา  อปุสรรคกลาวคอื

1. เปลีย่นรฐัมนตรกีเ็ปลีย่นนโยบาย  ผบูรหิารระดบัสงูยดึตดิตำแหนง  ขาด
วสิยัทศันทีก่วางไกล  ตดิกรอบเงือ่นไขแบบเดมิ ๆ
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2. ความลาชาของกฎหมาย  ระเบยีบปฏบิตัมิขีัน้ตอนยงุยาก
3. ระบบการศึกษา  ผลิตคนเกง  ละเลยการพัฒนาดานอื่น ๆ สงผลให

สังคมยังมีปญหารุนแรง  เชน  ยาเสพติด  อาชญากรรม   และการประพฤติผิด
ศลีธรรม  อืน่ ๆ

รองศาสตราจารย ดร.สมบตั ิ  นพรกั
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการปฏริปูการศกึษา  หรอื  Process  of  Educational  Reform
ของประเทศไทยยังไมครบถวนตามหลักการพัฒนาองคการที่เรียกวา  Reform
เพราะขาดการสนบัสนนุอยางแทจรงิจากรฐับาลในระยะ  5 ป   ทีผ่านมา   ทำใหไม
เกิดผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จ  เชน
สหรฐัอเมรกิาในอดตี  ซึง่ปฏริปูการศกึษาใหเปนระบบทีเ่หมาะสมกบัประเทศทีเ่ปน
เบาหลอมของคนหลายชาติ หลายภาษา  หลายศาสนา   โดยอาศยัรฐัธรรมนญูที่
รวมกันเขียนขึ้น   แลวยึดหลักการนั้นตอเนื่องมากวาสองรอยปโดยไมถูกแทรกแซง
มากนัก เพราะชาวอเมริกันเคยประสบกับตนเองมาตั้งแตในชวงเปนอาณานิคม
ขององักฤษประมาณ  170  ป   และรดูวยตนเองวาการศกึษาทีเ่ปนแบบองักฤษนัน้
ไมใชสิง่ทีต่นตองการ  ถาศกึษาประวตัศิาสตรการศกึษาของอเมรกิาจะเหน็วามกีาร
ปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นหลายครั้งโดยผูนำของชาวอเมริกันที่มาจากคนที่ตอสูเพื่อ
ศักดิ์ศรีของประเทศชาติเคียงบาเคียงไหลกันมา  และใชการศึกษาเพื่อสรางความ
เปนพลเมืองดี  ความเคารพในสิทธิของผูอื่น  ความมีเสรีภาพทางความคิด ความ
สามารถในการแกปญหาดวยปญญาและวิธีการที่เปนประชาธิปไตย ผูนำเหลานี้
เปนกลมุชนชัน้กลาง   นกับวช   หรอืนกัคดิทีเ่ชือ่มัน่ในเรือ่ง  “ความเปนธรรมในสงัคม”
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง นักการเมืองที่เปนกลุมนักธุรกิจที่มีความโลภเปน
ฐาน ก็พยายามที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือเพื่อการแขงขันในโลกที่เนนการคา
แบบเสรี (กระแสหลัก) การศึกษาในอเมริกาจึงมีความเปนธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ
และในที่สุดอาจจะนำความพินาศมาใหอเมริกามากกวาที่เคยเกิดขึ้นกับตึก
เวิลดเทรดก็ได

กระบวนการบริหารการศึกษา ไมใชตัวแปรหลักที่ทำใหการปฏิรูปการ
ศึกษาไมประสบความสำเร็จ   ตัวแปรสำคัญคือ “นโยบายของรัฐบาล”  และการ
สนับสนุนเชิงนโยบายที่รัฐบาลใหกับการปฏิรูปการศึกษาตางหาก

ถารฐับาลใหความสำคญักบัการปฏริปูการศกึษาจรงิ ๆ แลว  งานวจิยันบั
รอย ๆ  ชิน้  และเอกสารสรปุแนวทางการดำเนนิงานที ่สปศ. (สำนกังานปฏริปูการ
ศึกษา) ไดนำเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในเดือนเมษายน
2544  ทำไมจึงไมไดรับการพิจารณาใหนำมาสูการปฏิบัติโดยเร็วที่สุด เพราะ
กระบวนการตาง ๆ  แมแตรางกฎหมายทีเ่กีย่วของ  กไ็ดทำเกอืบสมบรูณแลว  ตาม
หลักวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยสุดธิดา  จันทรมณี
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดานการบริหาร   มีการกระจายอำนาจการบริหารสูเขตพื้นที่การศึกษา
เปนความคิดที่ดี   ทำใหงานเกิดความรวดเร็วกวาการบริหารแบบการรวมศูนยอยู
ทีส่วนกลาง  แตตองอาศยัเวลาเพราะตองอาศยัความพรอมของบคุลากร   และการ
ปรับระบบงานบริหารบุคคล  การงบประมาณ  และระบบของการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมกับระดับประถมที่จะตองพิจารณาในดานการพัฒนาผูเรียนและการ
จัดการเรียนการสอนในแตละระดับ มิฉะนั้นจะสงผลกระทบตอคุณภาพดาน
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วิชาการและคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา
อกีเรือ่งหนึง่ทีส่ำคญัไมนอย  คอืการบรหิารจดัการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน   ใหชมุชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  เนื่องจากความพรอมของชุมชนไมเทากัน
เชน คณุภาพของคระกรรมการสถานศกึษา   ความเคยชนิของผบูรหิารสถานศกึษา
ทำใหการปฏริปูดานการบรหิารมปีญหาทีจ่ะตองหาขอมลู  อนัเปนตนเหตปุญหา  มา
ปรับปรุงแกไข

ดานคณุภาพวชิาการและนกัเรยีน   เมือ่มกีารกระจายอำนาจงานดาน
วิชาการ   ไมวาการสรางหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การงบประมาณ ใหอยูใน
การบริหารการตัดสินใจของสถานศึกษา   สถานศึกษาหลายแหงไมมีความพรอม
ดานบุคลากร บุคลากรครูขาดแคลน โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไมพอ ครูแตละ
คนประจำชัน้ทำการสอนทกุวชิา ผลสัมฤทธิว์ชิาสำคญั เชน  คณติศาสตร   ภาษา
ไทย   ภาษาองักฤษ   คอมพวิเตอร   จงึต่ำกวามาตรฐาน   ยิง่โรงเรยีนทีอ่ยบูนพืน้ที่
สูง ชนเผา สิ่งอำนวยความสะดวกไมเอื้อ  ไมตองพูดถึงเรื่องมาตรฐาน การมุงให
เกดิคณุลกัษณะเกง  ด ี  มสีขุ   คดิเปน   ทำเปน   แกปญหาได   จงึเปนเปาหมายที่
อยูหางไกลมาก และการใหโอกาสทางการศึกษาอยางทัดเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
จึงเปนเปาหมายที่เลื่อนลอย

ดานการพัฒนาครู ตามแนวการปฏิรูปไดเห็นความสำคัญดานนี้ อยาก
ใหครปูรบัพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรจูากการยดึครเูปนสำคญั   เปนยดึผเูรยีนเปน
สำคัญ   ซึ่งการปฏิรูปดานนี้ตองทำกันอยางจริงจัง ตองใชงบประมาณมาก
พอสมควร ตองมาจากนโยบายทีด่ ี และตอเนือ่งจากระดบักระทรวง แตนกัการเมอืง
ที่เขามาเปนรัฐมนตรีเจากระทรวง ไมมีความถนัดดานการบริหารจัดการดานการ
ศึกษา  โดยเฉพาะดานการพัฒนาครู  และมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีบอย ๆ  จึงทำให
การพัฒนาตามแนวปฏิรูปทำไมไดเต็มที่ ครูจึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สอนนอยมาก และมจีำนวนไมนอยทีส่อนโดยใชหนงัสอืเรยีนใหนกัเรยีนอานจบเปน
บท ๆ  ถอืวาจบหลกัสตูร   และทีเ่ปนประเดน็แกไขยากมากคอื  จติวญิญาณแหง
ความเปนคร ู ทีเ่ปนปญหาและจะตองพดูกนัตอ ๆ  ไปอกี
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

สรุป   การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมายังไมบรรลุเปาหมาย  มีปญหามาก
มาย   ทัง้ดานการบรหิารดานผเูรยีน   ดานคร ู  ดานสิง่อำนวยความสะดวก   ดาน
พื้นที่   โดยเฉพาะดานการเมือง   ที่ตองรอความจริงจังในการปฏิบัติตามแนวทาง
การปฏริปู   และการจดัการศกึษา    ไมควรไหลไปตามกระแสโลกมากเกินไปจนลมื
ภูมิปญญาไทย  วิถีไทย   และยึดการสรางความดีตามพุทธศาสนา

ผชูวยศาสตราจารยสบุนิ แกวยงั
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ตัง้แตป  พ.ศ.  2544   เปนตนมา   พรรคไทยรกัไทย   เปนผรูบัผดิชอบดแูล
การจัดการศึกษาของประเทศมาตลอดระยะเวลา  5 - 6 ป ใชรฐัมนตรหีมดเปลอืง
ไปหลายคน  นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายทางการศึกษาในป 2544  ตอรัฐสภา
สบิเอด็สบิสองขอ   มหีลายขอมไิดนำมาใชปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรม  เมือ่ป  2548   แถลง
นโยบายทางดานการศกึษาแบบเหมารวมเปนความเรยีงรอยแกวธรรมดา   ไมบอก
เปนขอ ๆ   เพือ่หลกีเลีย่งการตรวจสอบ  การปฏริปูการศกึษานัน้ในทศันะของขาพเจา
ขาพเจาคิดวาตองทำในเรื่องตอไปนี้

1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ  ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
จรงิจงั   เชน  การปฏบิตัติามกฎหมาย พ.ร.บ. การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542   แกไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ.   2545   มาตรา  25   มาตรา  29  เปนตน   รฐัตองพยายาม
บริหารจัดการตามเงื่อนไขหรือขอบัญญัติของกฎหมาย  เนนที่การนำกฎหมายที่มี
อยูมาบังคับใช

2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู   เพราะครูเปนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ
ตองใหสถาบันผูผลิตครูรวมกับหนวยงานผูใชครูและองคกรวิชาชีพทางการศึกษา
จับมือและทำงานแบบมีสวนรวมเตรียมครูใหม เพื่อทดแทนครูเกา รวมทั้งการ
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พัฒนาครูเกาอยางตอเนื่องใหสามารถปรับเปลี่ยนเรียนรูที่ผูกโยงกับคาตอบแทน
อยางเปนธรรม

3. มีการนำมาตรการตางๆ ที่มีอยู  มาเปนเครื่องมือในการกำจัดครู
อาจารยทีม่ปีญหา   ไมประพฤตปิฏบิตัตินใหเหมาะสม / สอดคลองกบัสถานการณ
ปจจบุนั

4. ยบุรวมโรงเรยีนขนาดเลก็  เพือ่ใหการจดัการเรยีนการสอนทีส่มบรูณ
ประหยดัคาใชจาย  รวมคน   รวมทรพัยากร   หรอืถายโอนใหแกทองถิน่  (ในกรณทีี่
ประชาชนไมยอมใหยุบ)

5. จดัสรรงบประมาณใหอยางเพยีงพอ   การลงทนุทางการศกึษาเปน
ปจจยัหลกั ๆ  ระดบัตน ๆ  จะใชมติกิารศกึษาขบัเคลือ่นความเจรญิกาวหนา   ไมมี
ปญหาซ้ำซอน / ซ้ำซาก  ใชงบประมาณสำหรับสาขาที่มีความตองการสูงเชน
นำเทคโนโลยี ฯลฯ

อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป
คณบดคีณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา ยังเปนการปฏิรูปที่ยังคงอยูใน
ระดับการปฏิรูปรูปแบบ  แตยังไมลงลึกถึงระดับเนื้อหา สวนใหญเปนการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางองคกรหรือการบริหาร แตยังไมลงไปถึงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน การกระจายอำนาจทางการศึกษาลงไปยังจังหวัดตาง ๆ และสถานศึกษา
ตามแนวทางของตางประเทศ แตบริบทความพรอมของทองถิ่นและสถานศึกษายัง
ไมไดรับการเตรียมความพรอมที่ดีพอ การยุบหนวยงานสวนภูมิภาคที่เชื่อมตอ
นโยบายสวนกลางสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาคและจังหวัดโดยไมนำความพรอมที่
มีอยูไปใชประโยชนใหเหมาะสมกับบริบทของระบบการศึกษาไทยเปนเรื่องที่นา
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เสียใจในความเรงรีบและละเลยที่จะใชประโยชนจากระบบที่มีอยูโดยคิดวาหาก
สลายระบบเดิมลงคงทำใหงายตอการกระจายอำนาจทางการศึกษาผลที่ปรากฏ
ในระยะหลายปที่ผานมานอกเหนือจากบรรยากาศความไมชัดเจน  ในภารกิจและ
ทิศทางของหนวยงานในระดับพื้นที่บวกกับความสามารถและประสบการณที่ไม
เหมาะสมกับระดับสถานศึกษาที่นักวิชาการเหลานั้นตองเขาไปประสานหรือสนับ
สนุนทางวิชาการทำใหระบบการพัฒนาการศึกษาที่ดำเนินการเปนไปอยางฉาบ
ฉวย ขาดความเขมขนทางวิชาการ ไมไดรับการยอมรับจากสถานศึกษาและผูที่
เกี่ยวของ ความเปนเอตทัคคะในเฉพาะเรื่องหายไป สถานศึกษาไดรับการกระจาย
อำนาจและกระจายงานมาใหทำ ในลักษณะตองทำทุกเรื่องแบบเบ็ดเสร็จโดยที่ไม
ได เตรียมความพรอมมากอนและขาดหนวยงานผูชำนาญเฉพาะที่คอยให
คำปรึกษา ความคึกคักเขมแข็งของกลุมโรงเรียนในการรวมกันพัฒนาวิชาการที่
เคยเห็นก็หายไป บรรยากาศการเคารพกันดวยวิชาการหรือการรวมแลกเปลี่ยน
เรยีนรซูึง่กนัและกนั การถอมตวัใหเกยีรตซิึง่กนัและกนัเพือ่ใหการปรกึษาหารอื เพือ่
ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น และประสพความ
สำเร็จในบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของที่เคยเห็นก็ขาดหายไปกลับกลายเปน
การเคารพกนัดวยอำนาจ  และหนงัสอืราชการ ซึง่สอดคลองกบัการกระจายอำนาจ
ใหมีผูมีอำนาจมากคนยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็แสดงใหเห็นวาการสรางรากฐานบุคลากร
ของแตละหนวยงานนั้นคงตองใชเวลาเตรียมการพอสมควร ตองเตรียมคนใหสอด
คลองกบัภารกจิ เตรยีมทัง้ความร ูความสามารถ และวถิปีฏบิตั ิการประกนัคณุภาพ
การศึกษาขณะนี้ก็อยูที่ประกันคุณภาพสถานศึกษาแตยังไมลงไปที่ประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนรูที่ครูผูเสนอตองตระหนัก แตอยางไรก็ตามการรณรงคใน
เรือ่งการปฏริปูการศกึษากไ็มไดสญูเปลา เพราะไดกอใหเกดิบรรยากาศตองปรบัตวั
ตองเรงพัฒนาตนเองในสวนของตัวครู สวนหนึ่งเปนการกลัวระเบียบ กลัวการ
ประเมิน หนวยงานที่เกี่ยวของก็พยายามดำเนินงานแกปญหาหรือพัฒนาไปในแนว
ทางที่ตนคิดวาดี เปนประโยชนบนพื้นฐานความไมแนใจในทิศทางหรือพันธกิจของ
หนวยงานตน และความสัมพันธระหวางพันธกิจของหนวยงานตนกับพันธกิจของ
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หนวยงานอืน่ ๆ ในระบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้หมด หรอืการจดัการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของประเทศโดยรวม กลาวโดยสรุป
หากระบบชัดเจน เสนทางภาระหนาที่ของแตละหนวยงานที่สัมพันธกันทั้งระบบ
ชัดเจน พันธกิจการรวมกันปฏิรูปการศึกษานาจะเริ่มตนไดชัดเจนเชนกัน และให
ตระหนกัในความสอดคลองกบั บรบิทของไทยดวย โดยนำสิง่ทีด่ทีีม่อียเูดมิมาใชให
เปนประโยชนดวย รัฐบาลใหมนาจะเริ่มตนไดดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพัชร เจษฎาวิโรจน
รองคณบดฝีายวชิาการและวจิยั คณะคกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัรามคำแหง

ความคิดเห็นตอกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
1.  ในการปฏริปูการศกึษาทีผ่านมา ไดมกีารปฏริปูหลายดาน ไดแก การ

เรยีนการสอน  สถานศกึษา  คร ูผบูรหิารโรงเรยีน มหีลกัการปฏริปูด ี  ผลการปฏริปู
ที่ผานมาก็ประสบผลสำเร็จอยูบาง  ปญหาก็เกิดขึ้นมาก ในการปฏิบัติจะเห็นไดวา
ผทูีม่หีนาทีป่ฏบิตั ิ  เชน ครยูงัไมเขาใจหลกัการบางอยาง การใหความรดูานการจดั
อบรมในเรือ่งตาง ๆ  ยงัไมทัว่ถงึและไมชดัเจน  ผทูีเ่ขารบัการอบรมเพือ่เปนวทิยากร
ทีจ่ะตองนำความรไูปเผยแพรตอ  ยงัไมประสบผลสำเรจ็  เพราะทกุคนไมชดัเจน ใน
สิ่งที่จะปฏิรูปตองอาศัยเวลาทุกอยางจึงคอยชัดเจนและเขาใจดีขึ้น อยางไรก็ตาม
กเ็ปนการเริม่ตนทีด่ ี ตองเริม่การเปลีย่นแปลงทีพ่งึปรารถนากจ็ะตามมาในทีส่ดุ   แม
จะมีอุปสรรคหรือปญหาใด ๆ ก็ตามยอมหาวิธีการแกปญหาได

2. ครูบางคนยังไมยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน หรือบาง
คนเปลี่ยนแปลงแตไมถูกหลักการ  หรือเขาใจผิดวาสิ่งที่ทำนั้นถูกตองแลว

3. การประชาสัมพันธใหผูปกครองหรือบุคคลทั่วไปทราบยังไมทั่วถึง
ผูปกครองไมเขาใจนโยบายจึงใหความรวมมือไมถูก
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

4. แหลงเรียนรูของนักเรียนยังไมเพียงพอ ตามที่เราทราบกันดีวาปจจุบัน
เปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน  ทุกคนสามารถหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะจาก  Internet   แตหลายโรงเรียนยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร นักเรียนที่
ขาดความพรอมที่บานจึงยังขาดโอกาสที่จะเรียนรูไดตามศักยภาพ   ในขณะที่นัก
เรียนบางคนที่มีความพรอมสามารถไปไดไกล   จึงนาเสียดายโอกาสของคนเหลา
นัน้

5. ในปจจบุนัครมูโีอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาทีม่าก ในการขอตำแหนง
นั้นครูตองจัดทำเอกสารตาง ๆ มากมาย  อีกทั้งงานพิเศษหรือโครงการตาง ๆ
ในโรงเรียนก็มีมาก  เปนโครงการภายในโรงเรียนบาง จากหนวยงานภายนอก
ขอความรวมมือมาบาง หรือหนวยงานเหนือสั่งการมาบาง  ปจจัยทั้งหลายเหลานี้
ครเูปนผรูบันโยบาย   ดงันัน้  เวลาในการสอนนกัเรยีนจงึถกูเบยีดบงัไปโดยปรยิาย
จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำใหการปฏิรูปการศึกษาไปไดไมไกล

ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

การปฏริปูการศกึษาของประเทศไทย  นบัตัง้แตม ี  พ.ร.บ. การศกึษาแหง
ชาต ิ พ.ศ.  2542    ซึง่ถอืวาเปนแมบทของการปฏริปูการศกึษามผีลบงัคบัใช  ซึง่มี
เวลาจนถงึปจจบุนั  ประมาณ 7 ป  แลว  การดำเนนิจะเหน็ไดวา  มผีลทัง้ทีส่ามารถ
ดำเนินการไดตาม พ.ร.บ. ดังกลาว  และมีปญหาอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษา
ก็มาก  ซึ่งพิจารณาใหเห็นดังนี้

ดานการปฏิรูปโครงสรางการจัดการศึกษา
ดานการปฏิรูปโครงสรางการศึกษา  ปรากฏวารัฐบาลไดกำหนด พ.ร.บ.
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ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ทำใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางการจดัการศกึษาของชาต ิ  คอื  มกีารรวมกนัของหนวยงานระหวาง
ทบวงมหาวิทยาลัย  กับกระทรวงศึกษาธิการ  ยุบรวมกรมหรือสวนราชการที่เทียบ
เทากรมมารวมเปนสำนักงานใหม 5 สำนักงานในสวนกลาง  และในสวนภูมิภาค
ไดกำหนดโครงสรางใหมคอื   สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่รวมกนัระหวางสำนกั
งานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สำนักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด ฯลฯ  ทั้งหมดมารวมในหนวยงานเดียวกัน  แมจะรวมกันไดโดย
กฎหมาย  แตการที่แตละหนวยงานมีหลักการทำงานที่แตกตางกัน  ทำใหการ
ดำเนนิงานคอนขางจะมปีญหาบาง  เชน  ระดบัมธัยมศกึษากบัประถมศกึษา  ดาน
คณุภาพของนกัเรยีนมคีวามแตกตางกนั  ตามปจจยัของชมุชนเมอืงกบัชนบท  ทำให
นักเรียนที่อยูในตัวเมืองเขามาเรียนในเมืองใหญ   เพื่อแสวงหาการศึกษาที่ดีกวา
มากขึ้น

สวนระดับอุดมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับสำนักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ  ซึ่งโดยหลักการแลวทั้ง 2 หนวยงานไดผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ซึ่งความแตกตางของแตละหนวยงานมี
ความชดัเจนเปนเอกลกัษณของหนวยงานอยแูลวเมือ่มกีารปรบัโครงสรางใหม  ตอง
มีการดำเนินการรวมกันก็เปนผลดีอยางหนึ่งทำใหการพัฒนาระบบการศึกษาเปน
ไปพรอม ๆ กัน  โดยตัวบุคลากรก็ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ดานการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดานการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   โดยหลักการคือ

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรทองถิ่น  แตในระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาโรงเรียนก็ไมสามารถดำเนินการได  เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการ
จัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนครูผูสอนยังยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเดิม
คือยึดครูเปนศูนยกลาง
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ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรยังอางอิงหลักสูตรเดิม แตก็มีการพัฒนา
หลักสูตรตอไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละสถาบันดวย สวนการจัดการ
เรียนการสอนก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษานั้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

อยางไรก็ตามผลการจัดการศึกษาโดยเฉพาะกอนการปฏิรูปการศึกษามี
ขอมูลบงชี้วานักเรียนไทยที่ไปแขงขันกับนานาชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่น ๆ
จะอยูในระดับรั้งทาย  แตปจจุบันนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดเหรียญทอง  หรือ
อนัดบัหนึง่จากการแขงขนัระดบันานาชาตหิลายดาน  อาจเปนเพราะความสามารถ
เฉพาะบุคคล หรือเทคโนโลยีของชาติกาวหนา หรืออาจเพราะการปฏิรูปการศึกษา
ก็เปนได

รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ  พงษวาท
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การปฏริปูการศกึษาทีผ่านมาเจด็ป  (19  สงิหาคม  2545 - 19  สงิหาคม
2549)   ในภาพรวมตองถอืวา  ยงัไปไมคอยจะถงึไหน  ทัง้ ๆ   ทีด่เูหมอืนจะมอีะไรตอ
อะไร  “ใหม ๆ”  ไมนอยกต็าม   แตชดัเจนกค็อื  เจด็ปนีเ้รามรีฐัมนตรกีระทรวงศกึษา
ธิการ  6  คน รัฐมนตรีชวยวาการ กรรมการ ผูชวยรัฐมนตรี จำนวนและรายชื่อ
จนจำไมได   เรามพีระราชบญัญตัหิลกั ๆ  ทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตักิาร
ศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542   ลาชาไปจากทีค่วรจะเปนทัง้สิน้  ไมวาดวยการบรหิาร
จัดการกระทรวงศึกษาธิการเอง ที่วาดวยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ดี ฯลฯ
เราก็เกือบจะไมไดทำอะไรเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา
ภายในกระทรวงเลย  (มาตรา 39)   เรากด็จูะบดิเบอืน  ทำลายสปรติ  จติวญิญาณ
ของการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาใหแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(อปท.)  (มาตรา 41- 42)   ไปเกอืบสิน้  จนทำใหการ  “ถายโอน”  สถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานใหแก  อปท.  ทีด่ำเนนิอยใูนขณะนีเ้ปนเรือ่งตลกนาเศราไป   สวนเรือ่ง  “หวัใจ”
ของการปฏริปูทีพ่ดูกนัมาก  (โดยเฉพาะโดยคนของกระทรวงศกึษาธกิารทัง้เดมิและ
ใหม)  คือ  การปฏิรูปการเรียนรู  การปฏิรูปหลักสูตร  การปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศกึษากถ็ามรฐัมนตรจีาตรุนตเอาเอง  กพ็อจะรคูำตอบวา  ไปถงึไหน  ไมใช
เปนการมองโลกในแงรายแตเปนการมองการปฏิรูปการศึกษาตามที่มันเปน
(ตถตา)  มากกวา   เพราะ 7  ป  ทีผ่านมา  ดจูะปฏริปูเกอืบจะทกุอยาง   ยกเวนเรือ่ง
ที่ควรปฏิรูป
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 ⌫

⌫   ⌫

ผชูวยศาสตราจารยกรรณกิา  พนสัอำพล
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความคดิเหน็ตอเจตนารมณของโครงการผลติคร ู (หลกัสตูร 5 ป)  สรปุเปนประเดน็
สาระไดดังนี้

1.  ดานการผลติ  ไดผลในระดบัทีน่าพอใจ   เพราะมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะทำ
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนครูที่
ดีได   โดยเฉพาะการฝกประสบการณตรงตออาชีพครู

2.  ดานหลกัสตูร  การจดักระบวนการเรยีนการสอน  เนือ้หาบางรายวชิา
ยังไมชัดเจนตามบริบทของพื้นที่เปาหมายในการผลิตครู  ควรทบทวนการกำหนด
เนื้อหารายวิชา   และหลักสูตรหลังจากทดลองใชไประยะหนึ่งแลว

3. ควรมีการวิจัยประเมินตามพื้นที่การผลิตและเปาหมาย เพื่อจะได
ทรัพยากรบุคคลดานวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของสังคม

จากประเด็นตาง ๆ ที่ไดประมวลสรุปมาคือ  ภาพที่ปรากฏใหเห็นไดชัดที่
สามารถนำมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้นสืบไป
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ผชูวยศาสตราจารยจำเรญิ  อนุแกว
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หลักสูตรควรเปน  4  ป แตปรับรายวิชาโดยเนนความเปนครูจิตวิทยา
ทักษะกระบวนการสอนใหมากขึ้น  และจัดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต  ปริญญาโท
และปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น

ผชูวยศาสตราจารยเชาว  อนิใย
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการผลิตครูขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร  5 ป) เปน
โครงการที่ดีมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศในภาพรวมของการผลิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูมาตั้งแตทำการเปดการเรียน
การสอนในระยะแรกไดคนเกงเขามาเรียนครูเปนจำนวนมาก  ตอมาเมื่อไดคนเกง
เขามาเรยีนครเูปนจำนวนนอยมาก   ดงันัน้เมือ่บคุคลเหลานีอ้อกไปปฏบิตัหินาทีส่อน
จะทำใหเกิดปญหาหลายประการตามมา  เชน  ไมเขาใจเนื้อหาวิชาที่จะทำการ
สอนอยางแทจริง  การอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรูใหมๆ ก็จะทำไดยากจึงเปน
สวนหนึ่งที่ทำใหการปฏิรูปการศึกษาไมประสบผลสำเร็จ

โครงการผลิตครูขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) เปน
โครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับโครงการคุรุทายาท ที่กระทรวงศึกษาธิการไดเคย
จดัมาครัง้หนึง่แลวขณะนีน้กัศกึษาทีไ่ดเรยีน  ในโครงการประสบความสำเรจ็ในการ
ประกอบอาชพีเปนจำนวนมาก  เชน เปนอาจารย  3  เปนผอูำนวยการโรงเรยีน    และ
เรียนตอในระดับปริญญาเอก ดังนั้นโครงการผลิตครูขั้นพื้นฐาน  ระดับปริญญาตรี
(หลกัสตูร  5  ป)   จงึเปนโครงการทีด่มีปีระโยชนในการพฒันาประเทศในภาพรวม
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ของการผลิตครู  จะทำใหครูที่เกง ๆ มีจิตวิญญาณที่จะเปนครู
รัฐบาลควรใหความสำคัญกับโครงการนี้ ควรจัดสรรงบประมาณมาใหใน

การดำเนินโครงการอยางเพียงพอโดยเฉพาะการใหทุนการศึกษาและทุนดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตาง ๆ มากที่สุด  ซึ่งในขณะนี้นัก
ศึกษาที่อยูในโครงการจะไดรับคำชมจากคณาจารยที่สอนวาเปนนักศึกษาที่เกง
และเอาใจใสในการทำงานและรวมกิจกรรม  ทั้งนี้ถาประเทศชาติยังมีงบประมาณ
ไมมากนกั ควรทีจ่ะใหทนุในการเรยีนจำนวนหนึง่ทีส่ามารถจะเรยีนไดจนสำเรจ็การ
ศึกษา แตจะตองมีตำแหนงบรรจุไดทันทีที่สำเร็จการศึกษาแลวหรือบรรจุไดกอน
สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทำใหนักศึกษาในโครงการมีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู
ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติตอไป

ผชูวยศาสตราจารย  ดร.เตอืนใจ  เกยีวซี
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การผลติครดูวยหลกัสตูร 5 ป  สิง่ทีแ่ตกตางจากหลกัสตูรเดมิ (4 ป) กค็อื
การเรียนวิชาเฉพาะดานเพิ่มมากขึ้น อีกประมาณ 15-20 หนวยกิต  หรือ
ประมาณ 5 - 7 วชิา  และเพิม่ระยะเวลาการฝกประสบการณวชิาชพีคร ู  จาก
1 ภาคเรยีน เปน 2 ภาคเรยีน (1 ปการศกึษา)

อนัทีจ่รงิ  ถาวตัถดุบิด ี หรอืคนมาเรยีนเปนเดก็เกงอาจไมตองเรยีนนาน
ถาเปนเด็กดี  ก็ไมตองใชเวลาอบรมบมเพาะนาน ถาเปนคนใฝรูในขณะที่
ทำงานกอ็าจเรยีนเพิม่เตมิ ความร ู  หรอืคณุวฒุไิดอยตูลอดเวลา เพราะวชิา
ที่เรียนเพิ่มนั้น ควรเปนวิชาที่เปนประโยชนในขณะที่ทำงานซึ่งจะตองมีการปรับ
เปลี่ยนอยูเสมอ  และถารัฐใหความสำคัญบุคคลในวิชาชีพครูอยางแทจริงเหมือน
กบับางประเทศ การใหคาตอบแทนทีส่งู  หรอืสถานะทีส่ำคญั  กจ็ะเปนตวัดงึดดูให
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คนที่มีคุณภาพมาเขาสูวิชาชีพนี้ไปเอง
สำหรบั  การฝกประสบการณ 1 ป  สำหรบัวชิาชพีคร ู อาจนานเกนิ

ความจำเปน  เนื่องจากการประกอบวิชาชีพครูนั้น  จะมีชวงการทดลองงาน  ซึ่ง
ครูใหมควรจะเริ่มการทำงานดวยการเปนผูชวยสอนกอนในระยะแรก หรืออยูภาย
ใตการดูแลแนะนำของครูที่มีความชำนาญกอนสักระยะหนึ่งแลวจึงปฏิบัติงานตอ
ไปดวยตนเอง

ปจจบุนั  สิง่ทีส่ามารถดงึดดูใจใหผทูีม่สีตปิญญาดเีขาสวูชิาชพีคร ู คอืการ
ใหทนุ  และมงีานทำ  จากการสอบถามนกัศกึษาทีไ่ดรบัทนุในลกัษณะนี ้  วาทำไม
จงึตดัสนิใจรบัทนุ  คำตอบทีไ่ดรบัคอื  การมงีานทำระหวางเรยีน  กบัการมงีานทำ
ถาจะตองเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ก็คงจะเลือกงานเปนอันดับแรก  ดังนั้น  การพัฒนา
เรื่องนี้จึงควรพิจารณาแยกเปน 2 ประเด็นคือ

1. การผลิตครูหรือการสรางหลักสูตรการผลิตครู  ควรใหเปนหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะมีอิสระในการผลิต  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นก็จะตอง
คำนงึถงึความตองการและความจำเปนของสงัคม  ของผใูชคร ู หนวยงานทีค่วบคมุ
มาตรฐานการผลิตอาจมีบทบาทอยูบาง  แตไมใชผูกำหนดชะตาชีวิต  เพราะถา
สถาบันใดผลิตบัณฑิตคุณภาพไมดี  ก็จะเปนผลเสียของสถาบันนั้นเอง

2. การใชคร ู เปนหนาทีข่องหนวยบรรจคุรทูีจ่ะคดักรองผทูีจ่ะเขาไปทำงาน
และควบคมุดแูล วาทำงานไดอยางทีต่องการหรอืไม หากขาดคณุสมบตักิไ็มควรรบั
เขาทำงาน หรือเมื่อทำงานไปแลวไมสามารถสรางผลงานที่ดีได  ก็ควรจะพัฒนา
หรือพิจารณาใหพนจากงานได  และถาอยากไดครูดีครูเกง  ก็ควรใหตำแหนงงาน
และคาตอบแทนที่สามารถดึงดูดใจคนเหลานั้นไดดวย

อยางไรกต็าม  การพฒันาใด ๆ ยอมมหีนทางหลายทาง  มรีปูแบบทีห่ลาก
หลายแตกตางไปตาม  ปจจัย  เวลา  และสถานที่  ดังนั้น  การทำงาน  หรือการ
ตดัสนิใจในทกุเรือ่งจงึควรตัง้อยบูนพืน้ฐานของขอมลู  ขอเทจ็จรงิ  ความจรงิจงั   และ
ความจริงใจของทุกฝาย  เพื่อใหผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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รองศาสตราจารย  ดร.ประวทิย เอราวณัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในเชิงระบบ
การขยายเวลาผลติจาก 4 ป เปน 5 ป รฐัตองจดัฐานเงนิเดอืนรองรบัเพือ่

ตีคาชวงเวลาที่ขยายออกไปในการเรียนระดับปริญญาตรี

การเรียนการสอน
การขยายเวลาเปน 5 ป ไมควรเนนความร ู(Knowledge) แตควรเนนหลกั

สตูรทีเ่สรมิสรางทกัษะวชิาชพี  (professional Skills)  มากยิง่ขึน้  (การฝกสอนนาน
ขึ้นไมไดประกันวาครูจะมีทักษะการสอนที่ดี)

รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ
คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เจตนารมณของโครงการผลติครขูัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี  5  ป   คอื
การยกระดับคุณภาพครูทั้งในมิติของวิชาการและมิติของวิชาชีพ  ซึ่งเปน
เจตนารมณที่ดีมาก   ควรจะพัฒนาตอไปใหเกิดผลในทางปฏิบัติและสงผลถึงการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
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ผชูวยศาสตราจารยเพิม่ศกัดิ ์  สรุยิจนัทร
คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การผลิตครูโครงการดังกลาวเห็นวาเปนโครงการที่มีความสำคัญ
อยางยิ่ง ถาหากอยากจะไดตนแบบของผูมีความรูความสามารถ และมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่ตองใชระยะเวลาในการสรางครูที่มีคุณภาพที่จะนำไปเปนผูสราง
คนใหมีคุณภาพ เพราะการสรางคนที่จะออกไปเปนครูตองสรางทั้งความรูและ
จติสำนกึ  ตลอดจนจติวญิญาณทีร่กัในอาชพีคร ู   หากรบัคนเกงแตวชิาการมาเปน
ครูเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูเฉพาะสาขานั้นความมีจิตวิญญาณจะไมเกิด
และกจ็ะเปนปญหาทีต่องตามแกไขโดยไมรจูบ อกีทัง้รฐับาลตองใหความสำคญัตอ
อาชีพครู แมกระทั่งครูปจจุบันก็ตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของการเปนครูให
ดีอยางใหไดชื่อวา “อาชพีครู”  แตทำอยางไรจะเปน “ครมูอือาชพี” ใหได การผลิต
จำเปนตองใชระยะเวลาและควรกระจายใหครบทุกสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
ทั้งจำนวนและหลักประกันในการมีงานทำ เราก็จะไดคนดีมาเปนครู

การพัฒนาโครงการดังกลาวจำเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง และควรมี
การทำวิจัยติดตามผลตลอดเวลาไมควรรอผลเปนรุนๆ ไป จะทำใหการดำเนินการ
ขาดตอน ในฐานะสถาบันผลิตครูเห็นดวยในการพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งทาง
สถาบันที่ผลิตครูก็จำตองพัฒนาตนเองใหพรอมในการผลิตครูออกไปใหมีคุณภาพ

การพัฒนาควรทำใหครบโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือก การเรียนการสอน
การจัดประสบการณ เสริมและการประกันงานตองสรางความมั่นใจใหกับผูที่
จะเรียนจะทำใหโครงการนี้ประสบความสำเร็จ   และจะไดคนเกง คนดี มาเปนครู
เพื่อรับใชชาติตอไป
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รองศาสตราจารยไพทรูย   เวทการ
คณบดคีณะครศุาสตร   มหาลยัราชภฏัลำปาง

นับเปนเจตนารมณที่ดีมากในการพัฒนาวิชาชีพครู   และการพัฒนาการ
ศึกษาของชาติ ควรมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอัตราการ
บรรจุของนักศึกษาที่เรียนในโครงการนี้ ซึ่งตองกำหนดนโยบายจากรัฐบาลให
ชดัเจน   เปนรปูธรรม   เชือ่ถอืได   ไมเปลีย่นไปเปลีย่นมา   ของหนวยงานทีผ่ลิตและ
หนวยงานที่ใชครู เชนเขตพื้นที่การศึกษา เพราะนักศึกษาเหลานี้ไดเลือกการ
ประกอบอาชพีของเขาแลว ดวยความมงุมัน่ทีจ่ะประกอบอาชพีคร ูอยางครมูอือาชพี
นอกจากนี้นักศึกษากลุมนี้นับเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงกวากลุมที่มาเรียน
ครทูัว่ไปซึง่นาจะสงผลใหเปนครทูีด่ขีองชาตใินอนาคตได   และสามารถพฒันาการ
ศึกษาของชาติได  เนื่องจากตองถูกฝกฝนอบรมเปนระยะเวลามากกวาหลักสูตร
4  ป   และยงัถกูสงัคมคาดหวงัไวสงู   ทำใหนกัศกึษาเหลานัน้ยิง่ตองพฒันาตนเอง
ใหมีสมรรถภาพเต็มที่   อีกทั้งมีผลงานวิจัยหลายฉบับที่ติดตามผลโครงการคุรุ
ทายาท      ไดยืนยันวานักศึกษาเหลานั้นเมื่อจบออกไปเปนครูแลว เกือบทั้งหมด
เปนครูที่ดีของชาติ ถาระบบการใชครูมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูง และมี
วัฒนธรรมการทำงานที่เนนการปฏิรูปการศึกษาหรือเนนคุณภาพ   โดยไมพาครูรุน
ใหมไปสูวิถีการทำงานแบบเดิม ๆ

ผูชวยศาสตราจารยละออง ภูเงิน
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

เจตนารมณของโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปริญญาตรี
(หลกัสตูร 5 ป)  มงุผลติครใูหม  ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาทีจ่ะสรางครทูีม่ี
ความรูลึกซึ้งทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและมีจิตวิญญาณในการ
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เปนครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ   ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญตามแนวทางของการปฏิรูปการ
ศึกษาซึ่งมีหลักการดังนี้

1) จงูใจนกัเรยีนทีด่ ี เกง   และมคีวามตองการเปนครใูหเขาเรยีน  โดยจดั
ใหมีระบบการใหทุนการศึกษาระหวางการเรียน  และมีระบบการประกันการมีงาน
ทำ

2) สรางระบบการคดัเลอืกคนด ี   เกง  เขามาเรยีน
3) สรางหลักสูตรการผลิตครูใหสามารถพัฒนาความรูความสามารถทาง

วิชาการไดอยางลึกซึ้ง  สรางการเรียนรูจากการปฏิบัติและฝกฝนทักษะวิชาชีพครู
อยางเขมแข็ง

4)  จัดทำระบบการพัฒนาจิตสำนึกอยางตอเนื่อง
5) ประสานงานกับหนวยงานผูใชครูเขามามีสวนรวมในการผลิตครูโดย

ความรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
6)  รวมมอืกบัหนวยงานตาง ๆ ทัง้ผใูชครแูละสภาครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา  กำหนดมาตรฐานการผลิตครูและการประเมินผลนักศึกษาเพื่อออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จึงเห็นไดวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดีและสอดคลองกับแผนการปฏิรูป
ระบบการผลิตครู   และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจาก
การมีโครงการดังกลาวทำใหไดนิสิตนักศึกษาที่มีความรูและความตั้งใจที่จะเปนครู
คอนขางสูงเขามาเรียนและจากการประเมินผลของผูเกี่ยวของกับนิสิตนักศึกษา
กลุมนี้ก็ไดคำตอบคลายคลึงกันวา “มีความพึงพอใจระดับมาก”  และคาดหวังวา
เมื่อพวกเขาเหลานี้สำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพครู  เขาจะสามารถ
เปนครูชั้นวิชาชีพสามารถพัฒนาการของชาติ  และดำรงตนตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางแนนอน  ดังนั้นถารัฐบาลเห็นความสำคัญของการศึกษาอยางจริง
จะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครูและควรสนับสนุนโครงการใน
ลักษณะนี้อีกตอไป
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต อติศัพท
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงที่ตองมีมาตรฐานนับตั้งแตกระบวนการผลิต
ทั้งเนื้อหาประสบการณดานวิชาการ และเนื้อหา ประสบการณดานการจัดการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานการกำกับคุณภาพที่ชัดเจน มีการควบคุมคุณภาพดวย
ใบประกอบวชิาชพี  นอกจากนี ้มขีอสงัเกต คอื

- การบริหารหลักสูตรการฝกหัดครูที่เนนคุณภาพ เพราะนักศึกษาครู
จะออกไปพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคต หลักสูตรจึงตองทันสมัย ปรับเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วได มีการเรียนรูในเชิงสหวิทยาการ และ
บูรณาการ สามารถสรางนักศึกษาครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ที่พรอมจะเรียน
รู และสรางองคความรูใหม ๆ ไดดวยตนเอง และกระบวนการเรียนรูในสถาบัน
ฝกหดัครตูองเปนแบบอยางใหแกนกัศกึษาครไูด  “Student will teach as they were
taught”

- การสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตครู ความจำกัดดวย
งบประมาณ บุคลากรที่มีคุณภาพ ทำใหกระบวนการผลิตครูออนแอไปดวย การ
ผลติคร ูไมใชเพยีง Chalk & Talk แตตองสรางแบบอยางทัง้ดานการจดัประสบการณ
การเรียนรูที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเรียนรูอยางจริงจัง

- การจูงใจคนเกงเขาเรียนครู เปนความผูกพันของสังคมไทย ที่คนเลือก
เรยีนครนูอยลงหากมทีางเลอืกอืน่ ระบบทนุการศกึษา คาตอบแทนทางวชิาชพีทีส่งู
ขึ้น รวมถึงการสรางโรงเรียนฝกหัดครูใหทันสมัยเพื่อจูงใจคนรุนใหมเขามาเรียน

- สมรรถนะทาง Pedagogy VS Content Area ทีอ่อนแอลงสถาบนัผลติ
ครู ตองสรางความเขมแข็งในดานการจัดประสบการณการเรียนรู และเนื้อหา
วิชาการที่จะออกไปสอนขึ้นมาใหได มิเชนนั้นกระแส 4+1 ยังจะมีอยูอยางสูง ซึ่ง
หมายถึงเกียรติภูมิของสถาบันฝกหัดครูดวย

- สมรรถนะรวมสมัยของครูยุคใหมที่ตองเติม และเสริมสรางใหนักศึกษา
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คร ูอาททิกัษะการคดิในรปูแบบหลากหลาย   ทกัษะดานเทคโนโลย ี   ทกัษะชวีติ
- การเนนคณุภาพมากกวาปรมิาณ ตองใหความสำคญักบัครทูีม่คีณุภาพ

มากกวาปริมาณครูที่มาก โดยเฉพาะในปจจุบันที่เปนโอกาสในการลดการผลิตลง
เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในการผลติในปรมิาณทีเ่หมาะสม มงุเนนในสาขาทีข่าดแคลน
และสถาบันมีความชำนาญ

ผูชวยศาสตราจารยวิลัน จุมปาแฝด
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากเจตนารมณโครงการผลติครขูัน้พืน้ฐาน  ระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร
5  ป)  โดยมกีารจดัหลกัสตูรครแูนวใหมระดบัปรญิญาตร ี เพือ่ผลติครรูนุใหม ในป
2546  เปนตนมานัน้  ขณะนีอ้ยใูนชวงปที ่ 3  เหลอืเวลาอกี  2  ป  จงึจะเหน็ผลผลติ
รุนแรก  เพราะฉะนั้นจึงยังไมเห็นผลสำเร็จในการผลิตครูรุนใหมที่เปนรูปธรรม  แต
มีความเห็นวา  การดำเนินงานเดินทางมาถูกทางแลว  แตสิ่งที่อยากเสนอแนะใน
ระดับนโยบาย คือ

1. ควรมีระบบพัฒนาคณาจารย ซึ่งเปนครูของครูใหสอนเกง สอนดี
มคีวามร ู  ทกัษะ  มผีลงานทางวชิาการ  และวจิยัศกึษาองคความรู

2.  ใหการสนบัสนนุโดยจดัทนุพฒันาคณาจารยในสถาบนัผลติครใูหม  มี
วุฒิปริญญาเอกทดแทนคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ

3. พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางครุศาสตร  ศึกษาศาสตร ของแตละ
ภมูภิาค   และระดบัสถาบนัแตละแหงเพือ่ประสานความรวมมอืในการผลติ  พฒันา
คร ู  คณาจารย   และบคุลากรทางการศกึษา

ทั้งสามสวนในระดับนโยบายอาจจะกำหนดไวแลว   แตควรที่จะตอง
ดำเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

รองศาสตราจารย ดร.สมบตั ิ  นพรกั
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. เจตนารมณของโครงการผลติคร ูฯ (หลกัสตูร  5 ป)   เปนเจตนาทีจ่ะแก
ปญหาการขาดแคลนครูรุนใหมที่มีทั้งความรูในสาขาวิชาเฉพาะที่เขมแข็งมีจิตใจที่
เหมาะสมจะเปนครูและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
จติวทิยาการเรยีนร ู จงึเปนเจตนาทีด่ ี แตยงัขาดความชดัเจนเรือ่งการคดัเลอืกแหลง
ผลิตที่เปน Best  Practice ในสาขาตาง ๆ  และขาดการพิจารณาใหละเอียดวา
อะไรคือความตองการที่แทจริง และการผลิตตามสาขาวิชาเฉพาะ  การผลิตตาม
ระดบัการศกึษาทีส่อน  (ปฐมวยัและประถม,  มธัยม,  อาชวีศกึษา  และอตุสาหกรรม
ศึกษา,  อุดมศึกษา,  การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ฯลฯ) ควรจะพิจารณากันอยาง
ไรถึงจะเหมาะสมกวาที่ทำกันอยูในขณะนี้

2. การพฒันาตอไปควรเปนเรือ่งทีต่องอาศยันกัวจิยัทีร่วมกนัศกึษาปญหา
ทีแ่ทจรงิใหชดัเจนยิง่ขึน้มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกบักรณขีองตางประเทศทีเ่ปนแบบ
อยางทีด่แีลวเสนอทางออกทีด่ ี  ไมใชการประชมุพดูกนัไปกนัมา  แลวกน็ำแตความ
ตองการของแตละสถาบันมาเปนคำตอบ  ซึ่งไมไดตอบปญหาของการผลิตครูของ
ประเทศในภาพรวม

ผูชวยศาสตราจารยสุดธิดา จันทรมณี
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหน็ดวยกบัความคดิทีอ่ยากได  อยากมคีรพูนัธใุหม ทีเ่ปนครดู ี ครเูกง   ครู
มคีวามสขุครดู ี  คอืครทูีม่จีติวญิญาณแหงความเปนคร ูมจีรรยาบรรณ  มวีนิยั   รกั
วชิาชพี  พฒันาวชิาชพี มกีลัยาณมติร  มคีวามใฝรใูฝเรยีน  ตัง้ใจใหการศกึษาอบรม
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เด็กสรางเด็กใหเปนคนดี   ไมดูดายในการชวยเหลือเด็ก  เวลามีปญหาดานการ
เรยีนและปญหาชวีติ   ครทูีร่กัหมคูณะไมแตกสามคัค ี  รกัสถาบนั   ชวยกอบกแูละ
นำสถาบันสูความมีชีวิตที่สดใส

ครเูกง คอืครทูีม่คีวามเกงดานวิชาการ   และมคีวามเชีย่วชาญดานวชิาชพี
ใฝรใูฝเรยีนจดัการเรยีนรเูกง   ชวยสงเสรมิเดก็ใหเกดิความสำเรจ็ในการเรยีนร ู เปน
นกัพฒันากจิกรรมการสอน  รเูทคโนโลย ี และนวตักรรม   มาใชดานวชิาการมคีวาม
รอูยางลกึซึง้  แมนยำในวชิาทีส่อน  รวูธิกีารวจิยัทางการศกึษา โดยเฉพาะการวจิยั
ในชั้นเรียน

ครูมีความสุข  ไดแกมุงใหเปนครูที่มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ขยัน
อดทน  อดกลัน้  ประหยดั ไมตามกระแสวตัถ ุ  มคีวามพอเพยีง  รทูนัการโฆษณา
สนใจและรักวัฒนธรรมทองถิ่น  วัฒนธรรมไทย  ปรับตนปรับตัวเขากับสังคมไดดี
แกปญหาชวีติตนเองและครอบครวั  พาครอบครวัสคูวามสขุอบอนุ  รจูกัใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน   ไมตดิยาเสพยตดิใด ๆ ไมหลงใหลการพนนั

การพฒันาครพูนัธใุหมตามหลกัสตูร  5  ป  ไดหรอืไม  มาถงึตอนนีต้อง ตัง้
สติวา

1. เราไดคนทีม่ศีรทัธาในการเปนคร ู เขามาเรยีนเปนนกัศกึษาครพูนัธใุหม
หรอืไม เพราะความสำเรจ็ในการทำงานใดขึน้อยกูบั  อทิธบิาท  4  คอื   ฉนัทะ   วริยิะ
จติตะ  วมิงัสา

2.  เราไดประกนัอนาคต   การมอีาชพีครขูองผเูรยีนทกุคนหรอืยงั   เพราะ
ถามจีะชวยใหเกดิเปาหมายแหงความพยายาม   มงุมัน่สคูวามมจีติวญิญาณความ
เปนครู

3. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไปถึงเปาหมายการสรางคุณ
ลักษณะดังกลาวหรือยังออนดอยในเรื่องใด

4.   การจดัการเรยีนการสอนของคณาจารย   มกีารยดึตามหลกัการของ
พระราชบญัญตักิารศกึษา  2542   หรอืยงั   คอืใหความรคูคูณุธรรม   ยดึผเูรยีน
เปนสำคัญ   จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย   สรางบรรยากาศสูการเปนคนเกง
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

คนดี  คนมีความสุข คนคิดเปน คนแกปญหาเปน   เพื่อเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหเกิดการซึมซับดวยการปฏิบัติแตละวิธีโดยไมรูสึกตัว แตจะเกิดการเรียนรู
ในเทคนิควิธีการนั้นในที่สุด

5. มีแผนจัดกิจกรรมเสริม ใหเกิดคุณลักษณะที่ควรเนนหรือยัง   เชน
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ  ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  การวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาคุณธรรมเด็ก  การใชภาษาสื่อสาร  การตั้งคำถามในการจัดการเรียนรู
เปนตน

6.  มีการจัดเตรียมแผน  เตรียมการใชโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
วชิาชพีคร ู  แลวหรอืยงั   เนือ่งจากตามกระบวนการของหลกัสตูร  5  ป   นกัศกึษา
จะตองออกฝกประสบการณวิชาชีพเปนระยะเวลานานพอสมควร จำเปนตอง
เตรียมโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู  แหลงสรางประสบการณที่ดีใน
วชิาชพี  ทีจ่ะตองมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ตีามมาตรฐานโรงเรยีนรวมพฒันาวชิาชพี
คร ู  มผีบูรหิาร   คร ู  รเูขาใจหลกัสตูรผลติคร ู  5  ป   เขาใจระบบและสรางระบบฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ที่มีการเปนพี่เลี้ยงที่ดี   พี่เลี้ยงมีความรูประสบการณใน
การจัดการเรียนรูหลากหลาย   ยึดผูเรียนเปนสำคัญ   เปนอาจารยนิเทศที่ดี
โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อรวมสรางครูพันธุใหม ใหเกิดคุณลักษณะตาม
เจตนารมณ

สรปุวา  เมือ่สถาบนัพฒันาครทูีไ่ดจดัการสอนตามหลกัสตูรคร ู  5  ป   ควร
จะมแีนวทางดำเนนิการตอไป   ดงันี้

1. ตองสรางบรรยากาศใหผเูรยีนคร ู  รกั   ศรทัธา   วชิาชพีใหได
2. ตองใหความหวัง   และชีวิตอนาคตที่มีความหมายใหแกนักศึกษาครู

เปนแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครูอยางจริงจัง
3. การจดัการเรยีนรตูองยดึ พ.ร.บ.  การศกึษาแหงชาต ิ 2542   และตาม

แนวหลักสูตรผลิตครู  5 ป  ใหได  โดยที่ผูทำหนาที่สอนตองไดรับการสัมมนาใน
เรื่องนี้อยางตอเนื่อง

4.  มกีจิกรรมเสรมิดานคณุธรรมดำเนนิชวีติ  และคณุธรรมในวชิาชพีอยาง
ตอเนือ่ง
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 5. มกีารเสรมิเทคนคิ   ทกัษะทีจ่ำเปนอยางตอเนือ่ง
 6. มีการเตรียมโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาไวแตเนิ่น ๆ
 7. มีการปรับระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู  ของสถาบันผลิตครู

ใหเอือ้ตอการสรางคณุลกัษณะครดู ี  ครเูกง  ครมูคีวามสขุ   ครคูดิเปน   ทำเปน   แก
ปญหาเปน   ซึง่อาจใหผเูรยีน  ครทูกุคนมคีวามร ู  ประสบการณในเทคนคิการจดัการ
เรยีนรอูยางหลากหลาย   แตใหแมนยำ  2-3  วธิ ี   โดยการใหความรแูตละเทคนคิ
จากผสูอน   หรอืครผูมูปีระสบการณจรงิในทองถิน่   แลวใหนกัศกึษาเลอืกวธิจีดัการ
เรยีนรทูีต่นเองชอบสกั  1  วธิ ี  แลวใหศกึษาเจาะลกึลกัษณะ Case   Study  และ
วจิยั   แลวนำไปใชในเวลาฝกประสบการณวชิาชพีทีโ่รงเรยีนเครอืขาย   โดยใหจบั
ค ู หรอื  กลมุ  3  คน   แตละคนเกงคนละวธิกีารจดัการเรยีนร ู เขาสอบ  มกีารสงัเกต
อภปิราย   ในกลมุฝกประสบการณหองเดยีวกนั กจ็ะทำใหเกดิความลมุลกึ  วธิกีาร
จัดการเรียนรู  3  วิธี   พอถึงเวลาสัมมนาระหวางฝกสอน  หรือหลังฝกสอนของ
สถานบนั  ใหเลอืกผทูีเ่กงทีส่ดุของแตละวธิทีีส่ถาบนัไดเตรยีมใหเกดิการเรยีนรรูะยะ
แรกของกระบวนการฝก ฯ   นักศึกษาในรุนนั้นก็จะเกิดประสบการณหลากหลาย
ดวยการปฏิบัติดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูจากเพื่อนรวมรุน  เมื่อสำเร็จการ
ศึกษาก็จะทำใหมีประสบการณในการจัดการเรียนรู  เปนครูเกง เปนครูใหมที่มี
ความเกง  แมนยำ  ในการจดัการเรยีนรไูด

อานิสงส จากกระบวนการนี้  ยังจะสามารถชวยพัฒนาครูที่อยูในสถาน
ศกึษาทีเ่ปนครปูระจำชัน้  หรอืครพูีเ่ลีย้งไปดวย   เนือ่งจากไดรไูดเหน็    ไดเรยีนรู
จากการนิเทศไปดวย

กลาวไดวา  แนวทางดำเนินการพัฒนาตอไป   ควรมีการใหวิชาพื้นฐาน
และกิจกรรมพัฒนาสรางครูดี  ใหเรียนวิชาเอกทฤษฎีควบคูการปฏิบัติ   สรางครู
เกง   ใหเรยีนรเูทคนคิสรางประสบการณชวีติ   และวชิาชพี   ในการสรางครมูคีวาม
สุข   เตรียมโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู   สรางครูมีประสบการณครบครัน
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

ผชูวยศาสตราจารยสบุนิ  แกวยงั
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ควรมีการพัฒนาตอไป  เหตุผล
1. วชิาชพีครเูปนวชิาชพีชัน้สงู  ซึง่วชิาชพีขัน้สงู   ตองมกีารศกึษาเลาเรยีน

ทีใ่ชเวลายาวนานพอสมควรใชเวลา   5  ป    นัน้ดแีลว   มกีารฝกฝนอบรมทกัษะใน
การประกอบวชิาชพี   ตองเรยีนรแูละปฏบิตัติามจรรยาบรรณแหงวชิาชพี  เปนตน

2. วชิาชพีครเูปนวชิาชพีควบคมุ   ผจูะเปนครตูองมใีบประกอบวชิาชพีตาม
พ.ร.บ.   สภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา  พ.ศ.   2546   มาตรา  43   และมาตรา
44  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุมตองมีคุณสมบัติที่ระบบใน
มาตรา  44 (2)   มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติอื่นที่
คุรุสภารับรอง

3. วชิาชพีครตูองใชเวลาในการฝกฝน   ใน  พ.ร.บ.   สภาคร ูฯ   มาตรา  44
(3)   ระบไุววา  “ ผานการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตามหลกัสตูรปรชัญาทาง
การศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป   และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด “

4. วชิาชพีครเูปนวชิาชพีทีม่ผีปูระกอบวชิาชพีอืน่ ๆ อจิฉา   ในปจจบุนันี้
วชิาชพีครไูดรบัการพจิารณาใหมเีงนิวทิยฐานะนอกเหนอืจากเงนิเดอืนตาม  พ.ร.บ.
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ   และเงินประจำตำแหนง  ขาราชการครู  และบุคลากร
ทางการศกึษา  พ.ศ.  2547   เพราะครบูางทานสอนนกัเรยีนไมถงึ  10   คน   กเ็ปน
ถงึ  คร ู ค.ศ.  3  (เทยีบขาราชการพลเรอืน  ระดบั  8)

5.  วชิาชพีครถูกูระบใุหมกีารพฒันา “ วชิาชพีคร ู“ ในกฎหมายรฐัธรรมนญู
มาตรา  81   บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่า  “ จะพฒันาประเทศตองพฒันาคน   จะพฒันา
คนตองพฒันาคร ู“  หรอื  “ เศรษฐกจิฐานความร ู“   ดวยเหตนุีจ้ะตองมคีนเกงคนดมีา
เปนผูประกอบวิชาชีพครู

จากเหตุผลที่กลาวมาทั้ง  5  ประเด็นนี้   จะตองมีการผลิต / พัฒนานัก





18 คณบด ี18 มหาวทิยาลยั

ศกึษาคร ู 5  ปตอไป  ไมตองเกรงใจหรอืเอาอกเอาใจรฐัมนตร ี/ นายกรฐัมนตร ี  ที่
พดูอยเูสมอ ๆ วา  4+1  คอื  4  ป   ของนกัศกึษาทีเ่รยีนอะไรกไ็ดมาตอยอดอกี 1 ป
หนึ่งปที่ตอยอดนั้นจะใหมาเรียนวิชาชีพครูหรือมาตรฐานความรูและมาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครู แลวการฝกทักษะหรือฝกฝนหาความชำนาญในการ
สอนนักเรียนเปนเวลา  1 ป   ตาม  พ.ร.บ.  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา  44  (3)     จะปฏบิตัอิยางไร   จะนบัเวลาอยางไร

การผลติคร ู  5  ปนัน้   เมือ่รฐับาลไมใหทนุอดุหนนุ   กต็องหนัมาคดิใหมถงึ
วธิรีบัมอืกบัรฐัมนตรหีรอืนกัการเมอืงทีไ่มชอบระยะเวลา  5  ป   โดยปรบักระบวน
การหรอืปรบัยทุธศาสตรในการจงูใจคนเกง / คนด ี ใหมาประกอบวชิาชพีครเูสยีใหม
โดยเปลี่ยนจากใหทุนเลาเรียน (ปละ 65,000 บาท) มาเปน “ยุทธศาสตรไตรภาคี”
คือ หนวยงานผูผลิต (คณะครุศาสตร / ศึกษาศาสตร) หนวยงานผูใชครู  (สำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  และนักศึกษา  ซึ่งเปนผูตองการอาชีพ
ความมั่นคงในอาชีพในอนาคตประเด็น  คือ  เมื่อนักศึกษาเขาโครงการนักศึกษา
จะตองเลือกโรงเรียนซึ่งหนวยงานผูใชครูจะสงวนอัตรา / ตำแหนงไวให  เมื่อนัก
ศึกษาจบแลวก็ตองไปทำงานในโรงเรียนที่ระบุ

การดำเนินการผลิตครูแบบไตรภาคี  จะแกไขปญหาการขาดแคลนครูได
แนนอนในอนาคตจะไมมปีญหาเรือ่งการขาดแคลนครทูีส่อนฟสกิส   วศิวกรรม  ฯลฯ
ดวยเหตผุลดงักลาว   จำเปนจะตองเดนิหนาผลติคร ู  5  ป     ไดตรงกบัสาขาหรอื
กลมุสาระทีต่องการ  เชน  ครฟูสกิส  สำหรบัชวงชัน้ที ่  4  ครภูาษาองักฤษสำหรบั
ชัน้ที ่ 3  เปนตน





นานาทรรศนะ จาก 18 คณบด ี18 มหาวทิยาลยั
เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

เจตนารมณของโครงการผลิตครูขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5 ป) ก็เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งคือการมีครูที่มีคุณภาพมีความ
สามารถและคุณลักษณะของความเปนครูในลักษณะของครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานวชิาชพีทีต่องการจงึเริม่ตัง้แตขัน้ตน คอืขัน้ตอนการผลติคร ู วาในหลกัสตูร
และกระบวนการผลิตครูทำอยางไรจึงจะไดครูที่มีความรูความสามารถครบทั้ง
มาตรฐานดานความรูในวิชาชีพครู มาตรฐานดานทักษะปฏิบัติการสอนในสถาน
ศกึษาและมาตรฐานดานเนือ้หาวชิาเอกทีร่บัผดิชอบ และคดิวาหากนสิติทีเ่รยีนเพือ่
จะออกไปประกอบอาชีพครูไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเต็มที่ในวิชาชีพครูและวิชา
เฉพาะที่รับผิดชอบตลอดระยะเวลา 4 ป และมีโอกาสฝกปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษาอีก 1 ป  นาจะไดบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับมืออาชีพ ที่เปน
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ เชนเดียวกับวิชาชีพอื่นที่ตางก็มีมาตรฐานวิชาชีพและมี
ใบประกอบวิชาชีพ และเงินเดือนครูก็ควรจะสูงกวาเงินเดือนของวิชาชีพอื่นที่
ลกัษณะงานใกลเคยีงกนั ซึง่จากเวลาเรยีน 5 ป ทีท่ำใหมคีวามรทูศันะมากขึน้กน็า
จะเปนเหตุผลใหอาชีพอื่นยอมรับไดวาบัณฑิตครูควรมีเงินเดือนมากกวา จาก
การที่ครูเองมีความรูในวิชาชีพเปนที่ยอมรับและมีเงินเดือนที่สูงเปนแรงจูงใจก็นา
จะจูงใจใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เรียนเกงหรือมีระดับการเรียนดีมาสมัคร
เขาเรียนเพื่อจะเปนครูมากขึ้น ซึ่งจะทำใหไดทรัพยากรที่มีคุณภาพมากขึ้น และ
ขณะนี้ผลผลิตดังกลาวยังไมออกมายังไมมีโอกาสพิสูจนแนวคิดและเจตนารมณ
แรกเริ่มวาเมื่อครบวงจรของมันแลว

วิชาชีพครูไดรับการยกยองและมีมาตรฐานและเปนกลไกที่มีพลังผลักดัน
ใหการปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิผลหรือไม

อยางไรกต็าม  เมือ่พดูถงึระยะเวลา 5 ป   ของกระบวนการผลติคร ูและ
การฝกปฏิบัติการสอน 1 ป แทนที่จะเปน 1 ภาคเรียน กับอัตราการจางงานที่มีไม
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มาก ก็ทำใหผูเรียนและผูปกครองตองคิดหนักในเรื่องเวลาและคาใชจายที่ใช และ
เมื่อเทียบกับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ในตางประเทศที่ตางก็ใชเวลาในการ
เรียนตลอดหลักสูตรนอยหรือพยายามลดใหนอยลงทำใหประเด็นระยะเวลาเปน
ปญหากวนใจผูเกี่ยวของอยูตลอดเวลา มีคำถามใหผูมีหนาที่ผลิตครูไดทบทวนวา
ผลิตครูใหมีคุณภาพตามที่ตองการแตใชเวลานอยกวานี้ไดหรือไม มีกระบวนการ
อยางไรบางที่จะทำใหไดครูมืออาชีพตามที่คาดหวังและคาใชจายทั้งเงินและเวลา
ไมมากเกนิไปเมือ่เทยีบกบัความเสีย่งในการไมมงีานทำ เจตนารมณทีต่องการใหได
ครมูอือาชพี วชิาชพีครเูปนทีย่อมรบั นัน้ควรจะคงไว แตจะปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ผลิตอยางไรใหไดคุณภาพแตใชเวลาตลอดหลักสูตรไมมากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คงตองไปคิดหาวิธีกันเริ่มกันที่คุรุสภาที่ทำหนาที่ใหใบประกอบวิชาชีพครูที่อาจ
จะปรบัเปลีย่นใบประกอบวชิาชพีครเูปน 2 ระดบั คอื ใบประกอบวชิาชพีครหูลกัสตูร
4 ป และใบประกอบวชิาชพีครหูลกัสตูร 5 ป สวนสถาบนัผลติครทูัง้หลายกก็ลบัไป
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรูกับการปฏิบัติการสอน และบูรณาการความรู
วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก เพื่อทำใหระยะเวลาตลอดหลักสูตรลดลง
เหลอื 4 ป โดยการฝกสอนกค็งใช 1 ภาคเรยีน รวมอยใูน 4 ป ในสวนของมาตรฐาน
ความรูวิชาชีพครูที่มีมากถึง 9 มาตรฐาน คุรุสภาควรจัดกลุมใหมใหกระชับ ลดให
นอยลงเพื่อไมใหรายวิชากระจัดกระจาย แตใหมีรายวิชาในแตละมาตรฐานเพียง
พอที่จะพัฒนาความสามารถใหเกิดตามมาตรฐานนั้น นี่ก็เปนแนวคิดหนึ่ง นอก
เหนือจากที่จะพัฒนาหลักสูตร 5 ปใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นหรือตอเนื่องเปนปริญญาโท
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

ผชูวยศาสตราจารย ดร.สริพิชัร   เจษฎาวโิรจน
รองคณบดฝีายวชิาการและวจิยั   มหาวทิยาลยัรามคำแหง

โครงการผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี  (หลกัสตูร  5 ป)
เปนโครงการผลิตครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางครูที่มีความรูทาง
วิชาการ  มีความเชี่ยวชาญในการสอน  มีจิตวิญญาณความเปนครูและสามารถ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ  มีความ
เหน็วาเปนโครงการทีด่ ี  สามารถจงูใจนกัเรยีนทีด่ ี   เกง   และมคีวามตองการเปน
ครใูหเขามาเรยีนในวชิาเอกทีต่นถนดั   และจากการดแูลนกัศกึษาทนุนีเ้หน็วา   นกั
ศึกษาสวนใหญมีความตั้งใจในการเรียนสูงมาก  แตกตางจากนักศึกษาโดยทั่ว ๆ
ไป  ในการจัดการกิจกรรมตาง ๆ นักศึกษามีความรับผิดชอบดีมากจะมีปญหาอยู
บางในเรื่องการเบิกจายเงินทุนใหแกนักศึกษา ซึง่ตองดำเนนิการตามขัน้ตอนของ
เงนิงบประมาณ   บางครัง้ใชเวลานาน

โครงการนี้  กระทรวงศึกษาธิการนาจะขอความรวมมือจากหนวยงาน
เอกชน  หรอืหนวยงานอืน่ ๆ  ในการผลติหรอืพฒันานกัศกึษาทนุ   เพือ่ทีจ่ะไดทัง้
คุณภาพและปริมาณของครูมากขึ้น

ผูชวยศาสตราจารยเสริมศรี สุทธิสงค
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

เจตนารมณของโครงการหลักสูตรครูขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลัก
สูตรครู 5 ป)  นั้นเปนเจตนารมณที่ดีและมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่
ดีมากเหมาะสมตอการพัฒนาวิชาชีพครูอยางสูง  ในการดำเนินงานที่ผานมานั้น
รัฐตองใหความสำคัญและสนับสนุนโครงการดังกลาวอยางจริงจัง ซึ่ ง โครงการ





18 คณบด ี18 มหาวทิยาลยั

ผลิตครู 5 ป  ในปแรกนั้นมีการใหทุน  เพื่อจูงใจนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาเรียน
ครู  และมีการรับประกันการมีงานทำใหกับนักเรียนกลุมนี้  แตในปตอ ๆ มา กลับ
ยกเลิกแนวทางดังกลาว  ซึ่งตอไปอาจทำใหเกิดปญหาเดิมที่เกิดขึ้นในการคัดเลือก
คนเกงมาประกอบวชิาชพีคร ูทีก่ลาวมานัน้อาจจะเปนปญหาอยางหนึง่เทานัน้แตใน
การดำเนนิการผลติครใูนสถาบนัอดุมศกึษาตาง ๆ  ถามคีวามเขาใจในแนวทางของ
หลักสูตรการผลิตครูและดำเนินการผลิตไดตามเจตนารมณของหลักสูตร  ปญหา
ดังกลาวก็คงสามารถแกไขหรือบรรเทาลงได  ซึ่งกระบวนการสำคัญ คือการนำ
หลักสูตรการผลิตครูไปใช  ตองอาศัยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพจึงจะสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดตรงตามผลลัพธที่กำหนดไว ในสวนของคณาจารยผูสอนนักศึกษา
ครูตองพัฒนาตนเองใหเปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมนักศึกษามองเห็นไดสามารถ
สรางแรงบันดาลใจใหแกศิษย มีความเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนรวมงาน  กับนัก
ศึกษาและบุคคลทั่วไป  การจัดการเรียนการสอนเนนผลลัพธการเรียนรูของแตละ
ชุดวิชา  หลักสำคัญคือใหผูเรียนเรียนรูจากสถานการณจริง  โดยการผสมผสาน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกันการแกปญหาและการสรางองคความรูโดย
การเรียนรูผานกิจกรรม โดยใชฐานการเรียนรูจากทีม (Team-based  leaning)
จากฐานการทำงาน  (Work-based  leaning) และฐานการเรียนรูดวยการแก
ปญหา  (Problem-based leaning)การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของความเปนครู โดยการนำความรูความสามารถทางดานทฤษฎีไปฝกปฏิบัติ
เพื่อใหนักศึกษา ครูเกิดทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม เปนไปตามเปาหมาย
ของหลักสูตร ซึ่งจะทำใหไดบัณฑิตทางดานการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนไปตาม
เจตนารมณของหลกัสตูรแตในการผลติครนูัน้จะประสบผลสำเรจ็หรอืไม  ตองอาศยั
ความรวมมอืในหลาย ๆ สวน  นอกจากสถาบนัการผลติครแูลว  โรงเรยีนรวมพฒันา
วิชาชีพครู   ก็จะตองเปนกลไกสำคัญอยางยิ่งในการผลิตและพัฒนาครู ครูและ
ผูบริหารในสถานศึกษาตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเปนตัวอยางที่ดี และ
สามารถถายทอดองคความรูและแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครูที่ดีแก
นักศึกษาได  เปนตัวอยางที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูแกนักเรียน  ที่สำคัญที่สุด
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เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)

รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจัง ตองจัดกระบวนการแนวทางและกิจกรรม
ในการสงเสริม  และพัฒนาครูและสถานศึกษาอยางจริงจัง และจริงใจกวาที่ผาน
มาอยางเปนรูปธรรม  และเมื่อนักศึกษาครูจบการศึกษาแลวรัฐตองมีสถานศึกษา
รองรับในการใหนักศึกษากลุมนี้ไดประกอบอาชีพครู และมีรายไดที่เหมาะสมมี
ความมัน่คงในการดำเนนิชวีติ  เพือ่ลดปญหาตาง ๆ ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีทีส่งผลตอ
การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน เพราะการศึกษาเปนการ
พฒันาคน  และคนจะเปนพืน้ฐานทีส่ำคญัในการพฒันาประเทศตอไป ดงันัน้รฐัตอง
สงเสริมและสนับสนุนตามแนวทางในการผลิตและพัฒนาครูอยางจริงจังและจริง
ใจ สถาบนัผลติครตูองบรหิารจดัการหลกัสตูรใหดตีามเจตนารมณของหลกัสตูร ครู
และผูบริหารสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูตองมีการพัฒนา
อยางตอเนือ่งจรงิจงัเปนรปูธรรม ดงันัน้การผลติครขูัน้พืน้ฐาน (หลกัสตูรคร ู5 ป) ตอง
อาศัยทั้งรัฐ  สถาบันผลิตครู  นักศึกษาครู  สถานศึกษา  ครูและผูบริหารสถาน
ศึกษา  ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูตอไป

รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ  พงษวาท
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สวนตัวผมยังมีปญหาในการยอมรับตรรกะ 5 ป  เพราะอาจจะมารับ
ตำแหนงไดยงัไมถงึป  แตพอเขาใจเจตนารมณ  ในการยกระดบั / สถานภาพ  ของ
วชิาชพี  ผมเองยงัคงเหน็วาในระยะเวลา 4 ป  เราสามารถผลติ  -  พฒันาวาทีค่รู
(และบคุลากรทางการศกึษา)  ของเราใหมคีณุภาพ  ควรคาแกการมบีญัชเีงนิเดอืน
แยกตางหากดังที่เรามีอยูได  การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  การ
เสรมิสรางประสบการณ  การ “เพิม่มลูคา” ใหกับนิสิต / นักศึกษา  การสราง “ครู
พันธุใหม”  มหีลาย ๆ วธิ ี  วธิ ี 5 ป  (ซึง่คยุกนัมานานกอนผมมารบัตำแหนงเดอืน





18 คณบด ี18 มหาวทิยาลยั

พฤศจกิายน  2548)   เปนวธิหีนึง่  ถายอมรบัตรรกะอืน่ ๆ เชนนีไ้ด  ทางเลอืกอืน่ ๆ
ในเรื่องระยะเวลาการผลิต  ก็พอจะเปนไปได

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  ภาระในการผลิตของสถาบันเชนพวกเรา  ได
กลายมาเปนเพยีงหนึง่ในภาระสำคญัอืน่ ๆ  เชน  การพฒันา  การฝกอบรม  การ
เสรมิเตมิความร ู  และประสบการณใหกบัครปูระจำการและบคุลากรทางการศกึษา
อื่น ๆ   การผลติบคุลากรทางการศกึษาอืน่ ๆ  ทีไ่มใชสายคร ู  ศกึษานเิทศ   และผู
บริหารการศึกษา  ฯลฯ  เราไมควรจำกัดการปฏิบัติภารกิจของเราในงานที่บัณฑิต
ที่เราจะผลิตออกไป  ไมมีหลักประกันวาจะไดงานสอนในสถานศึกษา  ไมมีแรงจูง
ใจในดานทุนการศึกษา  และที่สำคัญที่จะจบออกไปเพิ่มปริมาณของคนวางงานที่
จบมาทางคร ู หรอืทีจ่บออกไป  แตตองไปทำงานอืน่ ๆ  ทีไ่มใชงานสอนในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน





นานาทรรศนะ จาก 18 คณบด ี18 มหาวทิยาลยั
เรื่องการปฏิรูปการศึกษา กับบทสรุปโครงการผลิตครู
การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป)
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⌦⌫   

1. เหตุผลความจำเปน
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2545 มาตรา 52 กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่สงเสริมใหมีระบบกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให
สถาบันที่ทำหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารยรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษามี
ความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนา
บุคลากรประจำการอยางตอเนื่อง

เพื่ อ ให เปน ไปตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแห ง
ชาติกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทำแผนยุทธศาสตรภาคปฏิรูปครูและบุคลากรทาง
การศกึษา (พ.ศ. 2548-2551) ขึน้ ประกอบดวยยทุธศาสตร สำคญั 3 ประการ ไดแก
ยุทธศาสตรการฟนฟูศรัทธาวิชาชีพครู ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพครู และ
ยุทธศาสตรการผลิตครูแนวใหมโดยยุทธศาสตรทั้ง 3 ประการ นี้จะเชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบเพื่อแกปญหาที่มีผลกระทบตอคุณภาพครูอยางเปนองครวม

สำหรับยุทธศาสตรการผลิตครูแนวใหมนั้น จุดเนนที่สำคัญประการหนึ่ง
คือ การเรงพัฒนากระบวนการผลิตครูโดยใหความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร
การผลิตครูแนวใหมการคัดสรรผูเรียนและการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ในฐานะหนวยงานกำกบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา จงึประสานงานกบัสถาบนั
ผลิตครูในการดำเนินงานในหลายรูปแบบ เชน การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) การผลิตครูหลักสูตรตอยอดจากผูจบปริญญา
ตรีสาขาอื่น การผลิตครูหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาและการบริหารการ





ผลการดำเนนิงาน
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

ศึกษา และหลักสูตรพิเศษ สำหรับผูบริหารประจำการใหไดวุฒิทางปริญญาตรีทาง
การศึกษาและบริหารการศึกษา เปนตน

โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
เปนโครงการผลิตครูแนวใหมโครงการหนึ่งตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อสราง
ครูที่มีความรูลึกซึ้งทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ จึงเปนที่สนใจและติดตามของประชาชนและ
สังคม

2. ที่มาของโครงการ
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 พิจารณา

โครงการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีมติดังนี้
    1.1 เห็นชอบในหลักการของโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับปริญญาตรีตามแผน 3 ป (พ.ศ. 2547-2549) และใหจัดสรรอัตราเพื่อบรรจุ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระ
ทรวงศึกษาธิการตามที่กระทรวงศึกษาเสนอ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรับ
ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี คณะที่
4 ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1.1.1 ควรเลือกผลิตครูในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน และเลือก
ดำเนินการนำรองเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมกอนที่จะมีการขยาย
ผลตอไป โดยในขัน้แรกไมควรเกนิ 12 แหง ตามหลกัเกณฑการคดัเลอืกสถาบนัการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษากำหนด

1.1.2  ควรมรีปูแบบการบรหิารจดัการทีม่คีณุภาพ เพือ่ประสาน
ความตองการระหวางสถาบันผลิตครู และสถาบันที่มีความตองการใชครู และควร
มีคณะกรรมการระดับชาติที่ประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งมีความรูความ
สามารถเขามากำกับดูแลและจัดวางระบบบริหารจัดการโครงการใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
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1.1.3 ควรพิจารณาในภาพรวมวาประเทศขาดแคลนบัณฑิตครู
สาขาวิชาใดบาง จำนวนมากนอยเพียงใด และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับที่
ชัดเจน และครอบคลุมโครงการ/หลักสูตรพิเศษอื่นที่มีลักษณะในทำงานเดียวกัน

     1.2 งบประมาณดำเนินการตามโครงการ ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามความจำเปนและกำลัง
งบประมาณในแตละป

2. กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขา
รวมโครงการฯ   ปการศกึษา 2547 จำนวน 2,500 คน ในสถาบนัผลติครจูำนวน 50
แหง แบงเปนสถาบนัผลติครขูองมหาวทิยาลยัสงักดัทบวงฯ (เดมิ) จำนวน 12 แหง
และของมหาวทิยาลยัราชภฏั จำนวน 38 แหง โดยมนีกัเรยีนทีผ่านการคดัเลอืกและ
รายงานตวัเปนผรูบัทนุ จำนวน 2,194 คน

3. งบประมาณโครงการในป 2547  ไดรบัจดัสรรจำนวน 36.25 ลานบาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเปาหมาย 2,500 คนแลว งบประมาณดังกลาวไม
เพียงพอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ตามหลักการรวมทบวงมหาวิทยาลัย กับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ตามโครง
สรางใหม)จงึแจงขอใชงบกลางป 2547 ตอสำนกังบประมาณ ซึง่สำนกังบประมาณ
ไดขอใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานำประเด็นการอภิปรายของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 4 ที่เห็นควรใหดำเนินการนำรองเฉพาะสถาบัน
ที่มีความพรอมจำนวนไมเกิน 12 แหง มาประกอบการพิจารณาดวย

4. การดำเนินงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
จัดประชุมปรึกษาหารือรวมกับสำนักงบประมาณ โดยที่ประชุมมีมติเห็นสมควร
นำเสนอ ครม. พจิารณาในประเดน็ ดงันี้

       4.1 ขอยืนยันเปาหมายการผลิตครูตามโครงการผลิตครูการศึกษา
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โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

ขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป) ปละ 2,500 คน จำนวน 3 ป รวม 7,500
คน ตามที ่ครม. มมีตเิหน็ชอบแลวเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2546

      4.2 รบัทราบคาใชจายตอหวัของนกัศกึษาในโครงการโดยจดัสรรให
คนละ 84,000 บาท แยกเปนทนุการศกึษา 69,000 บาท/คน/ป และงบดำเนนิการ
15,000 บาท/คน/ป ตามที่สำนักงบประมาณกำหนดและเห็นชอบ

     4.3 ขออนุมัติสถาบันผลิตครู นอกเหนือจาก 12 ศูนยการผลิตที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศไปแลว เขารวมผลิตครูตามโครงการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพครูและโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูไปพรอมกัน

     4.4 ขออนมุตังิบประมาณเพิม่เตมิในป 2547 จำนวน 6,875 ลานบาท
และป 2548 จำนวน 218,988 ลานบาท จากงบกลางหรอืงบอืน่ใดตามแตเหน็สมควร

5. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 พิจารณา
ประเด็นดังกลาวแลวมีมติ ดังนี้

     5.1 รับทราบคาใชจายตอหัวของนักศึกษาตามโครงการผลิตครูการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดยจัดสรรใหเปนเงิน 84,000
บาท/คน ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนดและเห็นชอบตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ

     5.2 ใหกระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการดำเนินการโครงการฯ ตาม
ขอ 1 จากเดมิทีค่ณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2546 อนมุตัหิลกัการ
ของโครงการฯ ตามแผน 3 ป  (พ.ศ. 2547-2549) ป ๆ ละ 2,500 คน เปนโครงการ
นำรอง 1 ป จำนวน 2,500 คน เพือ่ประเมนิผลการดำเนนิงานโครงการฯ กอนสำหรบั
งบประมาณที่จะใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหเบิกจายจาก
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2547 (เพิม่เตมิ) เงนิงบกลาง รายการคาใชจาย
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ สวน
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหกระทรวงศกึษาธกิารดำเนนิการขอแปร
บญัญตังิบประมาณเพิม่เตมิ โดยใหตกลงในรายละเอยีดกบัสำนกังบประมาณ แลว
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ดำเนินการตอไป
   5.3 อนุมัติใหสถาบันผลิตครูนอกจาก 12 ศูนยการผลิตที่กระทรวง

ศึกษาธิการไดประกาศไปแลวเขารวมการผลิตครูและเขารวมพัฒนาวิชาครูไป
พรอม ๆ กัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

     5.4 ใหกระทรวงศกึษาธกิารรบัความเหน็ของสำนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

5.4.1  การกำหนดเปาหมายการผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน
ควรใหสอดคลองกบัอตัราขาราชการครทูีค่าดวาจะเกษยีณอายรุาชการใน 5 ป ขาง
หนา และเลอืกดำเนนิการนำรองเฉพาะสถาบนัการศกึษาทีม่คีวามพรอมกอนทีจ่ะมี
การขยายผลดำเนินงานตอไป ในขณะเดียวกันใหความสำคัญกับการปรับกระบวน
การเรียนการสอนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับหลักสูตร
การผลิตครูที่เปลี่ยนแปลงใหมดวย

5.4.2 ควรมีเกณฑการทดสอบทัศนคติของนักศึกษาเพื่อใหไดผู
ที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูเขาสูระบบ และมีการกำหนดรูปแบบการคัดเลือกที่
ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสำคัญกับนักศึกษาตางจังหวัดที่ เปน
คนดแีละรกัในอาชพีคร ูเพือ่เปนการกระจายครไูปยงัพืน้ทีข่าดแคลน นอกจากนีค้วร
ใหความสำคัญลำดับแรกกับการฝกอบรมครูประจำการใหความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. เนือ่งจากมต ิครม. เมือ่วนัที ่8 มิถนุายน 2547 สำนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดปรับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะดำเนินการ
โครงการผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี (หลกัสตูร 5 ป) เพยีง 1 รนุ
ในปการศึกษา 2547 เพียงรุนเดียว
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โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

3. สาระสำคัญของโครงการ
1. หลักการ
  1.1 จงูใจนกัเรยีนทีด่ ีเกง และมคีวามตองการเปนครใูหเขาเรยีน โดยจดั

ใหมีระบบการใหทุนการศึกษาระหวางเรียน และประกันการมีงานทำ
  1.2 สรางระบบการคดัเลอืกคนดี คนเกงเขาเรยีน
  1.3 สรางหลักสูตรการผลิตครูใหสามารถพัฒนาความรูความสามารถ

ทางวิชาการไดอยางลึกซึ้ง สรางการเรียนรูจากการปฏิบัติ และฝกฝนทักษะใน
วิชาชีพครูอยางเขมขน

   1.4 จดัทำระบบพฒันาจติสำนกึความเปนครอูยางตอเนือ่ง
    1.5 ประสานงานกบัหนวยงานผใูชครใูหเขามามสีวนรวมในการผลติครู

และรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาชีวิตครู
    1.6 รวมมอืเปนหนวยงานตาง ๆ ทัง้ผใูชครแูละสภาครแูละบคุลากรทาง

การศึกษาในการกำหนดมาตรฐานการผลิตครูและการประเมินผลนักศึกษาเพื่อ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. วัตถุประสงคของโครงการ
   2.1 เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจำเปนตอการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
     2.2 เพือ่ผลติครมูอือาชพีทีม่คีวามรทูางวชิาการเชีย่วชาญทางวชิาการ

และมีอุดมการณในวิชาชีพครู ดวยหลักสูตรและกระบวนการที่เนนการปฏิบัติและ
ฝกฝนที่เขมขน

3. เปาหมายของโครงการ
     3.1 เปาหมายเชิงปริมาณกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการใน

ลักษณะนำรอง โดยรับนักศึกษาในปการศึกษา 2547 เพียง 1 รุน จำนวน 2,500
คน จากนั้น ใหประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณากอนที่จะมีการขยายผลการดำเนินงานตอไป
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ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ การรายงานตัว และการ
ทำสัญญารับทุน จำแนกตามสาขาวิชา

  ลำดบั            สาขาวิชา                                          จำนวนนกัศกึษาใน ป 2547
ที่ แผน รายงานตัว รอยละ ทำสัญญา รอยละ

รายงานตัว
1. คณิตศาสตร 500 451 90.20 437 87.40

2. วิทยาศาสตร 500 345 69.00 332 66.40

3. ภาษาตางประเทศ 600 518 86.33 500 83.33

4. ภาษาไทย 200 192 96.00 191 95.50

5. สังคมศึกษา 200 190 190.00 189 94.50

6. นาฏศิลป/ดุริยางศิลป 100 81 81.00 81 81.00

7. การศึกษาปฐมวัย 200 208 104.00 204 102.00

8. การศึกษาพิเศษ 200 209 104.50 205 102.50

               รวม 2,500 2,197 87.76 2,139 85.56

        3.2 เปาหมายเชงิคณุภาพ
     ไดครูที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพมีความเปน

กัลยาณมิตร และรักศรัทธาในวิชาชีพครู

4. การจัดการเรียนการสอน
       4.1 นกัศกึษาตองศกึษาวชิาการตาง ๆ ใหครบตามหลกัสตูรไมต่ำ

กวา 160 หนวยกติ โดยกำหนดใหมกีารศกึษาอยางเขมขน รวมทัง้ฝกประสบการณ
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ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

วิชาชีพครู และปฏิบัติการในสถานศึกษาที่สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รบัรองอกี 1 ป รวม 5 ป จบแลวจะไดใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู

     4.2 นักศึกษาตองอยูหอพักของสถาบันผลิตครู และปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถาบันผลิตครู โดยเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

5. การบรหิารโครงการ แบงเปน 2 ระดบั ดงันี้
     5.1 คณะกรรมการบริหารโครงการระดับนโยบายประกอบดวยผู

บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนหนวยงานผูใชครู ผูแทนสถาบัน
ผลิตครู ผูแทนสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการผลิต (กำหนด
จำนวนและตำแหนง สำหรับการผลิตครูตามโครงการ) การรับรองมาตรฐานการ
ผลิต การประเมินผลนักศึกษาเพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การบรรจุผู
จบการศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษาและการติดตามและประเมิน
ผลโครงการ

     5.2 คณะกรรมการระดบัสถาบนัผลติคร ูมหีนาทีร่บัผิดชอบการจดัการ
ศึกษา และประสานงานกับคณะกรรมการบริหารโครงการ หนวยงานผูใชครู และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
รับนักศึกษาเขาโครงการในปการศึกษา 2547 และดำเนินการการจัดการศึกษาตอ
เนื่องจนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 ในสถาบันผลิตครู 50 แหง

7. งบประมาณ
    7.1 งบเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในโครงการเปนเงิน 69,000

บาท/คน/ป
     7.2 งบดำเนนิการของสถาบนัผลติคร ูเปนเงนิ 15,000 บาท/คน/ป
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
8.1 จำนวนนักศึกษาที่จบตามเปาหมายของโครงการ
8.2 ความรูความสามารถทางวิชาการอยางลึกซึ้งของนักศึกษาที่

จบการศึกษาตามโครงการ
8.3 ทักษะความชำนาญการทางวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในทาง

ปฏิบัติของนักศึกษา ที่จบการศึกษาตามโครงการ
8.4 คุณลักษณะที่พึงประสงคในวิชาชีพครูของผูจบการศึกษา
8.5 เจตคติตอวิชาชีพครูของผูจบการศึกษาตามโครงการ
8.6 ระยะเวลาของการศึกษา
8.7 ความคุมคาทางเศรษฐกิจของโครงการ
8.8 โรงเรียนคุณภาพ
8.9 นักเรียนคุณภาพ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ปญจปฏิรูป ขอ 2 : การ

ปฏริปูการเรยีนร ูและขอ 4 : การปฏริปู ครแูละบคุลากรทางการศกึษา
9.2 ครูมีคุณภาพ เปนตนแบบที่ดี มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
9.3 การจัดการศึกษามีคุณภาพ สามารถสรางนักเรียนคุณภาพได
9.4 สังคมมีคุณภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรู

4. ผลการดำเนนิงาน
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) เริ่มดำเนินการในปงบ
ประมาณ 2547 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2546 ทีเ่หน็ชอบใน
หลักการของโครงการตามแผน 3 ป (พ.ศ.2547-2549) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วนัที ่8 มถินุายน 2547 ทีใ่หปรบัแผนการดำเนนิงานเปนโครงการนำรอง 1 ป จำนวน
2,500 คน เพือ่ประเมนิผลโครงการฯ รวมทัง้อนมุตัใิหสถาบนัผลติครนูอกเหนอืจาก
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12 แหง เขารวมผลิตครูไดโดยมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับเปนคาใชจายของ
โครงการในอตัราหวัละ  84,000 บาท/คน/ป

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ตั้งแตเริ่มจัดทำโครงการจนถึงสิ้นปงบ
ประมาณ 2547 (กันยายน 2547) คือ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏจนเมื่อมีการ
รวมสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กับสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนสำนัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงโอนโครงการดังกลาวใหสำนักพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพนักศึกษา สกอ. เปนผูรับผิดชอบ โดยหนวยงานดังกลาว
ไดจัดทำเอกสารสำหรับเปนแนวทางในการดำเนินงานแกสถาบันฝายผลิต ไดแก

1. ระเบียบการสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. คูมือการดำเนินการโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5ป) ที่ใชเปนแนวทางการดำเนินการของสถาบันฝายผลิต
ในโครงการ

3. หนังสือสัญญารับทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป) ประจำปการศกึษา 2547 เมือ่ถงึตนปงบประมาณ 2548
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายใหสำนักนโยบายและแผนการ
อดุมศกึษา (สนผ.) เปนผรูบัผดิชอบโครงการฯ แทนการดำเนนิการของ สนผ. ไดแก
การแตงตั้งและจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการผลิตครูแนวใหม โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการกำกับดูแลและบริหารโครงการใหเปนไปตามมติ
ครม. การพิจารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะสำหรับการบริหารโครงการการ
ตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานโครงการ และปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบ
หมายจากการตดิตามผลการดำเนนิงานของสถาบนั ฝายผลติในปการศกึษา 2547
สามารถสรุปขอมูลเบื้องตนของการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้
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4.1 สถาบันฝายผลิต
4.2 จำนวนนักศึกษา
4.3 อัตราคาเลาเรียน
4.4 การบริหารโครงการ
4.5 การบริหารงบประมาณ
4.6 การบริหารสัญญารับทุน
4.7 การไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4.8 การบรรจุเขารับราชการ

4.1 สถาบันฝายการผลิต
ในปการศึกษา 2547 มีสถาบันอุดมศึกษารวมเปนสถาบันฝายผลิตใน

โครงการจำนวน 50 แหง จากสถาบนัอดุมศกึษาทีท่ำหนาทีผ่ลติครจูำนวนทัง้สิน้ 58
แหง มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 แหง (แกนนำ 5 แหง) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38
แหง (แกนนำ 7 แหง)

4.2  จำนวนนกัศกึษาในปการศกึษา 2547
ในปการศกึษา 2547 โครงการผลติครฯู หลกัสตูร 5 ป มเีปาหมายการรบั

นกัศกึษาในโครงการฯ จำนวน 2,500 คน หลงัจากสถาบนัฝายผลติดำเนนิสอบคดั
เลอืกมนีกัเรยีนทีผ่านการคดัเลอืกและมารายงานตวัจำนวน 2,194 คน คดิเปนรอย
ละ 88 ของเปาหมายที่ตั้งไว และมีนักศึกษาที่ทำสัญญารับทุนกับสถาบันผลิตครู
จำนวน 2,139 คน (ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 687 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1,452
คน) คิดเปนรอย 86 ของเปาหมายที่ตั้งไวโดยศึกษาใน 8 สาขาวิชา มีสภาพการ
การพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย 1,365 คน สำหรับผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาค
เรยีนที ่2/2547 นกัศกึษา มเีกรดเฉลีย่       ตัง้แต 2.75 ขึน้ไป (ตามเงือ่นไขการรบัทนุ)
2,013 คน เกรดเฉลีย่ไมถงึ 2.75 จำนวน 121 คน (สอบ 5 คน)  จงึเปนนกัศกึษาใน
สาขาวิชาคณิตศาสตรมากที่สุดคือ 51 คน
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ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

4.3  อตัราคาเลาเรยีน
ตามคมูอืการบรหิารโครงการ  ไดแก  คาใชจายสวนตวั 2,500 บาท/เดอืน

คาหอพกั 1,500 บาท/เดอืน  คาวสัด ุ600 บาท/เดอืน  คาเลาเรยีน  คาธรรมเนยีม
การศึกษาตามที่จายจริงนักศึกษาแตละคนจะไดรับทุนภายในกรอบวงเงิน 69,000
บาท/ป  เพือ่เปนคาใชจาย

4.4 การบริหารโครงการ
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)

แบงการบรหิารโครงการเปน 3 ระดบั ดงันี้
4.4.1  ระดบันโยบาย  ไดแก คณะกรรมการบรหิารโครงการผลติ

ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) มีรัฐมนตรีวาการกระ
ทรวงศึกษาธิการ  เปนประธาน

4.4.2 ระดบับรหิารโครงการในภาพรวม ไดแก คณะอนกุรรมการ
โครงการผลิตครูแนวใหมมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประธาน

4.4.3  ระดบัสถาบนัฝายผลติ  ในคมูอืการบรหิารโครงการฯ ระบุ
ใหสถาบันผลิตครูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับสถาบัน  เพื่อ
ทำหนาที่บริหารโครงการระดับสถาบันการผลิต

4.5 การบริหารงบประมาณ
4.5.1 อตัราคาใชจาย
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานคาใชจายตอหัวของนักศึกษาครู

ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)  โดย
จัดสรรใหเปนเงิน 84,000 บาท/คน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

-  ทนุการศกึษาของนกัศกึษารบัทนุอตัราคนละ 69,000 บาท / ป
-  งบดำเนนิการของสถาบนัฝายผลติอตัราคนละ 15,000 บาท /ป
4.5.2 การจัดทำคำของงบประมาณ และโอนการเบิกจายไปยัง

สถาบันฝายผลิต
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1. ในปงบประมาณ 2547 ไดรบังบประมาณสนบัสนนุการดำเนนิ
โครงการ  จำนวน 36.25 ลานบาท  เมือ่คำนวณอตัราคาใชจายตอหวัของนกัศกึษา
ในอัตรา 42,000 บาท กับจำนวนเปาหมายนักศึกษา 2,500 คนแลว พบวา
งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรไมเพยีงพอ  จงึขอใชงบกลางป  2547  รายการคาใชจาย
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเพิ่มเติมตามมติ
ครม. เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2547  อกีจำนวน 68.25 ลานบาทรวมเปนเงนิทัง้สิน้ 105
ลานบาท โดยโอนการเบิกจายไปสถาบันผลิตครูทั้ง 50 แหง จำนวน 90,510,750
บาท เพื่อเปนคาใชจายของนักศึกษาที่สอบผานและมารายงานตัว จำนวน 2,194
คน สำหรบังบประมาณสวนทีเ่หลอืจำนวน 14,489,250  บาท ไดสงคนืคลงั

2. ในปงบประมาณ  2548 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการจำนวน 96,012,000  บาท เมื่อคำนวณอัตราคาใชจายตอหัวของ
นักศึกษาอัตรา 84,000 บาทกับจำนวนนักศึกษาที่ทำสัญญารับทุน 2,139  คน
พบวางบประมาณทีไ่ดรบัไมเพยีงพอ  สกอ. จงึดำเนนิการขอใชงบกลางป 2548 เพิม่
อกีเปนจำนวน 83,664,000 บาท

3. ในปงบประมาณ  2549 สกอ.  มหีนงัสอืแจงสถาบนัฝายผลติ
ใหจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการผลิตครูฯ ไวที่สถาบันฝายผลิตตามจำนวน
นกัศกึษาทีท่ำสญัญารบัทนุ ในอตัรา 84,000 บาท/คน /ป

4.6 การบริหารสัญญารับทุน
ในโครงการผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกและรายงานตัวทุกคนตองทำสัญญารับทุนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา ดวยทุนการศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2547 กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่
จะเขาศึกษาตามหนังสือมอบอำนาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

4.7 การไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เนือ่งจาก พรบ. การศกึษาแหงชาต ิระบวุาครทูีส่อนในระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐานทกุคนตองมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี  ดงันัน้เพือ่ใหผสูำเรจ็การศกึษาหลกั
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สูตร 5 ป  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สกอ. และสถาบันฝายผลิตจะดำเนิน
งานดังนี้

4.7.1 สกอ. จะประสานงานกับคุรุสภาเพื่อใหมีการรับรอง
มาตรฐานการผลิตของแตละสถาบันการศึกษา และการประเมินสัมฤทธิ์ผลนัก
ศึกษาที่จบตามเกณฑการประเมินของคุรุสภา

4.7.2 สถาบนัผลติครปูระสานงานครุสุภา  เพือ่ใหครุสุภารบัรอง
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด ไดแก โครงสรางหลักสูตร มาตรฐานการผลิตของ
สถาบัน และวิทยฐานะของผูจบการศึกษา  กอนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา เมื่อ
ไดรบัรองการมาตรฐานแลว ตองแจงให สกอ. ทราบ

4.8 การบรรจุเขารับราชการ
เมื่อนักศึกษาในโครงการฯ สำเร็จการศึกษาแลวจะตองชดใชทุนโดยการ

บรรจุเขารับราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เปนระยะเวลา 2 เทา ของระยะเวลาทีศ่กึษา คอื 10 ป  ในการเตรยีม
การบรรจเุขารบัราชการในโรงเรยีนเพือ่ชดใชทนุนัน้ สกอ. ไดประสานกบั สพฐ. เกีย่ว
กบัแผนอตัรากำลงัป 2551-2553  ทีจ่ะรองรบัผสูำเรจ็การศกึษา  ซึง่ สพฐ. ไดแจง
จำนวนตามสาขาวิชา วิชาเอกเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดมาเพื่อทราบในเบื้อง
ตนแลว

4.9 การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดใหมีระบบกำกับติดตามการเรียนการสอนเปนระยะและรายงาน

ผลการศึกษาตอ ครม. และกระทรวงศึกษาธิการทุกสิ้นปการศึกษาโดยไดจัด
ทำแบบฟอรมการรายงานผลการดำเนินการเรียบรอยแลว  และไดเวียนแจงให
มหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เปนระยะๆ

5.  แผนปฏบิตักิารโครงการฯ
คณะอนุกรรมการโครงการผลิตครูแนวใหมเห็นชอบแผนปฏิบัติการการ

ดำเนินงานโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
เพื่อใหเปนแนวทางการดำเนินงานดังนี้
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ผสูนใจตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่สำนกันโยบายและแผนการอดุมศกึษา  สำนกังาคณะกรรมการอดุมศกึษา
โทร 02-354-5500 – 19 ตอ 706 ,707





ผลการดำเนนิงาน
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป)

ในขณะที่สถาบันตางๆ  กำลังดำเนินงานการเรียนการสอนหลักสูตรครู 5
ป ดังที่กลาวมาแลวนั้นลาสุด  รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได
หารือรวมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2549 ถึงโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีที่
ยังมีความแตกตางกันอยูระหวางหลักสูตร 5 ป กับหลักสูตร 4+1 ซึ่งที่ประชุมเห็น
วาหลักสูตร 5 ป นาจะเหมาะสมกับการผลิตและพัฒนาครูในระยะยาว  แตก็ได
เห็นวายังควรสนับสนุนบัณฑิตที่จบสาขาอื่นและสนใจที่จะมาเปนครูในภายหลัง
ดวย  โดยการผลติครแูบบ 4+1 คอืเรยีนสาขาอืน่ 4 ป และมาเรยีนวชิาครอูกี 1 ป
ซึ่งการผลิตครูในลักษณะนี้จะชวยแกปญหาครูขาดแคลนไดเร็วขึ้น  รวมทั้งครูที่มี
ความสันทัดและเกงในวิชาตางๆ ที่กำลังขาดแคลนอีกดวย สวนการผลิตครู
หลักสูตร 5 ปที่ทำอยูในปจจุบันก็มีผลในแงที่ดึงดูดเด็กที่เรียนเกงใหหันมาสนใจ
เรียนครูมากขึ้น ดูไดจากการสอบเขามหาวิทยาลัยที่พบวา เด็กที่เรียนครูสาขา
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรจะมีคะแนนสูงกวาเด็กที่เลือกเขาคณะวิทยาศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร

ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดขอให  สคศท.ไปหาแนวทางเพิ่มการผลิต
ครูแบบ 4+1 ใหมากขึ้น  เนื่องจากปจจุบันปญหาการขาดแคลนครูในวิชาสำคัญๆ
ทั่วประเทศยังรุนแรงมากทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  ที่ประชุมจึงเสนอวาควร
ดำเนินการโครงการทั้ง 2 หลักสูตรคูขนานกัน  โดยการผลิตครูแบบ 4+1 คาดวา
จะเริ่มไดตั้งแตปการศึกษา 2550   ซึ่งความจริงแลวควรมีทุนการศึกษา และขอ
ตกลงที่จะรับเขาเปนครูดวย  เพราะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายบรรจุ
ครูโดยเนนสาขาที่ขาดแคลนมากเปนพิเศษกอนอยูแลว  แตอยางไรก็ตามตองยอม
รบัวาปจจบุนัปญหาขาดแคลนครยูงัไมไดรบัการแกไขอยางจรงิจงั  เพราะวาแมจะมี
ผสูอบไดหรอืมโีครงการผลติคร ู  แตปญหาใหญกค็อืไมมอีตัรารองรบั  ทัง้นีก้ระทรง
ศกึษาธกิารไดจดัทำแผนความตองการอตัรากำลงัป 2549-2551  พบวาตองขอเพิม่
อกี 87,562 อตัรา  และครอูตัราจางอกี 17,045 อตัรา  โดยทีต่องใชงบประมาณทัง้
สิน้ 13,929,560,760 บาท





ผชูวยศาสตราจารย นงนารถ ชยัรตัน

นอกจากนีร้กัษาการรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารไดขอให  สคศท.
ชวยพัฒนาบทบาทของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) การพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  และการสงเสริมใหมีนักศึกษาฝกสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่หางไกล  รวมทั้งควรสงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนใหมากขึน้ดวย  เพือ่นำผลวจิยัมาใชในการปฏริปูการเรยีนการสอนในระดบั
ตางๆ  โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย  เพราะจากผลการสอบระดับ
ชาต ิ และความเหน็ของอาจารยมหาวทิยาลยัพบวา  ผลสัมฤทธิข์องเดก็ในการสอบ
วชิาภาษาไทย  และภาษาอืน่ต่ำกวาขัน้ทีพ่อใจ  เมือ่ใหอานหนงัสอืกไ็มสามารถสรปุ
ใจความไดรวมทั้งใหปรับปรุงหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูและใหไปหารือกับ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อใหการผลิตครูอาชีวศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาอาชีวศึกษาในอนาคต

ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 ที่กำลังจะมาถึงนี้  เปนเรื่องที่นาจับตามอง
การผลิตบัณฑิตในสาขาการศึกษาเปนอยางยิ่ง  จึงเปนที่มาของการจัดการ
อภิปรายเรื่อง  การปฏิรูปการศึกษากับบทสรุปการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตร 5 ป) ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาอยางมีสวนรวม และการ
สรางพืน้ฐานใหกบัปรชัญาพอเพยีง  ในวาระเฉลมิฉลองครองสริริาชสมบตัคิรบ 60
ป  ณ อาคารวจิยัและการศกึษาตอเนือ่งฯ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ในวนัที่
18  สงิหาคม 2549

ที่มา : “ผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี
(หลกัสตูร 5 ป),”(2548, พฤศจกิายน).  อนสุารอดุมศกึษา.
31(329) : 3-13.

              “ศธ.เปดหลกัสตูรครคูขูนานแตยงัขาดอตัราบรรจ,ุ”  (2549, 13 กรกฎาคม).
เดลนิวิส.  หนา 23.
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 ⌫ 
 ⌦⌫
⌫⌫

(1)  ชือ่โครงการ
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีสวนรวม  และการ
สรางพื้นที่ใหกับปรัชญาพอเพียง

(2)  หนวยงานและองคกรทีร่บัผดิชอบ
ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะกรรมการบริหาร

และพฒันาหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ( หลกัสตูร 5 ป )

(3)  ผรูบัผดิชอบโครงการ
อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
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คณบดีคณะพลศึกษา กรรมการ
ผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการและเลขานกุาร
ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวกฤษณา  สังคริโมกข กรรมการและผูชวยเลขานุการ

(4)  หลกัการและเหตผุล
ภายใตภาวะเหตุการณวิกฤติหลายเหตุการณอยางตอเนื่อง และนับวัน

จะหนักหนวงยิ่งขึ้น ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จนสงผลทำใหเกิด กระบวนการผลักดันใหเกิดการ
ปฏริปูเปลีย่นแปลงทกุภาคสวนอยางทัว่ดาน  ทัง้นี ้ปญหาทัง้หลายทัง้ ปวงลวนมทีี่
มาจากคน และจากระบบที่คนเปนผูสรางขึ้น ซึ่งการจะแกปญหาทั้งคน และระบบ
นั้นสวน หนึ่งก็คือ ตองวางรากฐานพัฒนาคน พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยผาน
ระบบการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ  นอกระบบ ทัง้การสรางคน สรางครตูนแบบ
ทั้งการจัดการสรางหลักสูตร และกระบวนการเรียน การสอนที่ใหแนวคิดปรัชญา
พอเพียงเขามามีสวนรวมกับการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในเรื่องนี้
คณะกรรมการดำเนินการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ไดแสดงจุดยืนเรื่อง การพัฒนาคน การใหคุณคาของปรัชญาพอเพียงออกมาอยาง
ชัดเจน

เพือ่ใหเกดิกระบวนการเคลือ่นไหวทางปญญา การขบัเคลือ่นทีม่พีลวตั จงึ
สมควรจัดใหมีการ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 กบัการพฒันาคน การปฏริปูการศกึษาแบบมสีวน
รวม และการสรางพื้นที่ใหกับปรัชญาพอเพียง ขึ้น ในวาระครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป
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(5)  วตัถปุระสงค
1. เพือ่รวมเฉลมิฉลองครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป
2. เพือ่สรางการมสีวนรวมในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแหง

ชาติ ฉบับที่ 10 ที่ใหความสำคัญตอการพัฒนาคน ปฏิรูปการศึกษา และปรัชญา
พอเพียง

3. เพื่อประมวลประสบการณ และความรูเปนฐานของการจัดการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาแบบ มีสวนรวม และการพัฒนาโครงการผลิตครูการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (หลกัสตูร 5 ป)

(6) จำนวนผูเขารวมโครงการ
1. คณบดีหรือผูแทนจากสถาบันการศึกษาที่มีคณะศึกษาศาสตร หรือ

ครศุาสตร และทีม่โีครงการผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐาน (หลกัสตูร 5 ป)  50 สถาบนั
ๆ ละ 2 คน  รวม 100 คน

2. ผูแทนจากองคกรของรัฐ และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
รวมทั้งผูแทนจากสื่อมวลชนดานการศึกษา  40 คน

3. นิสิตชั้นปที่ 3 โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป)
110 คน

รวม         250  คน

(7) วนัเวลาและสถานที่
        วนัศกุรที ่ 18 สงิหาคม 2549     ณ  หองประชมุชัน้  2     อาคารวจิยั

และการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(8) แผนการดำเนนิการ
        1. วางแผน และเขยีนโครงการ
        2. ประสานงานตดิตอวทิยากร และผเูขารวมสมัมนา
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3. จัดพิมพเอกสารประกอบการสัมมนา
4.  ประเมนิผล

(9) งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมของนิสิตโครงการผลิต
ครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูร 5 ป )  ภาคเรยีนที ่1 / 2549  ได
รบัจดัสรร 30%  ของงบประมาณเปนเงนิ  247,500  บาท ( สองแสนสีห่มืน่เจด็พนั
หารอยบาทถวน )

(10) คาใชจายดังรายละเอียดตอไปนี้
- คาพิมพเอกสารประกอบการสัมมนา: รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 5 ป) 95,000  บาท

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
( 290 บาท x 250 คน)                     72,500  บาท

- คาวทิยากร 8 คน 20,000  บาท
- คาเอกสารและวัสดุที่ใชในการประชุม

(180 บาท x  250 คน) 45,000  บาท
- คากระเปาใสเอกสารประกอบการสมัมนา  ( 250 ใบ ) 15,000  บาท

 รวม                             247,500 บาท
( สองแสนสีห่มืน่เจด็พนัหารอยบาทถวน )

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

(11) ผลที่คาดวาจะไดรับ
 เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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กำหนดการ
โครงการสมัมนาวชิาการ
เรือ่ง “ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10
กบัการพฒันาคน การปฏริปูการศกึษาแบบมสีวนรวม
และการสรางพืน้ทีใ่หกบัปรชัญาพอเพยีง “
ในวาระเฉลมิฉลองครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป
ในวนัศกุรที ่18 สงิหาคม 2549
ณ หองประชมุชัน้ 2 อาคารวจิยัและการศกึษาตอเนือ่ง
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วนัศกุรที ่18 สงิหาคม 2549
8.00 น – 8.30 น ผูเขารวมสัมมนารับเอกสาร และรายงานตัว
8.30 น – 8.45 น อธิการบดีกลาวตอนรับ
8.45 น – 9.45 น ศาสตราจารย ระพ ี สาครกิ กลาวเปดงาน และปาฐกถาพเิศษ

เรือ่ง “ธรรมชาต ิ จรยิธรรม  และปรชัญาพอเพยีง”
9.45 น – 10.00 น พักรับประทานอาหารวาง
10.00 น – 11.00 น ศาสตราจารยพเิศษเอกวทิย  ณ  ถลาง   บรรยายพเิศษ เรือ่ง

“ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อ
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ “

11.00 น – 12.00 น คณุจฑุามาศ  บาระมชียั  ทีป่รกึษาดานนโยบายและแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาต ิ(สศช.) บรรยายพเิศษ เรือ่ง “ ยทุธศาสตรแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 กบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “
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12.00 น – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น – 15.30 น อภปิรายเรือ่ง “ การปฏริปูการศกึษากบับทสรปุโครงการ

ผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐาน (หลกัสตูร 5 ป) “   โดย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดำเนินการอภิปรายโดย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15.30 น – 16.30 น สรุปผลการอภิปราย และปดสัมมนาโดย
ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการ
ศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ป)
รองศาสตราจารยสุภา  ปานเจริญ
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คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1680 /2549

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ง “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10

(พ.ศ. 2550-2554) กับการพัฒนาคน
การปฏิรูปการศึกษาแบบมีสวนรวม

และการสรางพื้นที่ใหกับปรัชญาพอเพียง”

ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กับ
การพฒันาคน การปฏริปูการศกึษาแบบมสีวนรวม และการสรางพืน้ทีใ่หกบัปรชัญา
พอเพยีง”  ในวนัศกุรที ่ 18  สงิหาคม พ.ศ. 2549  ณ  หองประชมุชัน้  2 อาคารวจัิย
และการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให
การจัดโครงการ ดังกลาวดำเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 19 และมาตรา 22 แหงพระราชบญัญตั ิมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  พ.ศ.
2541  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ง “แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กับการพัฒนา
คน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีสวนรวม และการสรางพื้นที่ใหกับปรัชญาพอเพียง”
ดังรายชื่อตอไปนี้

คณะกรรมการดำเนินการ
อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการ
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะพลศึกษา กรรมการ
ผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ
ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวกฤษณา  สังคริโมกข กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการฝายตาง ๆ ฝายพธิกีาร
1. อาจารยจันทรทิพย ลิ่มทอง
2. อาจารย ดร.พรเพญ็ ศาสตราริยาภรณ

การดำเนินงาน
1. จัดลำดับพิธีการบนเวทีใหเหมาะสมเปนไปตามกำหนดการ
2. กำกับดูแลความเรียบรอยบนเวที การจัดโตะบรรยาย/อภิปราย
3. ดำเนินการกำกับ ควบคุมบนเวที

ฝายเลขานุการ
1. นางคชันยี โพคาวัฒนะ
2. นางสาวกฤษณา สังคริโมกข
3. นางสาวณิชชิศา พรประเสริฐรัตน
4. นางสาวอรวรรณ ประพฤติธรรม

การดำเนินงาน
1. ประสานงานกับทุกฝายพรอมอำนวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ
2. ประสานงานเรื่องการจัดสถานที่และขอใชสถานที่
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุมและเตรียมงาน





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

4. ประสานงานอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับพิธีการตาง ๆ และ
การตอนรับ

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
6. ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ทีไ่ดรบัมอบหมาย

ฝายจัดเตรียมเอกสารและวัสดุ
1. ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ ชัยรัตน
2. นางสาวกฤษณา สังคริโมกข
3. นางฐติาพร รอดวรรณะ
4. นางสาวอรวรรณ ประพฤติธรรม
5. นางสาวณิชชิศา พรประเสริฐรัตน
6. นายพพิฒัน สมใจ
7. นายมนสั นิ่มนวล

การดำเนินงาน
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และบรรจุในกระเปาเอกสาร
2. จดัทำหนงัสอืเชญิประชมุ
3. จดัซือ้วสัดเุพือ่ใชในการประชมุ

ฝายจัดเลี้ยงและของที่ระลึก
1. นางสาวพรรณราย ประสิทธิ์นราพันธุ
2. นางสาวกฤษณา สังคริโมกข
3. นางอไุร ฉายแกว

การดำเนินงาน
1. จดัเตรยีมอาหาร และเครือ่งดืม่
2. จดัหาแกวน้ำ และอปุกรณทีเ่หมาะสม พรอมน้ำดืม่ ใหกบัประธานและ

วิทยากร
3. จัดเตรียมของที่ระลึกใหกับวิทยากร
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ฝายตอนรับ
1. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
2. เลขานุการคณะพลศึกษา
3. เลขานุการคณะสังคมศาสตร
4. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร
5. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร
6. เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร
7. นางสาวอรวรรณ ประพฤติธรรม
8. นางสาวณิชชิศา พรประเสริฐรัตน

การดำเนินงาน
1. แบงหนาที่ตอนรับแขกผูมีเกียรติทุกทาน
2. กำหนดจดุรบัแขก ตัง้แตทางขึน้หองประชมุ ถงึหองประชมุ
3. รับ-สงแขก ผูมีเกียรติ วิทยากร โดยประสานกับฝายยานพาหนะ
4. กำหนดการแตงกาย

ฝายรับลงทะเบียน
1. นางวนิดิา เจียระนัย
2. นางอไุร ฉายแกว
3. นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาติ
4. นางฐติาพร รอดวรรณะ
5. นางสุปราณี ธูปสุวรรณ
6. นางจงกล ใยมุง

การดำเนินงาน
1. ทำแบบฟอรมลงทะเบียน พรอมรายชื่อผูเขาสัมมนา
2. รับลงทะเบียนและแจกเอกสาร
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ฝายการเงิน
1. นางคชันยี โพคาวัฒนะ
2. นางสาวกฤษณา สังคริโมกข
3. นางสาวนวลปรางค คุมภกันต
4. นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาติ

การดำเนินงาน
1. ควบคุมดูแลรายจายในการดำเนินงาน
2. ทำเรื่องเบิก-จาย งบประมาณของโครงการฯ ภายในกำหนดเวลา

ฝายโสตทัศนูปกรณ
1. นายไพรตัน ดีเทียนอินทร
2. นายเมธี คชาไพร
3. นายนพินธ พารา
4. นายนอม ชลคีรี

การดำเนินงาน
1. เตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
2. บันทึกเทปและตัดตอภาพในวันจัดงาน
3. จัดหาเพลงบรรเลงภายในงานอยางเหมาะสม

ฝายประชาสัมพันธ
1. อาจารยพิศรวัศ ภทูอง
2. นางสาวอุไรวรรณ วรรณะ
3. นางสาวแมนวดี นุยุทธิ์

การดำเนินงาน
1. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดงาน
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2. เสนอและประชาสัมพันธขาวทางสื่อตาง ๆ
3. ถายรูปภาพกิจกรรมในงาน

ฝายสถานที่ ยานพาหนะและความปลอดภัย
1. อาจารยสมเกียรติ ทิพยทัศน
2. นายสมนกึ รุงเรือง
3. นายไพฑูรย รัตนศิริ
4. นายภูวนัย นาไชยสิทธิ์
5. นายสมจติต พวงปนเพ็ชร
6. นายสพุจน ดวงเพ็ชร

การดำเนินงาน
1. เตรียมสถานที่จอดรถ
2. อำนวยความสะดวกดานสถานทีจ่อดรถ แกผบูรหิาร สถาบนั วทิยากร

และผูรวมงาน
3. ดูแลความปลอดภัยแกผูเขารวมการสัมมนา
4. ประสานงานกบัสวนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ

ทัง้นี ้  ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

  สัง่  ณ  วนัที ่ 10    สงิหาคม  พ.ศ.  2549

 (รองศาสตราจารยสภุา  ปานเจรญิ)
         รองอธกิารบดฝีายบรหิาร รกัษาราชการแทน

                     อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
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⌦

รายงานการสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาต ิฉบบัที ่ 10 กบัการพฒันาคน  การปฏริปูการศกึษาแบบมสีวนรวม
และการสรางพื้นที่ใหกับปรัชญาพอเพียง” ภายใตหนังสือชุด “ความเปนคน
ความเปนคร ู 3”  เปนผลมาจากการสมัมนาวชิาการเมือ่วนัที ่ 18 สงิหาคม 2549

โดยเนื้อหาที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้เปนไปตามกำหนดการที่วางไวทุก
ประการ  ยกเวนสาระจากการอภิปรายชวงบายเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา กับ
บทสรุปโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
5 ป)”   ทีร่ายงานเลมนีม้ไิดนำเอาผลการอภปิรายมาตพีมิพเนือ่งเพราะมเีวลาจำกัด
จากเงื่อนไขเวลาการปดงบประมาณ จึงไมสามารถถอดเนื้อหามาตีพิมพไดทัน แต
ทั้งนี้ ผลการอภิปรายโดย 5 คณบดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา จะมีการนำไปตีพิมพเผยแพร ในหนังสือ ความเปนฅน
ความเปนคร ู ตอไป

อยางไรก็ตาม ฝายดำเนินการสัมมนา ไดนำความเห็นจากคณบดีที่ตอบ
รบั 18 สถาบนั (ในจำนวนทีข่อสมัภาษณ 50 สถาบนั) มาตพีมิพแทน โดยประเดน็
การสัมภาษณมีความสอดคลองกับประเด็นการอภิปรายในชวงบาย คณะผูจัด
ทำรายงานการสัมมนาจึงตองทั้งขออภัยและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้พรอมๆ กัน

สุดทาย ในนามของกรรมการและเลขานุการโครงการสัมมนา ตอง
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมที่ทำใหการสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี
ทามกลางภารกิจที่ยังไมเสร็จสิ้น
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ภารกิจที่ยังไมเสร็จสิ้นนั้นก็คือ  การสรางพลังรวมเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาภายใตระบบคิดใหม  จิตสำนึกใหม  ที่ทุกภาคสวนจะตองเขา
มามีสวนรวม โดยไมฝากความหวังไวที่ภาคการเลือกตั้งหรือผูมีอำนาจทางการ
เมืองแตเพียงอยางเดียว

(ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ  เย็นสบาย)
       คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร

                                             กรรมการและเลขานกุารโครงการสมัมนาฯ
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