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บรรณาธิการ
หากเปรียบเทียบความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ ก็คงจะเหมือนกับ
“กระจกวิเศษ” ของแม่มดในนิทานเรื่อง สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
ทีส่ ามารถสะท้อนความเป็นจริงของภาพทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าให้กบั เจ้าของได้
อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา เหมือนกับหนังสือเล่มที่ท่านก�ำลังจะอ่าน
ต่อไปนี้ ที่ท่านผู้เขียน คือ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ได้สะท้อนภาพ
ความเป็นจริงของระบบการศึกษาไทย ให้ผู้อ่าน ที่บางท่านอ่านแล้ว
อาจรูส้ กึ อึดอัดขัดใจ รับไม่ได้เหมือนแม่มด และมีบางเรือ่ งอ่านแล้ว…
อึ้ง….ก็ขอให้เปิดใจ ยอมรับความเป็นจริง แต่ก็มีหลายๆ เรื่องที่อ่าน
แล้ว…ชื่นใจ เห็นแสงปลายอุโมงค์ “สู่... ทางรอดการศึกษาไทย”
บันทึกเรือ่ งราวตามความเป็นจริงหลากหลายมิติ สอดแทรกการ
ตีความจากประสบการณ์ตรงของท่านผูเ้ ขียน ในฐานะนักปฏิบตั ิ (ระดับ
นโยบาย/กลยุทธ์) หรือ ภาษา KM เรียกว่า “คนหน้างาน” ทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ าน
ในต�ำแหน่งที่มี บทบาทส� ำคัญต่อการศึกษาไทย อาทิ นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล, (อดีต) ประธานกรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา,
(อดีต) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , ผูก้ อ่ ตัง้ สถาบัน
ส่งสริมการจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม เป็นต้น ท�ำให้บนั ทึกเรือ่ งราวจาก
การปฏิบตั นิ ี้ สามารถถ่ายทอดให้เห็นโครงสร้างของระบบการศึกษา ทีม่ ี

ความซับซ้อน ทั้งมุมลึก มุมกว้าง และเห็นหน่อหรือทุนทางปัญญาของ
ชาติบา้ นเมืองทีพ่ อมีอยูบ่ า้ งแล้วอย่างครอบคลุม ท�ำให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจ
ระบบ เงื่อนไขปัจจัยส�ำคัญ ความสัมพันธ์ ในทุกระดับของวงการ
การศึกษาไทย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงนโยบาย อนุบาลจนถึง
อุดมศึกษา เพื่อให้ตระหนักว่า ถึงเวลาที่ต้อง ผสานความร่วมมือ
มุง่ สูเ่ ป้าหมายร่วมทีช่ ดั เจน คือ ความรัก ความห่วงใย อยากเห็นลูกหลาน
ไทย และบ้านเมืองเจริญ พัฒนา มีความเป็นธรรมของสังคมและระบบ
การศึกษา
มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้ใน
สถานการณ์โลกที่ผันแปรในปัจจุบัน
นีค่ อื ...ความท้าทายอย่างยิง่ ในการเดินสูว่ ถิ ที างรอดของการศึกษา
ไทย ท่านผูเ้ ขียนได้เน้นย�ำ้ ว่า แนวทางรอดทีเ่ หลืออยูน่ ี้ จะถูกปล่อย
ให้เป็นความรับผิดชอบของนักการศึกษาและนักการเมืองเพียงเท่านั้น
ไม่ได้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เพราะต้องพลิกทั้งระบบ
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ท่านผู้เขียน
ที่ให้โอกาสมีส่วนในการร่วมจัดท�ำหนังสือที่มีคุณค่า และมีคุณูปการ
ต่อบ้านเมืองเล่มนี้ และเชือ่ ว่า สารทีส่ ำ� คัญต่อบ้านเมืองเช่นนี้ จะถูก
สื่อสารไปในวงกว้าง และสามารถชี้ชวน ท่านผู้มีใจและทุนทาง
ปัญญา ทุกระดับ ทุกวงการ มาร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย
เพื่อลูกหลานไทยสืบไป
ชุติมา  อินทรประเสริฐ

ค�ำน�ำ
ชื่อหนังสือ สคส. - สคศ. ๒๕๕๖ ฉบับเต็มคือ “ส่งความสุข
สูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษา ๒๕๕๖” เป็นหนังสือทีผ่ มและกัลยาณมิตรร่วมกัน
จัดท�ำ เพือ่ จัดส่งเป็น สคส. ปีใหม่ มอบแก่ญาติมติ ร อย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี
เรียกว่าหนังสือชุด “ครูเพื่อศิษย์” ด�ำเนินการเข้าปีที่ ๔ แล้ว ถือเป็น
“สคส. ทางปัญญา” โดยปีนจี้ ดั ท�ำโดยทีมงานของ สคส. (สถาบันส่งเสริม
การจัดการความรูเ้ พือ่ สังคม) มีคณ
ุ ชุตมิ า อินทรประเสริฐ เป็นหัวหน้าทีม
เช่นเดียวกับในปีแรก มีมลู นิธสิ ยามกัมมาจล และมูลนิธสิ ดศรี - สฤษดิว์ งศ์
ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์สว่ นหนึง่
หนังสือเล่มนี้จัดวางขายตามร้านหนังสือด้วย เพื่อเป็นช่องทาง
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง และเพือ่ น�ำรายได้เข้า “กองทุนเพือ่ สังคม” ของ
สคส. ส�ำหรับน�ำมาใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดยไม่คิดค่า
บริการ หรือกิจการเพือ่ สังคมในรูปแบบอืน่ ๆ ทีจ่ ะคิดขึน้ ภายหลัง รวมทัง้
มีให้บริการ ดาวน์โหลดฟรี ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์
ที่ www.thaissf.org และที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่
www.scbfoundation.com
การจัดท�ำหนังสือชุด “ครูเพือ่ ศิษย์” เล่ม ๔ นี้ เป็นการรวบรวมและ
คัดเลือกบทความที่ผมเขียนลงใน บล็อก Gotoknow ในช่วงเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๕ น�ำมาจัดหมวดหมู่ โดย
คุณชุติมา ท�ำหน้าที่บรรณาธิการ

เนือ่ งจากเป็นหนังสือรวบรวมบทความทีเ่ ขียนลง บล็อก จึงอาจ
มีข้อด้อยด้านความต่อเนือ่ ง และมีสไตล์การเขียนแบบเล่าเรือ่ ง หรือไม่
เป็นทางการ รวมทั้งเป้าหมายของการเขียนบันทึกลง บล็อก คือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่มาจากความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
หมายความว่าข้อความในบันทึกอาจยังไม่มีหลักฐานข้อพิสูจน์ความ
ถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ ท่านผู้อ่านจึงพึงอ่านหนังสือเล่มนี้อย่าง
ระมัดระวังด้านวิจารณญาณ อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆ
ชือ่ หนังสือ ส่งความสุข สูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษา สือ่ ความหมายอย่าง
ชัดเจนแล้วว่า หนังสือเล่มนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ สือ่ สารแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
เพื่อชักชวนให้คนไทยลุกขึ้นมาร่วมกันด�ำเนินการยกระดับ หรือกอบกู้
คุณภาพการศึกษา เพือ่ อนาคตของบ้านเมืองอันเป็นทีร่ กั และหวงแหน
ของเรา
ผมขอขอบคุณคุณชุตมิ า อินทรประเสริฐ และคุณวนิดา นรานุพงศ์
แห่ง สคส. คุณวรรณา เลิศวิจติ รจรัส แห่งมูลนิธสิ ดศรี - สฤษดิว์ งศ์ ทีร่ ว่ ม
กัน ออกความคิดและร่วมกันจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณมูลนิธสิ ดศรี สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ร่วมจัดพิมพ์ และขอบคุณ
กัลยาณมิตรที่ร่วมเขียนบทตีความ
เนื่องในศุภวาระปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ขอให้ท่านผู้อ่านและ
กัลยาณมิตรทุกท่านประสบความสุขจาก ธรรม พร เมตตา และปัญญา
ปฏิบัติ ทั่วหน้ากัน ... สาธุ
วิจารณ์ พานิช

ค�ำนิยม
หนังสือของคุณหมอวิจารณ์ พานิช ขายดีทุกเล่มเพราะเนื้อหา
เต็มไปด้วยสาระและความหลากหลายของข้อมูล แง่คิด และความ
เห็นส่วนตัว ส�ำหรับเล่มนี้คือ “ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา
๒๕๕๖” ก็เข้าลักษณะเดียวกันอีกเช่นกัน
สิง่ ทีท่ ำ� ให้หนังสือของคุณหมอขายดี ผมขอวิเคราะห์วา่ นอกจาก
เนื้อหาในตัวของมันเองแล้ว ชื่อของคุณหมอเป็นสิ่งประกันคุณภาพ
และการที่ชื่อของคุณหมอมีบทบาทส� ำคัญก็มีสาเหตุจากอย่างน้อย
๓ ปัจจัย กล่าวคือ (๑) ความศรัทธาที่ผู้คนมีให้คุณหมอ เพราะรู้ว่า
ทุกสิ่งที่ท่านเขียนนั้นออกมาจากใจจริง ตรงไปตรงมาอย่างไม่มีวาระ
แอบแฝง (๒) ความรู้ความสามารถของคุณหมอในการวิเคราะห์
สรรพสิง่ อย่างลึกซึง้ โดยเฉพาะสิง่ ทีห่ ลายคนมองข้าม (๓) ความจริงใจ
ในการทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่ออนาคตของเด็กไทยผ่านระบบการเรียนรู้
ที่เหมาะสม
“ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖” แตกต่างจากเล่มอื่น
ในความหลากหลายยิง่ ขึน้ ของข้อมูลอันเนือ่ งมาจากงานทีค่ ณ
ุ หมอได้ทำ�
สิ่งที่คุณหมอได้ประสบ และสิ่งที่ได้อ่านศึกษาจากหลากหลายสาขา
อีกทั้งยังมีบทวิเคราะห์การท�ำงานของระบบการศึกษาไทยในหลาย
ระดับอย่างน่าสนใจยิ่ง

ผมยังไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาไทยเล่มใดที่มีความ
หลากหลายในแง่มุมให้คิดนับตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงระดับสภา
มหาวิทยาลัยดังเล่มนี้ ดังนัน้ จึงเป็นหนังสือทีท่ นั ต่อเหตุการณ์และทรง
คุณค่า แต่ขอเตือนว่าใครเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงต้องระวังสักหน่อย
เพราะผู้เขียนท่านซื่อสัตย์กับความคิดของท่าน ดังนั้นจึงเป็นบทเขียน
ที่มีความตรงไปตรงมาสูง ไม่ก�ำกวมอย่างฉาดฉานและลื่นไหลในค�ำ
วิจารณ์ หากตรงเป้าชนิดกระสุนทะลุอกบุคคลและสถาบันเพือ่ กระตุน้
ให้คิดอย่างสร้างสรรค์
ดร. วรากรณ์   สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บันทึกตีความ
เมือ่ อ่านหนังสือเล่มนีจ้ บและมองภาพรวมพบว่า สามารถจัดกลุม่
สาระความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะทีอ่ าจารย์หมอวิจารณ์
ได้ถา่ ยทอด น�ำเสนอ เปิดประเด็น กระตุน้ ให้ผอู้ า่ นอยากสืบค้นต่อ คิดต่อ
อภิปรายถกเถียงและน�ำไปปฏิบัติ ดังนี้
๑. ภาวะคุ ณ ภาพการศึกษาไทยด้านความก้ า วหน้ า ของการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
อุดมศึกษา และด้านปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
๒. สภาวะคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนไทยและทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของเด็กเยาวชน
ไทย
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการด้านวิชาการและด้านการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ส่งเสริมการ

เรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ การก�ำหนดตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล
ผู้เรียน รวมทั้งการประเมินครูอาจารย์ การประเมินการบริหารจัดการ
เช่น การประเมินการสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
๔. กระบวนการ วิธีการ และ เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น PLC ส�ำหรับครู/อาจารย์พัฒนาตนเอง หรือระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ส�ำหรับผู้เรียน
๕. แหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแหล่งเรียนรูใ้ นช่องทางปกติ เช่น
หนังสือ เอกสารวิชาการ และช่องทางออนไลน์ เช่น Gotoknow
๖. บุคคลและสถานทีศ่ กึ ษา ตัวอย่างหรือต้นแบบ ทีแ่ สดงความ
รู้ปฏิบัติหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น
อาจารย์หมอวิจารณ์แสดงวิธีการเรียนรู้ในทุกโอกาส ทุกสถานที่จาก
การอ่าน การศึกษาดูงาน การเป็นประธาน วิทยากรหรือผู้ร่วมการ
ประชุม แล้วน�ำสาระความรู้ที่ได้มาตีความ สะท้อนความคิด บันทึก
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปได้ว่าท่านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ส่วนตัวอย่างสถานศึกษา เช่น โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียน
ล�ำปลายมาศพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยชุมพร
(ในอนาคต)

เมื่อน�ำสาระข้างต้นมาพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่ามีมากมาย
และหลากหลายประเด็น ขอน�ำเสนอการตีความและสะท้อนความคิด
บางประเด็น ดังนี้
“.....ในโลกยุคใหม่ ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูต้องไม่สอน เปลี่ยนไป
ชวนศิษย์คิด และทดลองท�ำ เพื่อให้ศิษย์เรียนรู้จากการลงมือท�ำ”
(หน้า ๔๑)
ดิฉันนับตัวเองเป็นศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์หมอวิจารณ์ในเรื่อง
การจัดการความรู้ (KM) ท่านเป็นผู้ชักชวนให้อยากรู้จัก KM การไป
ศึกษาดูงานสาธารณสุขที่ใช้ KM การอ่านเรื่อง KM ในหลายมิติ และ
การร่วมประชุมหลายครั้งก็ยังเข้าใจไม่พอเพียงที่จะน�ำไปใช้ ดิฉันกับ
คณะจึงตั้งทีมร่วมกับโรงเรียน ๗๘ แห่ง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๗ เขต ใน ๑๗ จังหวัด ๔ ภูมิภาค ด�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการ
ความรู้ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) (๑) โดยมีทีมร่วมวิจัย จากส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทีมทีป่ รึกษา KM จาก สถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และ ทุนสนับสนุนจาก ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ถึงแม้จะมีทีม สคส. ช่วยน�ำทางในเบื้องต้น พวกเราก็ยังเหมือน
คนตาบอดคล�ำช้าง (KM) ต้องคิดมากๆ ท�ำจริงจัง แต่ตอ้ งรอบคอบเพราะ
มีเด็กเกีย่ วข้อง ต้องฝึกความอดทนต่อความแตกต่างหลากหลายความ
คิดเห็น ทั้งจากการอ่าน การอภิปราย ถกเถียงกัน แต่ขณะเดียวกัน

ได้รจู้ กั และเลือกใช้เครือ่ งมือ KM ทีใ่ ช้บอ่ ยมาก คือ เรือ่ งเล่าเร้าพลัง การ
ทบทวน ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบตั กิ าร ได้เรียนรูแ้ ละท�ำงานเป็นทีม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ปฏิบัติ ประมวล สรุป บันทึกและ
น�ำความรูป้ ฏิบตั ใิ หม่ๆ ไปใช้ ต่อยอดความรูเ้ ดิม ส่งผลให้ครูปรับเปลีย่ น
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้บริหารให้ความ
ส�ำคัญและสนับสนุนความสัมพันธ์แนวราบของบุคลากรกับบุคลากร
ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของโรงเรียนมีมากขึ้น
เมือ่ สิน้ สุดโครงการ นอกจากสามารถตอบวัตถุประสงค์และโจทย์
วิจัยได้แล้ว ทุกคนที่มีส่วนร่วม (ทีมและแกนน�ำของโรงเรียน ๖๐๐ คน
ทีมส่วนกลาง ๘ คน) สามารถเรียกตัวเองอย่างภาคภูมใิ จว่า เป็นนักจัดการ
ความรู้ และมีความสุขทีน่ กั เรียนทีม่ ปี ญ
ั หาได้รบั ความช่วยเหลือ นักเรียน
มีช่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
พวกเรา (ศิษย์) ขอคารวะอาจารย์หมอวิจารณ์ (ครู) ทีไ่ ม่สอน แต่
ส่งเสริมศิษย์ให้เรียนรู้การจัดการความรู้ ด้วยการลงมือจัดการความรู้
เอง และขอขอบคุณทีม สคส. สกว. และ สกศ. ที่ให้การสนับสนุน
พวกเราจึงเป็นตัวอย่าง มีความรู้ปฏิบัติและข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่พิสูจน์แล้วว่าค�ำกล่าวข้างต้น (หน้า ๔๑) เป็นแนวคิดแนวทางที่ท�ำได้
และควรต้องท�ำอย่างยิ่ง
“บัญญัติ ๗ ประการ ข้อ ๔ ถามค�ำถามทีถ่ กู ต้อง” (หน้า ๙๕ – ๙๖)

เพียง ๔ ค�ำถาม อาจช่วยให้เป็นโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
ทีด่ ไี ด้ นอกจากให้ผบู้ ริหารและทีมแกนน�ำจากชุมชนเรียนรูค้ รูเพือ่ ศิษย์
เป็นผูต้ อบแล้ว สถานศึกษาอืน่ ก็ควรตอบด้วย และควรมีค�ำถามอีกชุด
ส�ำหรับให้คณะครู/คณาจารย์ตอบเพื่อช่วยให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ดีกว่าเดิม โดยยึดเป้าหมายที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เป็นการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมความงอกงามในตนและเกิดทักษะชีวิต รวมทั้งทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะเร่งด่วนที่เด็กเยาวชนไทยทุกคน
ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้น ชุดค�ำถามเพิ่มเติม (๒) ควรเป็นดังนี้
๑. แต่ละแผนการเรียนรู้ ต้องการให้ผู้เรียนได้หรือเข้าถึงความ
รู้และทักษะอะไร และเรียนรู้ด้วยวิธีการอะไร อย่างไร
๒. ในระหว่างและหลังการเรียนรู้ รูไ้ ด้อย่างไรว่าผูเ้ รียนแต่ละคน
เรียนรู้อย่างเข้าใจ
๓. เมื่อผู้เรียนเข้าใจแล้ว รู้ได้อย่างไรว่า ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญ
ตรวจสอบ ประเมินข้อมูล/สารสนเทศ/ ความรู้ ด้วยหลักเหตุผล สามารถ
เลือกและสรุปเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
๔. รู้ได้อย่างไรว่า ผู้เรียนน�ำความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติ
ไปประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารณญาณ
๕. รู้ได้อย่างไรว่า ผู้เรียนสามารถสื่อสารหลักการ ความรู้ปฏิบัติ
หรือข้อเท็จจริง เช่น น�ำเสนอ เผยแพร่ อภิปรายสาธารณะ ชักชวน
ต่อรอง หรือรณรงค์การปฏิบัติที่เหมาะสมได้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ

แก้ปญ
ั หา ลดความเสีย่ ง สร้างสรรค์และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของตนและ
ผู้อื่น
เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่าง เมื่อครู/อาจารย์รู้จักผู้เรียนของ
ตนดีแล้ว ควรร่วมกับฝ่ายบริหารและเพื่อนครู/อาจารย์ ช่วยกันถามตอบอีก ๒ ค�ำถาม ดังนี้
๑. รู้ได้อย่างไรและท�ำอย่างไร หากผู้เรียนบางคนไม่ได้เข้าถึง
เข้าใจ ประเมินความรู้และทักษะที่ก�ำหนดไว้ และไม่สามารถน�ำผลการ
เรียนรู้ไปใช้และสื่อสาร
๒. ท�ำอย่างไรส�ำหรับผู้เรียนที่ก้าวหน้าไปได้แล้ว
หากคณะครู/คณาจารย์และผูบ้ ริหารสถานศึกษาใส่ใจและจริงจัง
กับค�ำถามทั้ง ๗ ข้อนี้ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาไทย
โดยรวมก็น่าจะสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
“..... จะท�ำให้การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในโรงเรียนเชือ่ มโยงกับชีวติ
จริงได้อย่างไร” (หน้า ๑๑๐)
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทั้งเวลาและปัญญา ที่ต้องมีการถามและ
การตอบค�ำถามท�ำนองนี้บ่อยครั้ง เพราะแท้จริงแล้วธรรมชาติหรือ
วิญญาณวิทยาศาสตร์ (๓) มีอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นวิญญาณของความ
กระตือรือร้น ใคร่รู้ ใคร่เรียน ต้องการเข้าใจ รู้เห็นสิ่งรอบตัวที่เชื่อมโยง
กับวิถชี วี ติ จึงชอบสังเกต ซักถาม อยากทดลอง น�ำไปใช้ตามจินตนาการ
ของตน แต่ธรรมชาติหรือวิญญาณวิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นแรงบันดาลใจใน

การเรียนรู้ของคนเรามักเหือดหายไปตามวัยที่มากขึ้น สาเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดการสูญเสีย มักมาจากการเลี้ยงดู การอบรมบ่มนิสัย และ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็ก เรื่อยมา
อย่างขาดความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบตั ขิ องผูเ้ กีย่ วข้องในเรือ่ งการ
เจริญเติบใต มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ควรเกิดขึ้นอย่างสมดุล
เป็นสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ สังคมและปัญญา
การตอบค�ำถามข้างต้นจึงควรอยู่ที่การช่วยกันน�ำแรงบันดาลใจ
หรือ วิญญาณวิทยาศาสตร์กลับคืนมายังเด็กเยาวชนอนาคตของชาติ
ให้พวกเขาได้ “.... เรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้แก่ตนเอง ที่จะ
ท�ำงานให้สนุก ทีจ่ ะสร้างสรรค์สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้แก่บา้ นเมือง” (หน้า ๕๒)
โดยให้ครอบครัว สถานศึกษา ตัวเด็กเยาวชนเองและสังคมมีส่วนร่วม
แสดงความรับผิดรับชอบ (Accountability) ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
ในวิถีการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการตามวัย
ของเด็กเยาวชน และยกระดับคุณภาพระบบการศึกษาไทยอย่างจริงจัง
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
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บันทึกตีความ
อ่านหนังสือ “สคส.- สคศ. ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา
๒๔๔๖” ที่รวบรวมจากบทความที่ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช เขียนลง
ใน บล็อก Gotoknow แล้วมีความสุขมากๆ สมความตั้งใจของ
คณะผูจ้ ดั ท�ำ เพราะ สิง่ ทีส่ อื่ สารออกมาในหนังสือเป็นขุมพลังปัญญาที่
ให้สติแก่สังคม ถึงความ จ�ำเป็นต้องยกเครื่องการศึกษาไทย โดย
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ส�ำหรับผู้เรียน
และที่ส�ำคัญมีข้อเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
(โดยเฉพาะหากใครเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือน
ลายแทง เพราะได้ให้รายละเอียดที่นำ� ไปใช้ได้เลย) ซึ่งไม่แต่เฉพาะ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังรวมถึงอุดมศึกษา ข้อมูล ความรู้และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีร่ วบรวมไว้ในหนังสือ เล่มนี้ ได้มาจากประสบการณ์
ทีส่ งั่ สมมาของอาจารย์ทงั้ ในแง่การเป็นอาจารย์ผสู้ อน นักวิจยั ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กร ประธานและกรรมการกรรมการบริหาร
ฯลฯ รวมทัง้ ความรูจ้ ากการทีเ่ ป็นคนรักการอ่าน รักในการค้นคว้าความรู้
จากแหล่งต่างๆ และแน่นอนรวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากภาคสนามทีเ่ ป็นของ
จริง รวมทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดี (น�ำมาเล่าเรื่อง และการวิเคราะห์) ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้ยังสะท้อนตัวตนของอาจารย์ คือผู้ยึดมั่นในหลักการ

ได้เป็นอย่างดี (กรณีลาออกจากประธาน กกอ.) ในหลายตอนหลาย
เรื่อง มีข้อเสนอแนะหนังสือหรือแหล่งความรู้ดีๆ จาก Website ต่างๆ
ที่เสนอแนะไว้ให้ครู/อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายควรอ่านและผู้บริหาร
การศึกษาระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารอุดมศึกษาต้องอ่าน ซึ่ง
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าให้ลึกซึ้งต่อไปได้อย่างสะดวก อย่างไร
ก็ตามหนังสือนีจ้ ะมีคณ
ุ ค่ามากยิง่ ขึน้ หากผูอ้ า่ นตีความ พินจิ พิเคราะห์
และน�ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคิดว่า อาจารย์คงสมหวัง
ตามเจตนารมณ์ของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ซึง่ ตนเองเคยได้ยนิ
ค�ำกล่าวว่า สิง่ ทีค่ ดิ และข้อเสนอแนะจะมีคณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้ เมือ่ สือ่ สารออก
ไปในวงกว้างแทนการเก็บไว้เอง
หนังสือเล่มนี้ แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมจากบทความที่เขียนใน
รอบปี แต่ได้เห็นถึงความต่อเนื่องการยืนหยัดถึงความคิดและข้อมูลที่
ต้องการสื่อสารหลายประการ ประการแรกคือ การเรียนรู้ในยุคใหม่
ต้องให้ได้ทักษะที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการด�ำรงชีวิตที่ดีในศตวรรษที่
๒๑ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน PBL (Project Based
Learning) ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�ำให้เกิดปัญญาจากตัว
ผู้เรียนเอง ซึ่งอาจารย์ได้แนะไว้ว่า การท�ำ PBL ต้องท�ำให้ลึกกว่าที่
คุ้นเคยกันอยู่ (ดังที่พบเห็นทั่วไปในสถานศึกษา) กล่าวคือต้องให้ลึก
และเชื่อมโยง มีทั้งลงมือท�ำ ตรวจสอบกับความรู้เชิงทฤษฎี และ

ไตร่ตรองทบทวนเป็นระยะ มีตัวอย่างที่ดีๆ ของการจัดการเรียนรู้แบบ
PBL ทีท่ ำ� ให้เกิดผลลัพธ์ตอ่ ผูเ้ รียน (Learning outcomes) เพือ่ ศตวรรษ
ที่ ๒๑ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรูข้ องครูเรฟ รร.ล�ำปลายมาศพัฒนา
รร.เพลินพัฒนา รร.ดรุณสิกขาลัย รวมถึงโครงการ LLEN ที่ด�ำเนินการ
ในบางจังหวัดก็ประสบผลดี เพราะเมือ่ มีการเปลีย่ นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ PBL แทนการสอนแบบให้สาระเนื้อหาเพื่อท่องจ�ำ
นักเรียนสนุกและสนใจกับการเรียนเพิ่มขึ้นมาก (เด็กที่เคยเกเร อยาก
มาโรงเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม) มีผลลัพธ์ในการเรียนดีขึ้น อาจารย์ชี้ให้
เห็นว่า การเรียนแบบ PBL มิได้ใช้เฉพาะการเรียนรูใ้ นระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ แต่รวมถึงในระดับอุดมศึกษาด้วย การทีน่ กั ศึกษารวม
กลุ่มเรียนแบบ PBL (ท�ำงานจริง เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือและน�ำมา
วิเคราะห์สงั เคราะห์) จะได้ความรูใ้ หม่จากการปฏิบตั จิ ดั เป็นผลงานแบบ
Implementation Research ประเด็นนี้ตรงกับประสบกาณ์จากตนเอง
ที่เคยดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ที่ให้นักศึกษา ๓ คนจาก
ต่างสาขา จ�ำได้ว่าเป็น สาขาวิศวกรรมศาตร์ สาขาการตลาด และ
สาขาสุดท้ายจ�ำไม่ได้แน่ชัดว่าเป็น เศรษฐศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม
ร่วมกันท�ำโครงงานทีม่ ผี ลิตผลสามารถน�ำออกสูต่ ลาดได้ อีกทัง้ อาจารย์
ยังได้ช่วยชี้แนะว่าการเรียนแบบ PBL ที่เอาทฤษฎีไปจับกับการปฏิบัติ
จริงในสถานบริการสุขภาพ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ใน
ระบบสุขภาพ
ประการที่สอง เรื่องเกี่ยวกับตัวครู ซึ่งถ้าใครที่ติดตามผลงาน
อาจารย์จะทราบว่า อาจารย์เป็นผู้เผยแพร่ผลงานการจัดการเรียน
การสอน ของครูเรฟ ซึง่ เป็นครูเพือ่ ศิษย์ทมี่ ชี อื่ เสียงมาก ให้ความส�ำคัญ

แก่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี มากกว่าให้ความส�ำคัญในสาระวิชา
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบนอกกรอบ แต่ท�ำให้ลูกศิษย์ (ส่วน
ใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมไม่สูง) ได้ทักษะชีวิตตาม
ศตวรรษที่ ๒๑ รักและสามารถเรียนรู้ต่อเพื่อประกอบอาชีพต่อไปได้
อย่างดี อาจารย์ได้ให้ความหมายของ “ครูเพื่อศิษย์ไว้” หลายตอน
โดยสรุปที่ส�ำคัญ คือ ครูเพื่อศิษย์เป็นครูที่ท�ำให้ศิษย์พร้อมจะเรียนรู้
ท�ำให้ลูกศิษย์แข็งแรงทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ ชีวติ ทีม่ ีคณ
ุ ค่าในอนาคตได้ ทัง้ นีจ้ ะ
ต้องเป็นครูที่จะสามารถออกแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลาก
หลายทัง้ ง่ายและซับซ้อนเพือ่ สร้างความท้าทายทีใ่ ห้ลกู ศิษย์ได้เรียนรูไ้ ด้
ลงมือปฏิบัติจริงมีทักษะส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ได้มีโอกาสติดตาม
อาจารย์ลงสูภ่ าคสนาม เห็นภาพทีอ่ าจารย์คยุ กับเด็กนักเรียน การถาม
ค�ำถามเด็ก จะเห็นว่าเป็นการตั้งค�ำถามที่ฝึกให้เด็กคิด ค้นหาค�ำตอบ
แรกๆ เด็กจะอึ้งไป (อาจเครียดน้อยๆ) เพราะไม่ชินกับการมีใครตั้ง
ค�ำถามลักษณะนี้มาก่อน แต่พอเด็กตั้งตัวได้ เริ่มเห็นบรรยากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป เด็กกล้าที่จะตอบ เริ่มสนุกกับการคิด ถึงกับยกมือ
เพือ่ แข่งกันขอตอบ สิง่ นีเ้ ป็นรูปธรรมมาก ถึงกับท�ำให้ตวั เองคิดต่อไปว่า
ในกระบวนการผลิตครูก็ดีหรือการพัฒนาครูก็ดี จะมีกระบวนการให้
ครูได้ฝกึ คิด ฝึกตัง้ ค�ำถามเพียงพอหรือไม่ เพือ่ น�ำไปใช้ได้ในการจัดการ
เรียนการสอนจริงๆ เพราะได้ยินมาหลายครั้งแล้ว เรื่องการฝึกให้เด็ก
คิดวิเคราะห์ ว่าจะท�ำอย่างไร ถ้าครู (รวมทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย)
ไม่เริ่มคิดเป็นก่อน ตั้งค�ำถามเป็น ไฉนจะให้ลูกศิษย์คิดเป็นได้เล่า
คล้ายคลึงกับรายงานสภาวการณ์ว่า เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมากถึง
กับมีการรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน ควรส�ำรวจด้วยเช่นกันว่า

ครูไทยหรือผู้บริหารโรงเรียนอ่านหนังสือมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ไม่ควร
นับหนังสือสั่งการหรืออ่านเพื่อสอบ
สิ่งที่อาจารย์พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการ
ศึกษาที่พบทั้งในหนังสือและกิจกรรมที่ผลักดันและร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ อาทิ สกว. สคส. สสค. มูลนิธิสดศรีฯ มูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อ
ให้เกิดผล คือ ข้อเสนอการรวมตัวของครูเพื่อศิษย์ (ชุมชนเรียนรู้ครู
เพื่อศิษย์ หรือ PLC) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�ำงานเป็นทีม เรียน
เป็นทีมเพื่อพัฒนาให้เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และการที่ครูที่รวมตัว
กันเป็นชุมชนเรียนรู้หรือ PLC นี้ จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การท�ำงานในโรงเรียน เป็นการท�ำงานเป็นทีม ซึ่งอาจารย์เรียกว่า
วัฒนธรรมแบบรวมหมู่ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างระบบการท�ำงาน
ระบบการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินงานไปสูจ่ ดุ เป้าหมาย
ร่วมกัน อีกทั้งยังได้เสนอแนะว่า PLC นี้ไม่จ�ำกัด เฉพาะครูประถม
และมัธยมศึกษาเท่านัน้ ทีจ่ ะสร้างชุมชนการเรียนรูไ้ ด้เท่านัน้ PLC ก็เป็น
ประโยชน์ตอ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย
เช่นกัน เพื่อพัฒนาต่อไปให้ลึกซึ้งขึ้น
ข้อเสนอหลายตอนที่ได้เน้นไว้ด้วยคือ การปรับระบบการวัดผล
การศึกษาใหม่ คือเรื่องการประเมินว่า การประเมินต้องสามารถวัดผล
ลัพธ์ Learning Outcomes คือทักษะที่เกิดขึ้นที่ตัวนักเรียนตามทักษะ
ที่ต้องการในศตวรรษ ๒๑ ได้ และการประเมินเพื่อการพัฒนาและส่ง
เสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
ของ สมศ. ว่า จะต้องเน้นประเมินเพื่อพัฒนามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

ศึกษาระดับใดก็ตาม ข้อมูลจากการประเมินน�ำไปสูก่ ารการปรับปรุงให้
ดีขึ้นได้อย่าง ถ้าไม่มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาก็จะเป็นการ
สิน้ เปลือง นอกจากนีย้ งั มีขอ้ เสนอเรือ่ งการประเมินเพือ่ เลือ่ นวิทยฐานะ
ครูซึ่งระบบปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ในข้อเขียนเกี่ยวกับระดับอุดมศึกษา สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส�ำหรับชาวมหาวิทยาลัย หรือบุคคลวงนอกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
แวดวงอุดมศึกษา ควรต้องอ่านและทบทวนอย่างยิ่งคือ บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย แนวทางการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดีเพือ่ ให้ได้อธิการบดีทเี่ หมาะสม
ที่ สุ ด มาเป็ น ผู ้ น� ำ องค์ ก ร บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษา (กกอ.) เพื่ อ ร่ ว มกั น ท�ำ ให้ ร ะบบและกลไกอุ ด มศึ ก ษา
ขับเคลื่อนไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ส่ ว นภาพรวม หนั ง สื อ ได้ ส ะท้ อ นข้ อ คิ ด เห็ น ถึ ง บทบาทของ
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ การพั ฒ นาประเทศ โดยได้ ชี้ ม รรค ๘ เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความ
เป็นธรรมของสังคม เป็นการศึกษาเพื่ออนาคตและปลดพันธนาการ
จากความล้มเหลวของระบบการศึกษา เมือ่ โยงไปกับระบบการบริหาร
จัดการ การมีสภามหาวิทยาลัยที่ท�ำหน้าที่ตามบทบาทที่ควรเป็นได้
การสรรหาได้อธิการบดีทเี่ ป็นผูน้ ำ� องค์กรทีด่ ี อุดมศึกษาไทยคงก้าวหน้า
ขึ้น ซึ่งเป็นความหวังของสังคม
ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งอาจารย์ได้เสนอไว้เพื่อให้มี
การขบคิด แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ หาทางออกให้แก่ระบบการศึกษาไทย

อาทิ ตัวถ่วงคุณภาพการศึกษาไทย อันได้แก่ ระบบการประเมิน
วิทยาฐานะครู การเข้าสูต่ ำ� แหน่งของผูบ้ ริหารโรงเรียน การบริหารแบบรวม
ศูนย์อ�ำนาจ เป็นอาทิ การปฏิรปู ระบบการเงินเพือ่ การศึกษาเพือ่ ความ
เป็ น ธรรมและประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การศึ ก ษา
การใช้ พ ลั ง ของ ICT เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง
ความท้าทายของคลื่นลูกที่สี่ ในระบบอุดมศึกษาไทย ฯลฯ
ความทุ่มเทและความเอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
เพื่ อ อนาคตของเด็ ก และของชาติ ที่ อ าจารย์ ยื น หยั ด มาโดยตลอด
ในลักษณะ และรูปแบบต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหรือสินทรัพย์ทางปัญญา
ที่มีในหนังสือนี้ ก็คงได้รับพรจากความทุ่มเทเฉกเช่น ครูที่ได้รับพร
จากการเป็นครูที่ทุ่มเทเพื่อศิษย์เช่นกัน
ท้ายสุดนี้ ต้องขออภัยอาจารย์และผู้อ่าน ณ ที่นี้ด้วย หากการ
ตีความจากการอ่านหนังสือเล่มนีม้ ขี อ้ ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน เพราะโดย
สติปัญญาและประสบการณ์อยู่ห่างไกลจากอาจารย์มาก แต่ยินดีท�ำ
อย่างยิง่ เพราะรูส้ กึ ได้รบั เกียรติจากผูจ้ ดั ท�ำหนังสือ และความชืน่ ชมใน
ตัวอาจารย์ซงึ่ เปรียบเสมือนครูทา่ นหนึง่ (โดยทีท่ า่ นไม่ได้สอนโดยตรง)
ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสท�ำงานกับอาจารย์ในระยะ ๒-๓ ปีหลังนี้
				
      ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกตีความ
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ถึงหน้า ๒๓ เราจะปิดหนังสือที่ตรงนี้เลย
ก็ได้ เพราะท่านอาจารย์ได้พูดถึงค�ำส�ำคัญ ๒ ค�ำที่มิใช่เพียง ปฏิรูป
การศึกษา แต่คอื ปฏิรปู ประเทศ นัน่ คือ Accountability และ Freedom
ผมคิดเสมอมาว่าหากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลใดๆ ต้องรับผิดชอบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ พูดง่ายๆ ว่าประชาชนเป็นผู้ให้คุณให้โทษ
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศจะไม่แออัดมากมาย เช่น
ทุกวันนี้ ในท�ำนองเดียวกัน หากผู้อำ� นวยการโรงเรียนต้องรับผิดชอบ
ต่อพ่อแม่และเด็กนักเรียน ย่อมไม่มนี กั เรียนถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลัง แต่ฝมี อื
ของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน (และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้า
ส่วนราชการอืน่ ใด) ก็ตอ้ งมากับเสรีภาพในการบริหารด้วย การบริหาร
การศึกษาแบบรวมศูนย์สั่งการเป็นความผิดพลาด
เมือ่ อ่านถึงหน้า ๒๙ เรือ่ งการศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง
ผมเคยขบคิด (ไม่ออก) เสมอมาว่าความเป็นพลเมืองในชั้นเด็กเล็กคือ
อะไร เวลาเราพูดถึงความเป็นพลเมืองและการเคารพความเห็นที่
แตกต่าง เรามักพูดถึงเรือ่ งชาติพนั ธุห์ รือความคิดเห็นทางการเมือง แล้ว
ในชัน้ เด็กเล็กคืออะไร จากทีท่ มี การศึกษาของมูลนิธฯิ ได้ทำ� งานร่วมกับ
โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา และจากงานประจ�ำของผมเองที่ต้อง

ดูแลการทดสอบสติปัญญาหรือค้นหาเด็กพิเศษ ที่โรงเรียนต่างๆ ชอบ
พาเด็กทีเ่ รียนหนังสือได้ไม่ดมี าให้ตรวจคราวละมากๆ ท�ำให้ตระหนักว่า
ที่แท้ความเป็นพลเมืองอยู่ตรงหน้าเรานี้เอง โรงเรียนล�ำปลายมาศ
พัฒนาสามารถจัดการให้เด็กสติปัญญาบกพร่อง เด็กเรียนรู้ช้า เด็ก
พิการ เด็กที่ดูคล้ายจะมาจากบ้านที่ครอบครัวแตกแยกและมีปัญหา
ทางพฤติกรรม สามารถเรียนร่วมกลุม่ กับเด็กคนอืน่ ๆ และเด็กคนอืน่ ๆ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความแตกต่าง หากโรงเรียนต่างๆ คิดเรื่องนี้
ออกแค่เรื่องเดียว เราจะก้าวข้ามทั้งทักษะเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ
ความเป็นพลเมืองไปพร้อมๆ กัน แค่คิดก็สนุกเสียแล้ว
เมื่ออ่านถึงหน้า ๑๒๕ ที่ท่านอาจารย์เล่าเรื่องผู้บริหารท่านหนึ่ง
ลงนามท้ายเอกสารกึ่งวิชาการชิ้นหนึ่งเพียงว่า “ทราบ” แล้วเซ็นชื่อ
ท�ำให้ได้คิดว่า นี่อาจจะเป็นคอขวดของการศึกษาไทย พอๆ กับที่เรา
มักพูดกันว่าการสอบเป็นคอขวดของการศึกษาไทย ข้อสอบเป็น
อย่างไร เราก็ได้ครูสอนแบบนั้นและได้นักเรียนแบบนั้น
ค�ำว่า “ทราบ” มีความหมายได้หลากหลาย แต่เชื่อได้ (ด้วย
ประสบการณ์) ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการเขียนไปตามพิธีกรรมเพื่อให้
หนังสือราชการฉบับหนึ่งผ่านสายพานไป หากที่คอขวดท�ำงานเป็น
สายพาน ก่อนหน้าจะถึงคอขวด เราก็อาจจะก�ำลังท�ำงานแบบสายพาน
เช่นกัน กล่าวคือเราผลิตนักเรียนเสมือนผลิตสินค้าชิน้ หนึง่ จากอนุบาล
หนึ่งถึงจบมัธยมหก ด้วยการวางเด็กๆ ลงบนสายพานทีละปีๆ
การศึกษาย่อมมิใช่สายพานการผลิตเด็กอย่างแน่นอน

ผมจ�ำได้วา่ ในการประชุมครัง้ หนึง่ ที่ มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งศ์ เรือ่ ง
การศึกษาไทย เป็นครัง้ แรกทีผ่ มได้ฟงั ท่านอาจารย์เล่าเรือ่ ง 21st Century
Skills และครูเพื่อศิษย์ ท่านอาจารย์พูดค�ำหนึ่งว่า “อะไรที่พวกเรา
ก�ำลังท�ำนั้น ผิดหมดเลย” เวลานั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ยินค�ำพูดนี้
เสียที หลังจากรอมานาน เพราะผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวมานาน
แล้วว่า การเรียนหนังสือในประเทศไทยที่เป็นอยู่นี้ “ผิดหมดเลย”
มีหลายครั้งที่ผมพูดในการบรรยายของตัวเองว่า การศึกษาที่
เป็นอยู่นี้ทำ� ให้ผมเป็นผู้ชนะ ผันตัวเองจากเด็กขายน�ำ้ เก๊กฮวยมาเป็น
นายแพทย์และมีสถานะในสังคมสูงได้สำ� เร็จ แต่ชว่ ยเหลืออะไรประเทศ
ชาติได้นอ้ ยมาก ทีผ่ มพูดไปเป็นเพียงการพูดไปตามปรากฏการณ์ทเี่ ห็น
แต่ไม่เคยอธิบายได้วา่ ท�ำไม จนกระทัง่ มาได้ยนิ ท่านอาจารย์พดู วันนัน้
ว่า “ผิดหมดเลย” แล้วขยายความต่อไปว่าการศึกษาที่ผ่านมานั้นตอบ
สนองความต้องการของศตวรรษที่ ๒๐ อย่างไร และปัจจุบันเราควร
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไร จึงได้เข้าใจและเห็นทะลุความ
ผิดพลาดทั้งหมดที่การศึกษาไทยท�ำกับเด็กนักเรียน
รายละเอียดของการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และครูเพื่อศิษย์
ปรากฏในหนังสือชุดครูเพือ่ ศิษย์ทที่ า่ นอาจารย์กรุณาเขียนตัง้ แต่เล่ม ๑
จนถึงเล่มที่ท่านถืออยู่นี้เป็นเล่ม ๔ แล้ว
เมื่ออ่านต่อไปถึงหน้า ๑๓๗ ที่สตีฟ จอบส์เล่าเรื่องครูเท็ดดี้
เปลี่ยนแปลงเขาอย่างไร ผมก็คว้าเอาบทนี้ขึ้นมาเขียนซ�ำ้ ไว้ที่นี่โดยไม่
ลังเลเลยว่าคุณครูทกุ คนโปรดทราบ อะไรทีท่ า่ นท�ำ ท่านพูด มีผลกระทบ
ต่อเด็กนักเรียนสักคนในระดับพลิกชีวิตเขาโดยคุณครูไม่รู้ตัวได้เสมอ

ครัง้ ทีผ่ มเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓ ผมเดินเข้าประตูโรงเรียนและ
หยุดท�ำความเคารพครูทยี่ นื อยู่ คุณครูผหู้ ญิงซึง่ เป็นคุณครูประจ�ำชัน้ ของ
ผมเอง ได้ยื่นนิตยสารชัยพฤกษ์ที่ท่านอ่านแล้วให้ผม แล้วบอกว่าให้
ไว้อา่ นต่อ เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผมจ�ำชือ่ และใบหน้าของคุณครูทา่ นนี้
ไม่ได้อกี ต่อไปแล้ว และไม่เข้าใจด้วยว่าครูคนหนึง่ จะยืน่ นิตยสารดีๆ เล่ม
หนึ่งให้เด็กปอสามท�ำไม แต่ผมกลายเป็นคนที่อ่านหนังสือทุกอย่าง
เกือบตลอดเวลามาตลอดชีวติ เพราะสิง่ ทีค่ ณ
ุ ครูทำ� ในวันนัน้ ย�ำ้ อีกครัง้ ว่า
ท่านไม่ได้เครดิตอะไรเลยเพราะผมจ�ำได้เพียงว่าครูเป็นคนผิวคล�้ำ
ตัดผมสั้น เท่านั้นเอง นี่คือ “ครูเพื่อศิษย์”
จะเห็นว่าพลังของครูนั้นมีมากมายและบ่อยครั้งที่ได้สร้างความ
เปลีย่ นแปลงให้แก่เด็กๆ โดยไม่รตู้ วั หากคุณครูทกุ ท่านได้ไล่อา่ นหนังสือ
ชุดครูเพือ่ ศิษย์นตี้ งั้ แต่เล่ม ๑ ถึงเล่ม ๔ แล้วยอมรับว่าอะไรทีต่ นเองก�ำลัง
ท�ำนัน้ ผิดแล้ว อะไรทีห่ นังสือชุดนีแ้ นะน�ำให้ทำ� น่าจะลองท�ำ ขอให้เชือ่
ได้เลยว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากมายแน่นอน
หนั ง สื อ ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ เ ล่ ม ๔ นี้ มี เ รื่ อ งสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
อุดมศึกษาในตอนท้ายด้วย ซึ่งผมควรเขียนถึงบ้างเพื่อให้ครบสมบูรณ์
ท่านอาจารย์เขียนถึงโรงเรียนแพทย์ได้อย่างกระชับ กล่าวคือควร
เปลีย่ นจาก Subject-Based เป็น Competency-Based ถามว่าท�ำไม
ค�ำตอบคือเพราะด้วยการเรียนแบบ Competency-Based ที่ดีภายใต้
บริ บ ทที่ เ ป็ น จริ ง เราจะได้ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ มี “ฝี มื อ ” ครบถ้ ว น
ตามมาตรฐานที่หมอควรจะมี ในขณะเดียวกันระหว่างที่เรียนนั้น

นักศึกษาแพทย์จะได้ทำ� ความรู้จักผู้ป่วยคือชาวบ้าน รู้จักบ้านที่ผู้ป่วย
อยูค่ อื ชุมชน และคุณหมอจะเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับชุมชนไม่แปลก
แยกออกมาเหมือนที่เป็นอยู่
นอกจากนี้หากโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยจะสามารถเคียง
บ่าเคียงไหล่ฝา่ ยบริการและฝ่ายประชาสังคมได้จริง โรงพยาบาลของรัฐ
ในส่วนภูมิภาคเพื่อการผลิตแพทย์ก็จะเป็นคุณประโยชน์มหาศาลต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ แต่สถานการณ์ปัจจุบันแพทยศาสตร์ศึกษาใน
ส่วนภูมิภาคเดินตามรอยหลักสูตรแพทย์ที่เป็น Subject-Based อย่าง
เคร่งครัด การผลิตแพทย์เพิ่มจึงตอบสนองเพียงประโยชน์ของคนกลุ่ม
น้อยทั้งที่ใช้งบประมาณมหาศาล สถานการณ์จึงน่าเป็นห่วงพอๆ กับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวคิด 21st Century Skills และครูเพือ่ ศิษย์นำ� มาซึง่ ค�ำถามและ
ความไม่รู้มากมาย เช่น พอให้เสรีภาพแก่เด็กในการเรียนรู้มากๆ ก็มัก
จะได้เด็กทีไ่ ม่เรียบร้อย ลืมมารยาทไทย ไหว้ไม่เป็น หรือ ครูทำ� งานกับ
นักเรียนก็พอแล้วไม่ได้หรือ จ�ำเป็นมากน้อยเพียงไรที่ครูต้องท�ำงาน
ร่วมกันกับพ่อแม่ของเด็กนักเรียนด้วย หรือ ครูที่ดีต้องอุทิศมากเท่าไร
จ�ำเป็นด้วยหรือที่ครูต้องรวมตัวกันเพื่อคุยกันเรื่องความก้าวหน้าของ
นักเรียนในทุกๆ วัน เป็นต้น
หากจะให้เขียนข้อสงสัยทั้งหมด น่าจะเขียนได้อีกสองสามหน้า
ค�ำถาม และความไม่รู้เหล่านี้ เป็นเรื่องท้าทายวงการครูและวงการ
ศึกษาไทยอย่างมาก บางค�ำถามท่านอาจารย์ได้ชวนคุยไว้แล้วใน

หนังสือเล่มนี้ บางค�ำถามอาจจะยังไม่มีการพูดถึง อย่างไรก็ตาม
เมื่ออ่านไปถึงหน้า ๑๕๒ เราก็จะพบเรื่อง “สนุกกับความไม่รู้”
เรายังมีเรือ่ งไม่รเู้ กีย่ วกับการศึกษาไทยอีกมากพอๆ กับคุณครูทกุ
คนมีเรื่องที่ตัวเองไม่รู้มากมาย หากเราเห็นตรงกันว่าความไม่รู้เป็น
ความสนุก การศึกษามีหน้าทีเ่ ปลีย่ นความไม่รเู้ ป็นความรู้ การปฏิรปู
การศึกษาย่อมประสบความส�ำเร็จ
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
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การศึกษาไทยวันนี้
ในภาพรวม การศึกษาไทยอยูใ่ นสภาพท้าทายคนไทยทัง้ ประเทศ
ว่าจะช่วยกันฟืน้ ฟูสภาพทีต่ กต�ำ่ ของ ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเยาวชน
ไทยอย่างไร หลักฐานของสภาพตกต�ำ่ อยูท่ ผี่ ลลัพธ์ทางการศึกษา
ที่ชัดเจนอย่างยิ่ง ยืนยันโดยผลการทดสอบ PISA (Programme
for International Student Assessment) เปรียบเทียบกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ผลการทดสอบเด็กไทยอยู่ในกลุ่มต�่ำสุดทุกวิชา
ในทุกๆ ๓ ปีที่มีการทดสอบ
การฟืน้ ฟูระบบการศึกษาของชาติ ต้องเป็นวาระแห่งชาติ
(National Agenda) ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าเข้ามาร่วมกันฟื้นฟู
การศึกษามีความส�ำคัญเกินไป ทีจ่ ะปล่อยไว้ในความรับผิดชอบ
ของนักการศึกษาและนักการเมืองเท่านั้น ทุกคนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบ เพราะการศึกษาในวันนี้ต้องการกระบวนทัศน์ใหม่
ในการด�ำเนินการ หลักวิชาด้านการศึกษาสมัยก่อนใช้ไม่ได้
อีกต่อไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ของเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงของคน
การศึกษายุคใหม่จึงได้ชื่อว่า การเรียนรู้ส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑
ซึ่งมีความหมายว่า แตกต่างจากการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๐ และ
๑๙ อย่างสิ้นเชิง วิธีการหลายอย่างที่เคยใช้ได้ผลดีถือเป็นวิธีการที่
ล้าสมัย เช่น การสอนหน้าชั้นโดยครูบอกสาระวิชาให้นกั เรียนจด หรือ
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การสอนแบบบรรยายหน้าชั้น (เล็กเชอร์) ในมหาวิทยาลัย ถือเป็น
วิธีการเรียนแบบนักเรียนเป็นผู้รับถ่ายทอดสาระหรือเนื้อความรู้ ด้วย
เหตุผลหลากหลายประการ การเรียนรูท้ ไี่ ด้ผลดีตอ้ งเป็นวิธกี ารทีน่ กั เรียน
เป็นผูล้ งมือท�ำ (Learning by Doing) ไม่ใช่นกั เรียนเป็นผูฟ้ งั และจด-จ�ำ
วิธีเรียนรู้แบบลงมือท�ำตกผลึกเป็น “การเรียนรู้แบบโครงงาน”
(Project-Based Learning เรียกย่อว่า PBL) ที่ใช้โจทย์และกิจกรรม
ท�ำโครงงานเป็นกุศโลบายให้นกั เรียน (และนิสติ นักศึกษา) เรียนรูอ้ ย่าง
ลึกจากสัมผัสตรงของตนเอง เกิดการเรียนรู้งอกงามจากภายในตน
เป็นความรูม้ อื หนึง่ ของตนเอง ไม่ใช่รบั ถ่ายทอดความรูม้ อื สองมาจากครู
ย�ำ้ ว่า การเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียน (หรือผูเ้ รียน)
ต้องเน้นสร้างความรูข้ นึ้ ภายในตนเอง เป็นความรูท้ งี่ อกงามขึน้
ภายในตน จากการลงมือท�ำกิจกรรม แล้วเกิดความรู้ (จริงๆ
แล้วเน้นให้เกิดทักษะ) จากสัมผัสตรงของตนเอง ไม่ใช่รบั ถ่ายทอด
ความรู้ส�ำร็จรูปจากครู หรือจากต�ำรา
เป้าหมายที่สำ� คัญของ PBL คือการเรียนรู้แบบที่เกิดการพัฒนา
และสั่งสมทักษะ (และฉันทะ) ขึ้นภายในตัวผู้เรียน ไม่ใช่เพียงมีความ
รู้แบบจ�ำได้อธิบายได้ตอบข้อสอบได้แต่ใช้ไม่เป็น แบบที่เรียนกันอยู่ใน
ปัจจุบัน ย�ำ้ ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเลยการเรียนเนื้อวิชา
(Content/Knowledge) ไปสู่การพัฒนาทักษะ (Skills) ที่หลากหลาย
ที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความซับซ้อนมาก อ่านราย
ละเอียดได้จากหนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพือ่ การศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์
จากหนังสือ 21st Century Skills : Rethinking How Students Learn
จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ Openworlds จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูสอน ไปเป็นครูฝึก (โค้ช) หรือ
วิทยากรกระบวนการ (facilitator) ซึ่งจะฝืนใจครูเป็นอย่างยิ่ง ครูจะ
ไม่คุ้นเคยกับการท�ำหน้าที่ใหม่นี้ หากไม่ระวังจะเป็นคล้ายๆ การลด
บทบาทหรือความส�ำคัญของครูลงไป ซึง่ ไม่จริง จริงๆ แล้วบทบาทของ
ครูยิ่งมากขึ้น ส�ำคัญยิ่งขึ้น ท้าทายยิ่งขึ้น โดยต้องท�ำหน้าที่คล้ายๆ
“ผู้จัดการเรียนรู้” ของนักเรียน เริ่มตั้งแต่การท�ำ SWOT Analysis
ของกลุม่ นักเรียนในชัน้ ของตนหรือท�ำความรูจ้ กั นักเรียนของตนนัน่ เอง
ทัง้ ด้านจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และความท้าทาย (Threat) เพือ่ ให้ครูทราบพืน้ ฐานความรู้ (และทักษะ)
รวมทัง้ ความแตกต่างหลากหลายของนักเรียนในชัน้ ของตน เพือ่ น�ำมา
ใช้วางแผนการจัดกิจกรรมหรือออกแบบโจทย์ PBL ให้นักเรียนเรียนรู้
โดยการลงมือท�ำ และท�ำเป็นทีม เพื่อให้ได้ทักษะการท�ำงานเป็นทีม
ซึง่ จะน�ำไปสูท่ กั ษะชีวติ อย่างอืน่ อีกหลากหลายทักษะ ดังเล่าในหนังสือ
ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธแี ละสารพัดลูกบ้า
ในห้อง ๕๖ เขียนโดยครูเรฟ เอสควิท แปลโดยกรรณิการ์ พรมเสาร์
จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.)
ครูเรฟในหนังสือดังกล่าว (ดูวิดีโอห้องเรียนของครูเรฟได้ทาง
YouTube เช่นที่ http://www.youtube.com/watch?v=ddqhFhSe7bw)
เป็นข้อยกเว้น ที่กล้าแหวกแนวออกมาจากวิธีสอนที่ใช้กันโดยทั่วไป
โดยท�ำคนเดียว แต่สำ� หรับครูโดยทัว่ ไป การเปลีย่ นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ต้องการ
การรวมตัวกันของครู เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ
ออกแบบการเรียนรู้ และท�ำความเข้าใจ ผลของการท�ำหน้าที่ใหม่
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(โค้ชหรือวิทยากรกระบวนการ) ของตน ส�ำหรับพัฒนาวิธีท�ำหน้าที่ครู
แนวใหม่ของตน คือครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจาก “ผู้รู้” มาเป็น
“ผู้เรียน” เรียนรู้วิธีท�ำงานแนวใหม่ของตนเอง โดยรวมตัวกันเป็น
ชุมชนเรียนรู้ของครู ที่ในวงการศึกษาต่างประเทศเรียกว่า PLC
(Professional Learning Community) ซึ่งหัวใจคือ ครูต้องเลิกท�ำงาน
แบบศิลปินเดี่ยว เปลี่ยนมาเป็นท�ำงานเป็นทีมและเรียนรู้เป็นทีม
Richard DuFour และคณะผู้แต่งหนังสือ Learning by Doing ถึงกับ
แนะน�ำให้เปลีย่ นโรงเรียนเป็น PLC และเปลีย่ นเขตการศึกษาเป็น PLC
คือเปลี่ยนจาก องค์กรที่มีการจัดการแบบก�ำหนดแผนและสั่งการจาก
เบื้องบน มาเป็นองค์กรที่สมาชิกรวมตัวกันท�ำงานเป็นทีมและเรียนรู้
ร่วมกัน มีการสือ่ สารแนวราบมากกว่าแนวดิง่ อย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
การศึกษาไทยในวันนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก
ถอนโคน เปลี่ยนทั้งระดับกระบวนทัศน์ และระดับปฏิบัติ การเรียนรู้
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเปลี่ยนจากการนั่งฟัง (และจด) นิ่งๆ
มาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสาร
สารพัดแบบ เปลี่ยนจากการท่องจ�ำเนื้อวิชา มาเป็นค้นหาความรู้เอา
มาทดลองใช้ เพื่อเรียนรู้ในมิติที่ลึกระดับใช้งานและสร้างนวัตกรรม
เปลี่ยนจากเรียนคนเดียว มองการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเฉพาะตน
มาเป็นเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ
และความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476206
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บูรพาภิวัตน์ :
จุดประกายความคิด
กับทิศทางการศึกษาไทย
...จริงๆ แล้วการศึกษาต้องมีเป้าที่สูงส่งกว่านั้น คือต้อง
จัดการศึกษาเพือ่ สังคมทีม่ คี วามก้าวหน้าอย่างสมดุล เป็นสังคม
ที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งทางกายใจ
สังคมและจิตวิญญาณ โดยที่แต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ และด�ำเนินการพัฒนาตนไปตลอดชีวิต ...
บ่ายวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๕ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ และหน่วยงาน
พันธมิตรจัดการเสวนา “บูรพาภิวัตน์ : จุดประกายความคิดกับทิศทาง
การศึกษาไทย” โดยผู้ประสานงานตั้งประเด็นให้ผมเตรียมไปให้
ความเห็นดังต่อไปนี้
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
		
		
		
		

• การเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกครัง้ นี้ ส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อประเทศไทย ในด้านใดบ้าง และควรรับมือกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
• ในฐานะนักการศึกษา ท่านเห็นว่าแนวทางการศึกษาของไทย
ขณะนี้มีจุดอ่อน จุดแข็ง หรือสอดรับกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกที่กำ� ลังเปลี่ยนถ่ายสู่เอเชียนี้อย่างไรบ้าง
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• ประเทศไทยควรมีการปรับตัวด้านการศึกษาอย่างไร เพื่อรับ
กับเศรษฐกิจโลกที่ก�ำลังจะพลิกขั้วอ�ำนาจสู่เอเชีย
• ศักยภาพของคนไทยในสายตาของท่าน เห็นว่าเป็นเช่นไร
และควรเพิ่มเติมในด้านใด
• กระบวนการหรือกลไกด้านการศึกษา (ทั้งในระบบและนอก
ระบบ) ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนไทย ให้สามารถเป็น
“ทุนมนุษย์” ที่มีคุณภาพให้กับเศรษฐกิจ
• มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของประเทศ เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงนีอ้ ย่างไรบ้าง

ก่อนประชุม ๑๐ วัน คุณยุวดี คาดการณ์ไกล อีเมล์ มาบอกว่า
คนลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วถึง ๖๐๐ คน คาดว่าจะเพิ่มถึง ๗๐๐ คน
ผมเตรียมไป “ตอบแบบไม่ตอบ” ตรงๆ ดังต่อไปนี้
ที่จริงเรื่องการศึกษาหลายส่วนเป็นเรื่องของ การปรับตัวเชิง
Global Megatrends และอีกหลายส่วนเป็นการปรับตัว สนองและ
ชี้น�ำการปรับตัวเชิง Local และ Regional Megatrends ด้วย
ในเรื่องแนวโน้มใหญ่ของโลก หรือ Global Megatrends มีการ
ท�ำนายมากว่า ๑๕ ปีแล้ว โดย John Naisbitt ในหนังสือ Megatrends
Asia ว่า โลกยุตศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นยุคที่เอเซียผงาด และค�ำท�ำนาย
นั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็นจริง ดังระบุในหนังสือ บูรพาภิวัตน์ :
ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่
ผมได้เขียนในค�ำนิยมของหนังสือเล่มนีว้ า่ “การศึกษาตัง้ แต่อนุบาล
ขึ้นมาจนถึงระดับปริญญาตรี โท เอก ต้องกระตุ้นการเปลี่ยนโลกทัศน์
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นี้ รวมทั้งนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศก็ต้องมีมิติ
โลกมากกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ประเทศไทยจะล้าหลังตามไม่ทนั การ
เปลีย่ นแปลงของโลก โดยเฉพาะโลกทีก่ �ำลังเดินสู่ “บูรพาภิวตั น์” หาก
เราไม่เปลีย่ นกระบวนทัศน์ และปฏิบตั กิ ารสูโ่ ลกกว้างอย่างมียทุ ธศาสตร์”
ถามถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการศึกษาไทย เรามีทั้งจุดอ่อนและ
จุดแข็ง จุดอ่อนอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่บริหารการศึกษาของ
ประเทศด้วยวิธกี ารหรือยุทธศาสตร์ทผี่ ดิ คือใช้การควบคุมและสัง่ การ
(Command & Control) ในขณะทีว่ ธิ กี ารจัดการทีถ่ กู ต้อง (ในความเห็น
ของผม) คือ Empowerment ให้โรงเรียนและครูสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของศิษย์ตามแนวทางของหนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ :
การศึกษาเพือ่ ศตวรรษที่ ๒๑ หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียน
นอกแบบ : สรรพวิธีและลูกบ้าในห้อง ๕๖ และหนังสือ วิถีสร้าง
การเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
จุดอ่อนของการศึกษาไทยก็คือ กระทรวงศึกษาธิการก�ำลัง
บริหารการศึกษาของประเทศ ตามแนวทางของคริสตศตวรรษที่ ๒๐
และ ๑๙ ไม่ใช่ตามแนวทางการศึกษาของศตวรรษที่ ๒๑ แนวทางของ
กระทรวงศึกษา ล้าหลังอยู่อย่างน้อย ๑๐๐ ปี ถ้าอยากทราบว่า
ล้าหลังอย่างไรให้ไปอ่านหนังสือ ๓ เล่มที่เอ่ยชื่อข้างต้น
แต่เราก็มีจุดแข็งอยู่ด้วย แต่จุดแข็งจะอยู่ที่โรงเรียนที่ค่อนข้าง
ปลอดจากการควบคุมและสั่งการ จากกระทรวงศึกษาธิการ คือ
โรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย จุดแข็งเหล่า
นี้พิสูจน์โดยผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศ และ
ของ PISA และ TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study)
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ในยุคประจิมาภิวัตน์ คนทั่วไปและพ่อแม่เชื่อว่า “การไปเรียน
ต่างประเทศ” เป็นการวางพื้นฐานอนาคตของชีวิตของบุตรธิดา โดย
เน้นว่า “ต่างประเทศ” หมายถึงประเทศตะวันตก หรือประเทศทีก่ า้ วหน้า
ตามแนวทางตะวันตก (ญีป่ นุ่ , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์) เน้นว่ายุคก่อน
ความก้าวหน้าของวิทยาการอยู่ที่ประเทศตะวันตก
บัดนี้ โลกเปลี่ยนไป ความหมายของ “ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ” เปลี่ยนไป โลกวิทยาการไม่ได้มีขั้วเดียว (คือขั้วตะวันตก)
อีกต่อไป โลกตะวันออกได้ผงาดขึ้นมาด้วย
ความเข้มแข็งของวิทยาการแบบ “การพัฒนาแบบเส้นตรง”
(Linear Model of Academic Development) ก�ำลังถูกท้าทายโดย
การพัฒนาวิทยาการแบบซับซ้อนและปรับตัว (Complex-Adaptive
Model of Academic Development) ซึง่ หมายถึงการสร้างฐานวิชาการ
จากวงการนักปฏิบัติ หรือจากชีวิตจริง
ถ้าถามว่าความแตกต่างระหว่างวิชาการแห่งศตวรรษที่ ๒๐
(และ ๑๙) และวิชาการแห่งศตวรรษที่ ๒๑ คืออะไร ค�ำตอบ คือวิชาการ
แห่งศตวรรษที่ ๒๐ เป็นวิชาการแห่งการควบคุมตัวแปร เป็นวิชาการ
ในห้องปฏิบตั กิ าร หรือในสถานการณ์ทนี่ กั วิจยั หรือนักวิชาการควบคุม
สถานการณ์ได้ทงั้ หมด เพือ่ ให้ได้ผลการทดลองทีแ่ ม่นย�ำเชือ่ ถือได้
แต่นักวิชาการแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวหน้ากว่านั้น พลังของ
ไอซีที พลังของวิธีวิทยา (Methodology) สมัยใหม่ช่วยให้นักวิชาการ
เก็บข้อมูลจากชีวิตจริงได้ และสามารถวิเคราะห์หรือประมวลข้อมูลที่
ซับซ้อน (ที่ไม่เคยประมวลได้มาก่อน) ได้
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ในยุ ค ปัจจุบันหรือศตวรรษที่ ๒๑ การศึ ก ษาที่ ท รงพลั ง จึ ง
เชือ่ มโยงอยูก่ บั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เคยมีมาก่อน หรือกล่าวใหม่วา่ การ
สร้างทฤษฎีความรู้ในปัจจุบันจึงเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ ภาคการ
ศึกษากับภาคชีวิตจริง การท�ำงานจริง จึงเชื่อมโยงแนบแน่นกว่าใน
ยุคก่อน
กล่าวใหม่ว่า ในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับภาค
ชีวิตจริง จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลังหรือทรงคุณค่า
จึงเกิดประเด็นว่า จะจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับภาคชีวิตจริง
(Relevance) และได้ประเด็นเรียนรู้ที่ลึก (Depth) และหลากหลาย
(Diversity) ได้อย่างไร ต่อค�ำถามนี้เราไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูป แต่เป็น
ความท้าทายต่อวงการศึกษา
กลับมาที่โลกเปลี่ยนขั้ว มารุ่งโรจน์ที่ตะวันออก
ค�ำถามคือ การศึกษาจะช่วยให้คนไทยยุคใหม่รจู้ กั โลกตะวันออก
แค่ไหน ช่วยให้คนไทยเปลีย่ นจากมายาเทิดทูนบูชาโลกตะวันตกมาก
เกินไป มาสู่การให้คุณค่าความเข้าใจโลกตะวันออกด้วยได้อย่างไร
ช่วยให้คนไทยออกไปด�ำรงชีวติ และท�ำงานในโลกกว้างกว่าขวานทอง
สูส่ งั คมตะวันออก (และสังคมตะวันตก) อย่างมีความสุข มีความมัน่ ใจ
ตนเอง และอย่างมีคุณค่าต่อสังคมที่ตนไปอยู่ได้อย่างไร
ข้างต้นนั้น เขียนเมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. เช้าวันที่ ๓๑ ม.ค. ผม
ทบทวนสาระที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการศึกษา ดังโจทย์ข้างต้น แล้วคิดว่า
โจทย์ผิด เพราะไปเอาการศึกษารับใช้เศรษฐกิจ มองคนเป็น “ทุน
มนุษย์” เท่านั้น จริงๆ แล้ว การศึกษาต้องมีเป้าที่สูงส่งกว่านั้น คือ
ต้องจัดการศึกษาเพื่อสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างสมดุล เป็นสังคม
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ทีผ่ คู้ นอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ มีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาวะทัง้ ทางกาย ใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ โดยทีแ่ ต่ละคนได้มโี อกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
และด�ำเนินการพัฒนาตนไปตลอดชีวติ (อย่างทีผ่ มก�ำลังหมัน่ เพียรพัฒนา
ตนเองอยู่นี่แหละ)
การศึกษาในสังคมยุคใหม่ต้องการการนิยามใหม่ ท�ำใหม่ ใน
หลากหลายมิติ ที่ส�ำคัญคือต้องไม่คิดและท�ำจ�ำกัดอยู่เฉพาะช่วงที่
เป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ต้องขยายให้ครอบคลุมตลอดชีวิต
การเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาต้องเตรียมความพร้อม เตรียมทักษะ
(และฉันทะ) ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้
มิจฉาทิฐิที่ก่อความเสียหายที่สุด คือการเรียนรู้แบบตื้นยึดมั่น
ถือมัน่ กับวิชาหรือความรู้ (knowledge) การศึกษาหรือการเรียนรูส้ มัย
ใหม่ต้องไปให้ถึงการพัฒนาทักษะ (skills) ที่เรียกรวมๆ ว่าทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ ย�้ำว่าการศึกษาสมัยใหม่ ต้องเล็งเป้าหมายเลย
จากเนื้อหาวิชา ไปสู่การพัฒนาทักษะ น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
วิธีจัดการเรียนรู้โดยสิ้นเชิง
คือเปลี่ยนจากเน้นการสอน เป็นเน้นการเรียน และเน้นการ
เรียนโดยการลงมือท�ำ (Learning by Doing) และเรียนเป็นกลุม่ หรือ
เป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะการท�ำงานเป็นทีม และทักษะความร่วมมือ
กับผู้อื่น ทักษะการอยู่กับความแตกต่างหลากหลาย ทักษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้มาลองใช้ เป็นต้น
ค�ำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ท�ำให้ผมมีโอกาสให้ความ
เห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ว่าหัวใจ คือ สถาบันอุดมศึกษา
ต้องแตกต่างกัน สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๘๐) ต้องเน้น
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การจัดการศึกษาเพื่อ ออกไปท�ำงานประกอบสัมมาชีพ เป็นพลเมืองดี
ของสังคม บัณฑิตเหล่านีต้ อ้ งมีทงั้ ความรูว้ ชิ าทีเ่ ป็นแกน บวกกับทักษะ
อีก ๓ กลุ่ม คือ (๑) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (๒) ทักษะการเรียนรู้
(๓) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี บัณฑิตเหล่านี้ไม่ได้
เรียนเน้นวิชาการจ๋าอย่างทีม่ หิดล จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยกลุม่ ทีเ่ รียก
ว่า มหาวิทยาลัยวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล จะท�ำหน้าที่สร้างตัวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับโลก (World Class Research University) ให้แก่ประเทศ
ซึ่งหมายความว่า เราจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย อุดมศึกษาไทย
ออกไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับวงการวิชาการระดับโลก และท�ำหน้าที่
ดึงดูดวงการวิชาการระดับยอดของโลกสู่ประเทศไทย หรือสู่การ
ขับเคลือ่ นสังคมไทย เพือ่ ให้สงั คมไทยได้ใช้พลังปัญญาของทัง้ โลก เอา
มาสร้างสรรค์สงั คมไทย ในลักษณะร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหล่กนั ไม่ใช่
เราเป็นฝ่ายรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ถ่ายเดียว
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย
ในวงการวิชาการนานาชาติ และในขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งผสานกับวงการ
วิชาการภายในประเทศ ที่เป็นวงการวิชาการรับใช้สังคม ท�ำงาน
วิชาการจากฐานสังคมไทย นักศึกษา บัณฑิต และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล จึงมีความท้าทาย ที่จะต้องทั้งองอาจผึ่งผายในวงนานาชาติ
และทั้งติดดิน เราจะต้องหาวิธีส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การเรียนรูส้ มัยใหม่ ต้องก้าวข้ามจาก Informative Learning
และ Formative Learning ไปสู่ Transformative Learning ให้ได้
นี่คือความท้าทายวงการศึกษา ว่าจะจัดการเรียนอย่างไรให้ได้
คุณสมบัตนิ ี้ และรูไ้ ด้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคณ
ุ สมบัตนิ ี้ Informative
Learning เป็นการเรียนรู้ในระดับที่รู้เนื้อหาวิชา ตอบข้อสอบที่
ถามเนื้อความรู้ได้ Formative Learning เรียนประยุกต์ใช้ความรู้
เอาไปประกอบอาชีพได้ ส่วน Transformative Learning เรียน
ให้เกิดการ เปลีย่ นแปลงในตน จนเกิดภาวะผูน้ ำ� มีทกั ษะในการน�ำ
การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) โลกปัจจุบนั และอนาคต เป็นโลก
ของการเปลี่ยนแปลง บัณฑิตต้องมีทักษะในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในระดับเป็นส่วนหนึ่งของผู้น�ำ ทักษะ
ภาวะผู้นำ� จึงเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑
บันทึกหลังการประชุม ผมเสวนาร่วมกับ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
โดยมีผู้ด�ำเนินการอภิปรายตั้งค�ำถาม การอภิปรายของผมก็มีสาระ
ไปในแนวทางข้างบน แต่ไม่ละเอียดเท่า
คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ ฟังการอภิปรายแล้วเกิดแรง
บันดาลใจ น�ำไปเขียนตีความต่ออ่านได้ที่ http://www.siamintelligence.
com/education-reform-21-century/
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479712
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จุดบอดการศึกษาไทย
ท่านลองนึกดูวา่ เราก�ำหนดเป้าผิด แล้วยิงถูกเป้า ได้คะแนน
สูง แต่เป้าที่ก�ำหนดนั้นผิด ผลก็คือการด�ำเนินการทั้งหมดนั้น
ย่อมไม่สง่ ผลตามทีต่ อ้ งการ นีค่ อื สภาพทีผ่ มตีความว่าวงการศึกษา
ของเราก�ำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัว
การศึกษาไทยหากเทียบกับคน ก็ถอื ได้วา่ อยูใ่ นอาการป่วย
หนักใกล้ตาย คนไทยทุกคนต้องเข้าไปร่วมกัน เยียวยา หาทาง
ฟื้นชีพ เพราะหากปล่อยไว้ ก็จะคงสภาพอย่างนี้ต่อไป ผลคือ
ตัวเองไม่ตาย แต่ชาติตาย เพราะจะท�ำให้คนไทยรุ่นใหม่เป็น
คนสติปัญญาต�ำ่ ทั้งๆ ที่ตอนเกิดมาฉลาดดี แต่เมื่อเข้าไปผ่าน
ระบบการศึกษา กลับเป็นคนโง่
ผมต้องขออภัยท่านที่อยู่ในวงการศึกษา ที่กล่าวค�ำเช่นนี้ ผม
ไม่มเี จตนาลบหลูด่ หู มิน่ มีแต่เจตนาเพือ่ ความเจริญของชาติบา้ นเมือง
และเพื่อช่วยออกความเห็น เพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษาออกจาก
ระบบที่ผิดพลาด
การให้ความเห็นแบบสุดโต่งเช่นนี้ ผมอาจเป็นผู้ผิด มีความเห็น
เป็นมิจฉาทิฐิเสียเองก็ได้ ท่านผู้อ่านพึงอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
อย่าเชื่อง่ายๆ
ผมมีข้อสังเกตว่า มีหลากหลายฝ่ายพยายามเข้าไปช่วยกัน
แก้ไขเยียวยาการศึกษาของประเทศ แต่ผมเดาว่าส่วนใหญ่จะให้
ผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย
ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพราะ กิจกรรมส่วนใหญ่เข้าไปส่งเสริม “กิจกรรม
รายทาง” ที่จะไม่มีผลกระทบโดยตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้
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(Learning Outcome) ของนักเรียน เราเสียเวลาและทรัพยากรต่างๆ
ไปกับกิจกรรมที่ไม่ส�ำคัญ ไม่ใช่เงื่อนไขหลักหรือปัจจัยหลักที่จะส่งผล
ให้ได้ Learning Outcome ที่ดี
ยิ่งไปกว่านั้น ผมเข้าใจว่า Learning Outcome ที่ก�ำหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็น Learning Outcome ที่ล้าสมัย เป็น
Learning Outcome แห่งศตวรรษที่ ๒๐ ไม่ใช่ Learning Outcome
แห่งสมัยปัจจุบัน ที่เป็นศตวรรษที่ ๒๑
ท่านลองนึกดูว่า เราก�ำหนดเป้าผิด แล้วยิงถูกเป้า ได้คะแนนสูง
แต่เป้าทีก่ �ำหนดนัน้ ผิด ผลก็คอื การด�ำเนินการทัง้ หมดนัน้ ย่อมไม่สง่ ผล
ตามที่ต้องการ นี่คือสภาพที่ผมตีความว่า วงการศึกษาของเราก�ำลัง
เผชิญ อยู่โดยไม่รู้ตัว
เป้าที่วงการศึกษาไทยเล็งอยู่นั้นเป็น “เป้าทุติยภูมิ” ที่เราเชื่อกัน
ว่าหากยิงถูกเป้านี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Learning Outcome)
จะดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
น้อยมาก หรือบางเป้าไม่มีผลเลย คือเป็นเป้าที่ผิดนั่นเอง
จุดพลิกของการศึกษาไทย จึงอยู่ที่การด�ำเนินการเล็งเป้าจริง
หรือเป้าปฐมภูมิ คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ตัวเด็ก หรือหากจะอ้างว่าเป้า
ทุติยภูมิที่ตนก�ำลังเล็งอยู่นั้น จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของเด็ก ก็ต้องท�ำวิจัย เก็บข้อมูล เพื่อพิสูจน์ ต้องไม่อ้างลอยๆ และ
ต้องไม่ลืมว่า ต้องเป็นผลสัมฤทธิ์สมัยใหม่ คือทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/483718
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ทบทวนตัวถ่วงคุณภาพการศึกษา
ชีวิตยามอายุ ๗๐ ของผม วนเวียนอยู่กับการท�ำงานเกี่ยวข้อง
กับระบบการเรียนรู้ หรือระบบการศึกษา
ผมจึงทบทวนกับตัวเองว่า อะไรคือตัวถ่วงตัวโตๆ ที่ฉุดรั้งการ
ศึกษาไทยให้ล้าหลัง และน�ำมา ลปรร. โดยผมไม่รับรองว่า ความคิด
เห็นของผมจะถูกต้องเสมอไป
ตัวถ่วงให้เกิดความล้าหลังของวงการศึกษาไทย ได้แก่
๑. การเรียกร้องและการจ่ายเงินเพือ่ ต�ำแหน่งทางการศึกษา หาก
มีจริง เป็นความชัว่ ร้ายทีก่ ดั กร่อนสังคมไทย และกัดกร่อนวงการศึกษา
เริ่มตั้งแต่ต�ำแหน่ง รมต. ศึกษา ที่ต้องจ่ายให้พรรคการเมือง ต�ำแหน่ง
บริหารระดับอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งจ่ายแก่ผมู้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ เป็นตัวบัน่ ทอนความ
ถูกต้องในสังคมและในวงการการศึกษา และท�ำให้การด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ได้ขึ้นกับการท�ำงาน เพื่อผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมอย่างแท้จริง
๒. การใช้ระบบประเมินแบบเน้นได้-ตก (Summative Evaluation)
เป็นหลัก ละเลยคุณค่าของการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative
Evaluation)
๓. ระบบเลื่อนวิทยะฐานะครูแบบ “ท�ำผลงาน” ในกระดาษ
แยกตัวจากผลงานที่แท้จริงคือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของศิษย์
๔. หลักสูตรแบบ “ครูเป็นศูนย์กลาง” ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
เชื่อมโยงกับ “การสอนเป็นศูนย์กลาง” ไม่ใช่การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
๕. การเรียนแบบ “เน้นวิชา” ไม่ใช่แบบเน้นทักษะการเรียนรู้
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๖. การท�ำหน้าที่ครู ที่เน้นสอนวิชา ไม่เน้นสอนศิษย์ และเน้น
สร้างเสริมแรงบันดาลใจในชีวิตของศิษย์
๗. การท�ำหน้าทีค่ รูแบบตัวใครตัวมัน ไม่รวมตัวกันออกแบบการ
เรียนรูท้ ศี่ ษิ ย์เรียนรูจ้ ากการท�ำโครงงานเป็นทีม และร่วมกันเรียนรูแ้ ละ
ปรับปรุงวิธีทำ� หน้าที่โค้ชหรือวิทยากรกระบวนการ
๘. แนวความคิดว่าครูคือ “ผู้รู้” แทนที่จะถือว่า ครูคือโค้ช หรือ
วิทยากรกระบวนการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ และครูรวม
ตัวกันเป็น “ชุมชนการเรียนรู้ของครู”
๙. ระบบเข้าสูต่ ำ� แหน่ง และด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารโรงเรียนแบบ
ที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การเรียนการสอน
ไม่ต้องมีความสามารถในการแนะน�ำครู ในด้านการจัดการเรียนรู้แก่
ศิษย์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลการเรียน ของนักเรียนในโรงเรียน
๑๐.การที่การเมืองเข้าแสวงหาผลประโยชน์ จากวงการศึกษา
ทั้งด้านอ�ำนาจ และด้านผลประโยชน์เป็นเงิน นี่คือคอรัปชั่นทาง
การศึกษาที่กัดกร่อนความเจริญของบ้านเมืองอย่างน่าตกใจ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473412
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การศึกษาทางรอด
เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๔ เรื่อง
การศึกษาทางเลือก : ทางหลักของหลายคน โดยกลุ่มเพื่อนปฏิรูป
จัดโดย สสค. (www.qlf.or.th) ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อบ่ายวันที่
๑ พ.ค. ๕๕ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมบอกว่า แนวทางจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน
กลุม่ ทีเ่ รียกว่า “โรงเรียนทางเลือก” นัน่ แหละทีค่ วรจะกลายเป็นโรงเรียน
กระแสหลัก
แต่ผมคิดว่าควรจะเรียกโรงเรียนเหล่านี้ว่าเป็น “การศึกษาทาง
รอด” คือจะช่วยกอบกูบ้ า้ นเมืองจากทางหายนะทีร่ ปู แบบการศึกษาใน
ปัจจุบันก�ำลังก่อให้แก่บ้านเมือง
ทีส่ ำ� คัญคือ การจัดการศึกษาแนวใหม่นี้ ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน
ดีกว่า และค่าใช้จา่ ยก็ถกู กว่าของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย
โรงเรียนที่มาน�ำเสนอวิธีจัดการเรียนรู้มี ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียน
ล�ำปลายมาศพัฒนา (www.lpmp.org) กับ โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็ก (http://
www.ffc.or.th/mbd/th/index.php) มาพร้อมกับเครือข่ายจ�ำนวนหนึง่
และ อ. ปกป้อง จันวิทย์ มาเสนอผลการวิจัยเรื่องการศึกษาทาง
เลือกทีท่ ำ� ให้ ทีดอี าร์ไอ ด้วย อ่านรายงานผลการวิจยั ได้ที่ http://www.
tdri.or.th/download/year-end/ye_11/s4.pdf และดู PowerPoint
น�ำเสนอได้ที่ http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/
SEC_4.2.pdf รวมทั้งเข้าไปฟังเสียงการน�ำเสนอผลการวิจัย และค�ำ
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วิพากษ์ได้ที่ http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/SEC_
4.mp3 ผมขอเชิญให้ท่านผู้สนใจโรงเรียนทางเลือกจริงๆ เข้าไปฟัง
เสียงการน�ำเสนอ พร้อมกับอ่าน PowerPoint ไปพร้อมๆ กัน จะได้รับ
ความรู้มาก ผมชอบทั้งการน�ำเสนอของ อ. ปกป้อง และค�ำอภิปราย
ของ ดร. เดชรัต สุขก�ำเนิด รวมทัง้ การน�ำเสนอของคุณมีชยั วีระไวทยะ
เรือ่ งเส้นทางสายใหม่ในการสร้างคนรุน่ ใหม่ ขอเชิญชวนให้เข้าไปอ่าน
PowerPoint และค�ำอภิปรายของคุณมีชัย เรื่องโรงเรียนมีชัยพัฒนา
ที่ http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/SEC_4.1.pdf
ท�ำให้ผมคิดต่อว่า ค�ำพูดของท่านใช้กบั มหาวิทยาลัยได้ดว้ ย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ผมชอบค�ำอภิปรายของ ดร. เดชรัต ที่เล่าประสบการณ์ส่วนตัว
ที่พอใจว่าลูกของตนที่เรียนชั้น ป. ๖ โรงเรียนเพลินพัฒนา เรียนแล้ว
ได้ทักษะการท�ำงานและเรียนเป็นทีม ได้เรียนรู้การเป็นผู้น�ำ และเป็น
ผู้ตาม และทักษะอื่นๆ ที่การศึกษากระแสหลักไม่เอาใจใส่ ผมตี
ความว่า นี่คือส่วนหนึ่งของ 21st Century Skills
การศึกษาทางรอดคือ การศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของผู้คน ท�ำประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ของ
นักเรียนและของทุกคน (ทุกฝ่าย) ทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการศึกษา
ไม่ใช่เป็นแค่การมีค่าใช้จ่าย แต่มีรายได้ด้วย เพราะการเรียน
ในชีวิตจริง การปฏิบัติจริง ออกแบบให้เกิดรายได้ได้ด้วย ซึ่ง
จะท�ำให้เกิดการเรียนทักษะด้านการจัดการ และการเป็นผู้
ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่สำ� คัญ
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ข้อสรุปส�ำคัญในเวทีปฏิรูปวันนี้ คือต้องหาทางขยายการศึกษา
ทางเลือกให้เป็นการศึกษาทางหลัก โดยทดลองท�ำในพื้นที่ ๑ จังหวัด
หรือ ๑ เขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งคณะท�ำงาน “สามดรุณี” คือ
คุณวลัยรัตน์ ดร. เจือจันทร์ และ ดร. ศรีวกิ าร์ เพือ่ ใช้การปรับทรัพยากร
งบประมาณเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
เงื่อนไขส�ำคัญของความส�ำเร็จของ “โรงเรียนทางรอด” คือ
ความเป็นอิสระที่จะคิดและท�ำนอกกรอบ เพื่อการเรียนรู้แนวใหม่
ใช้หลัก 21st Century Learning, PBL และ PLC
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490318
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การสัมมนาวิชาการ “ยกเครื่อง
การศึกษาไทย: สู่การศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”
นีค่ อื การประชุมประจ�ำปีของ ทีดอี าร์ไอ เมือ่ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕
ที่ต้องการสื่อต่อสังคมไทยว่า การศึกษาไทยเข้าขั้นโคม่า เกินก�ำลัง
ของคนในวงการศึกษาจะแก้ไหว เราต้องช่วยกันเข้าไปช่วยกัน “ยก
เครื่อง” การศึกษาไทย ท่านที่สนใจรายละเอียด อ่านเรื่องราวและ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ได้ที่ http://www.tdri.or.th/
th/php/download_yend.php?n=2011#download09
ผมได้รบั เชิญเป็นประธานการประชุมช่วงที่ ๑ ระหว่างเวลา ๙.๐๐
- ๑๐.๓๐ น. จึงได้อ่านเอกสารประกอบการประชุมของช่วงนี้ เรื่อง
การปฏิรปู การศึกษารอบใหม่ : สูก่ ารศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง โดย
อัมมาร สยามวาลา, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ล่วงหน้า อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ http://www.tdri.or.th/
download/year-end/ye_11/s1_ammar.pdf และที่ http://www.tdri.
or.th/download/year-end/ye_11/s1_dilaka.pdf และดาวน์โหลดหรือ
อ่าน PowerPoint ประกอบการน�ำเสนอได้ที่ http://www.tdri.or.th/
download/year-end/ye_11/SEC_1.1.pdf และฟังเสียงการประชุม
ช่วงนีไ้ ด้ที่ http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/SEC_1.
mp3
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จะเห็นว่าประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาสูง เหมือนประเทศ
อื่นๆ ที่เอาใจใส่การศึกษา และผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของไทยต�ำ่ และลดต�่ำลงเรื่อยๆ รวมทั้งมี
อัตราการออกจากการเรียนในช่วงมัธยมศึกษาสูง แสดงว่าระบบการ
ศึกษาของเราจะต้องท�ำอะไรผิดทางอย่างแน่นอน
แต่เราก็มีโรงเรียน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง
เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ แต่นั่นเป็นส่วนน้อยมาก แสดงว่า ระบบการศึกษา
ของเรามีทั้งส่วนที่คุณภาพต�่ำ และส่วนที่คุณภาพสูงหรือสูงมาก (กลุ่ม
โรงเรียนสาธิต) สะท้อนภาพความไม่เป็นธรรมในสังคมด้านการศึกษา
สาระของการประชุม มีรายละเอียดและความซับซ้อนมาก
ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น และค�ำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ก็มีค่ามาก
ยากแก่การสรุป แต่ผมก็สรุปว่า หัวใจของการยกระดับการศึกษา
ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง (Quality & Equity) ต้องท�ำ ๒ อย่าง คือ
๑. Accountability ที่ต้องเปลี่ยนจุดความรับผิดรับชอบ จาก
รับผิดรับชอบต่อหน่วยเหนือ ไปสูร่ บั ผิดรับชอบต่อนักเรียนและผูป้ กครอง
และรับผิดรับชอบที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒. จัดให้มี Freedom หรืออิสรภาพของโรงเรียน ด้านการใช้งบ
ประมาณ และด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเป็นอิสรภาพ
ที่มีการตรวจสอบ
ผมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้บรรลุการศึกษาที่มีเป้าหมาย พัฒนา
ความสามารถและความเป็นมนุษย์ ต้องตีความเป้าหมายนีใ้ ห้ชดั โดยที่
มีผลการวิจัยมากมายเป็นเวลากว่าสิบปี สรุปออกมาเป็นหนังสือ 21st
Century Skills ทีแ่ ปลเป็นไทยในชือ่ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษา
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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เพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สรุปได้สั้นๆ ว่าต้องเรียนให้บรรลุทักษะ (ในการ
ใช้ความรู)้ ไม่ใช่แค่มคี วามรูท้ จี่ ำ� ได้ ทีเ่ รียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
โดยเน้นจัดการเรียนรูแ้ บบ PBL และครูตอ้ งรวมตัวกันเรียนรูว้ ธิ ที ำ� หน้าที่
ครู ที่เรียกว่า PLC
ในเว็บไซต์ของ ทีดีอาร์ไอ มีบทความดีๆ ด้านการศึกษาหลาย
บทความ เช่นเรื่อง ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษา
ไทย : สาเหตุและข้อเสนอแนะ (อ่านได้ที่ http://www.tdri.or.th/download/news/than2012_02_14.pdf) ผมตีความบทความนี้ว่า การ
ประเมินผลทีไ่ ม่เอาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เป็นความสูญเปล่า
หรือเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไม่คมุ้ ค่า ก็เป็นการลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ จึงท�ำให้
ระบบการศึกษาไทยใช้เงินมาก แต่มีผลสัมฤทธิ์ต�่ำ รวมทั้งมีผลการ
วิจัยของ UNICEF บอกว่า งบประมาณด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนั้น
ไปลงที่โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านทรัพยากรการเรียนรู้
นสพ. บางกอก โพสต์ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๕ ลงบทบรรณาธิการ
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ อ่านได้ที่ http://www.bangkokpost.com/opinion/
opinion/280211/remove-stain-of-tea-money
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481456
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ความเชื่อมโยงระหว่าง
สถานศึกษากับตลาดแรงงาน
นี่คือช่วงที่ ๒ ของการประชุมวิชาการประจ�ำปีของ ทีดีอาร์ไอ
เมือ่ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕ ซึง่ เข้าไปฟังเสียงการน�ำเสนอและอภิปรายได้ที่
http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/SEC_2.mp3 อ่าน
หรือดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.tdri.or.th/download/
year-end/ye_11/s2.pdf และ http://www.tdri.or.th/download/yearend/ye_11/s2_yongyuth.pdf และอ่านหรือดาวน์โหลด PowerPoint
ประกอบการน�ำเสนอได้ที่ http://www.tdri.or.th/download/year-end/
ye_11/SEC_2.1.pdf
ผมขอแสดงความชื่นชมวิธีจัดการประชุม แบบใช้ เว็บไซต์ ให้
บริการข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และแก่สาธารณชนที่ไม่มีโอกาสเข้า
ประชุม ของ ทีดอี าร์ไอ ว่าเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมวงกว้างอย่างยิง่ และ
น่าจะก่อผลสะเทือนเชิงระบบ ทีป่ ระเทศไทยจะต้องยกเครือ่ งระบบ
การศึกษาใหม่ โดยต้องยอมรับว่า วิธีการปฏิรูปการศึกษาแบบ
ที่ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ นั้น ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เมื่อมอง
จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
จากการอ�ำนวยความสะดวกทั้ง เอกสารบทความ ไฟล์เสียง
และ PowerPoint ท�ำให้ผมได้ตดิ ตามรับรูก้ ารประชุมช่วงที่ ๒ - ๔ ทีผ่ ม
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เพราะต้องไปประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่
ศาลายา
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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ผมใช้วิธีอ่านบทความและ PowerPoint ก่อน แล้วจึงเข้าไปฟัง
เสียงการประชุมไปพร้อมๆ กับดู PowerPoint ประกอบ ได้สาระและ
รสชาติเกือบเหมือนไปร่วมประชุม
ที่จริงหากมองจากมุมขยายโอกาสทางการศึกษา ประเทศไทย
ประสบความส�ำเร็จสูงมาก ทั้งการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับ
อุดมศึกษา ที่ไม่สำ� เร็จคือ ด้านอาชีวศึกษา
การขยายโอกาสด้านอุดมศึกษา ท�ำให้มกี ารขยายการผลิตบัณฑิต
ในสาขาทีม่ คี วามต้องการสูง และมีอตั ราว่างงานของบัณฑิตบางสาขา
สูงด้วย เพราะเหตุที่เป็นบัณฑิตที่คุณภาพต�่ำ ไม่มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่นายจ้างต้องการ
น�ำไปสูป่ ระเด็นคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ
มีความแตกต่างกันมาก ตัง้ แต่คณ
ุ ภาพสูง ไปจนต�ำ่ มาก ไม่มใี ครอยาก
จ้าง จึงมีบัณฑิตจ�ำนวนหนึ่งต้องยอมท�ำงานในวุฒิที่ต�่ำกว่า
ตรงนี้ ฝ่ายธุรกิจเอกชนบอกว่า คุณภาพส่วนทีเ่ ขาเน้นคือด้าน
คุณลักษณะ (Character) ที่ผมเรียกว่าทักษะชีวิต ไม่ใช่คุณภาพ
ด้านทักษะในการท�ำงาน (ทักษะอาชีพ) เพราะส่วนนี้เขาฝึกได้
แต่ด้านคุณลักษณะฝึกยาก หรือไม่ได้เลย
ผมตีความว่า คุณลักษณะหรือทักษะชีวิตที่ต้องการได้แก่
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีวินัยใน
ตนเอง มีแรงบันดาลใจและความมุง่ มัน่ จงรักภักดีตอ่ หน่วยงาน
สุขภาพดี จิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีไมตรีจิต ท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เคารพผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเชื่อมั่น ยึดมั่นใน
คุณธรรม และมีทักษะและฉันทะในการเรียนรู้
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มีคนเข้าใจผิดว่า คุณลักษณะดังกล่าวนั้น โรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้ให้ไม่ได้ เพราะสอนไม่ได้ ท�ำได้เพียงให้มี
ตัวอย่างที่ดี (Role model) ซึ่งก็หายากเสียอีก ย�ำ้ ว่าประโยคแรกนั้น
เป็นความเข้าใจผิด คุณลักษณะเหล่านัน้ สอนแบบสัง่ สอนหรือบรรยาย
ไม่ได้ผล แต่จดั ให้นกั เรียนนักศึกษาเรียนรูไ้ ด้จากการปฏิบตั ขิ องตนเอง
(Learning by Doing) ด้วยการเรียนรู้แบบ PBL เป็นทีม ท่านที่ไม่เชื่อ
ผม ให้อ่านหนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ และทักษะ
แห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง วิถีสร้างการ
เรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
ทีน่ า่ ตกใจคือ บัณฑิตไทยโดยเฉลีย่ คุณภาพสูบ้ ณ
ั ฑิตต่างประเทศ
ไม่ได้ ทั้งด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ นายจ้างจึงต้องจ้างบัณฑิต
ต่างชาติมาท�ำงานในประเทศไทย หรือในบริษัทไทย ต่อไปเมื่อมีการ
เปิดกว้างให้แรงงานทุกระดับ เคลื่อนย้ายไปท�ำงานในประเทศอื่นได้
โดยเสรี แรงงานไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ นี่คือความท้าทายของ
อุดมศึกษาไทย ว่าจะเกิดการไหลบ่าของแรงงานระดับ knowledge
worker เข้ามาแย่งงานคนไทย
และทีน่ า่ ตกใจยิง่ กว่านัน้ คือผลการวิจยั ของ ดร. ดิลกะ ทีส่ รุปได้
ว่า “ที่น่าประหลาดใจมากก็คือ ในช่วงป ๒๕๔๒-๒๕๕๒ ที่มีการขยาย
จํานวนนักเรียนและนักศึกษา ตัง้ แตระดับมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา
อย่างขนานใหญ แต่กลับไม่ปรากฏว่า การศึกษาก่อใหเกิดผลกระทบ
ภายนอกในทางบวกต่อ สังคม” ระบบการศึกษาไทยพิการมากกว่าที่
เราเห็นด้านคุณภาพผู้จบการศึกษาที่ตกต�่ำลง
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ผมขอเชิญชวนให้อ่านตารางที่ ๓.๒ ของบทความ ที่ระบุสาเหตุ
๕ กลุ่มที่ท�ำให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีคุณภาพต�่ำ และไม่ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงานใน PowerPoint ระบุชัดเจนว่า ดัชนี
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยลดลง สอดคล้องกับอัตราขยายตัว
ของ จีดีพี ลดลง น่าจะเป็นสัญญาณความเสื่อมของสังคมไทยทั้ง
สังคม นอกเหนือจากที่เราเห็นความขัดแย้งแบ่งขั้วกัน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481759
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การศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง
สภาการศึกษา ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การศึกษา เพือ่ สร้างความ
เป็นพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑ เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ อ่านสาระส�ำคัญ
ได้ที่ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID
=22721&Key=news_research แปลกมากที่ผมค้นหาเอกสารนี้บน
อินเทอร์เน็ตไม่พบ รวมทั้งค้นใน http://www.onec.go.th/ ก็ไม่พบ
ประเด็นที่ผมขอเสนอความเห็นไว้ คือเรื่องวิธีการจัดให้นักเรียน
นักศึกษาได้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาความเป็นพลเมือง ผมขอฟันธง (ไม่ทราบว่า
ถูกหรือผิด) ว่าต้องไม่ใช่สร้างวิชา “ความเป็นพลเมือง” ขึ้นมาสอน
แต่ตอ้ งให้นกั เรียน/นักศึกษา ได้เรียนรูซ้ มึ ซับจากทุกกิจกรรมในโรงเรียน
ที่บ้าน และในสังคม
ย�้ำว่า ต้องไม่เน้นสอน แต่เน้นให้นักเรียน/นักศึกษา ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติของตนเอง ของครู และของผู้คนรอบข้าง
วิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียน/นักศึกษา ได้งอกงามส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based
Learning) แทรกอยูใ่ นการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิด 21st Century Skills (http://
www.gotoknow.org/blogs/posts/415058) โดยที่สำ� นึกและทักษะ
ความเป็นพลเมืองเป็นส่วนหนึง่ ของทักษะชีวติ (Life skills) ส�ำหรับเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑
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โดยครูต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ เปลี่ยนบทบาทของตนเอง
เป็นโค้ชหรือครูฝึก และเรียนรู้การท�ำหน้าที่นี้จากการ ลปรร. กับเพื่อน
ครูดว้ ยกันใน PLC (http://www.gotoknow.org/blogs/posts/422918)
ถ้าอยากเห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ตามที่ผมเสนอ ให้ไปดูที่
โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา (http://www.gotoknow.org/blogs/posts/
tag/โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา) โรงเรียนเพลินพัฒนา (http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/tag/โรงเรียนเพลินพัฒนา) และโรงเรียน
รุง่ อรุณ (http://www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/โรงเรียนรูง่ อรุณ)
รวมทั้งโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนไทยไท (http://www.arsomsilp.
ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=385&It
emid=322) อีกหลายโรงเรียน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/475279
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การศึกษา ภารกิจส�ำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผมสงสัยมานานแล้ว ว่าท�ำไมนักการเมืองท้องถิน่ ไม่หยิบยกเอา
เรื่องคุณภาพการศึกษา มาเป็นเรื่องผูกใจประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในพื้นที่ มาเห็นว่าจริงๆ แล้วมีนักการเมืองท้องถิ่นจ�ำนวนหนึ่ง
ท�ำอย่างที่ผมคิด ดังกรณี ๒ เทศบาลนครในภาคใต้ คือเทศบาลนคร
ภูเก็ต และเทศบาลนครยะลา นายกเทศมนตรีของทั้ง ๒ เทศบาล
ใช้ผลงานด้านการศึกษา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เลือกตั้งในพื้นที่
โดยชักชวนคนในพืน้ ทีร่ ว่ มกันตัง้ เป้าหมายพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
แล้วชักชวนผูป้ กครองช่วยกัน “ลงขัน” เพือ่ เอามาเป็นค่าใช้จา่ ยด�ำเนิน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายนั้น
ผมฟังเรื่องนี้เมื่อบ่ายวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๕ ใน เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่
การศึกษาเพือ่ คนทัง้ มวล ครัง้ ที่ ๕ ของ สสค. (http://www.scribd.com/
doc/99306910/FACTSHEET องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
จัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่)
ฟังแล้วผมบอกตัวเองว่า อปท. ในยุคปัจจุบนั และอนาคตต้องมุง่
“บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ของประชาชนในเขตพื้นที่ของตน โดยตีความ
เรื่อง ทุกข์-สุข ให้ตรงตามสภาพสังคมที่เป็นอยู่ หรือให้ตรงใจของ
ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และแน่นอนทีส่ ดุ ว่า การศึกษาและอนาคต
ของลูก เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของคนทั่วไป นายกเทศมนตรีที่
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ฉลาดอย่างทัง้ สองท่านทีม่ าเล่าเรือ่ งราวการจัดการศึกษาของตน สามารถ
ใช้การจัดการเป็นเครือ่ งมือ และจัดการตามหลักการทีก่ ำ� หนดไว้ใน พรบ.
การศึกษาแห่งชาตินนั้ เอง คือหลักการ All for Education เปิดโอกาส
ให้คนในพื้นที่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีลูกที่ต้องการเข้าโรงเรียน
ดีๆ) มาช่วยกันสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพดี
เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๕ อาจารย์จาก มรภ. สุราษฎร์ธานี เล่าว่า
เทศบาลเกาะสมุย เปิดประมูลว่าจ้างพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนใน
๔ โรงเรียนในเกาะสมุย และ มรภ. สุราษฎร์ฯ ประมูลได้ในราคา ๔
ล้านบาท ใช้เวลา ๑ ปี แสดงว่า มี อปท. จ�ำนวนมากขึ้นที่เห็นความ
ส�ำคัญของคุณภาพการศึกษา ว่า อปท. ต้องมีส่วนเข้าไปเกื้อหนุน
นี่คือแสงสว่างจากมุมหนึ่งของสังคมไทย ที่ส่องไปยังระบบการ
ศึกษาของประเทศ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494571
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สร้างความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาด้วยมาตรการ
การเงินและการบริหาร
...นี่คือตัวอย่างที่เจ็บปวด ของการจัดการที่ผิดพลาดใน
ระดับประเทศ ที่เป็นการจัดการที่ ไม่มีกลไกปรับตัว ไม่มีกลไก
ให้เรียนรู้...
นี่คือคาบที่ ๓ ของการประชุมประจ�ำปี ของ ทีดีอาร์ไอ เมื่อวันที่
๑๕ ก.พ. ๕๕ ต่อเนื่องจากคาบที่ ๑ และคาบที่ ๒ ที่บอกว่าคุณภาพ
การศึกษาของไทยทุกระดับด้อยลง แม้ประเทศไทยจะลงทุนด้านการ
ศึกษาสูงขึ้น และทีมวิจัยของ ทีดีอาร์ไอ เสนอว่า เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาต้องให้มกี ารรับผิดรับชอบ (Accountability)
ต่อนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลัก
นอกจากคุณภาพในภาพรวมลดลง ยังพบว่าคุณภาพยังแตก
ต่างกันมาก ระหว่างโรงเรียนที่คุณภาพสูง ซึ่งมีจ�ำนวนน้อย กับ
โรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ ความเหลือ่ มล�้ำด้านคุณภาพการศึกษา
นี้ สะท้อนความไม่เป็นธรรมทางการศึกษา และความไม่เป็นธรรมทาง
สังคม
อ่านบทความประกอบการประชุมได้ที่ http://www.tdri.or.th/
download/year-end/ye_11/s3.pdf อ่าน PowerPoint ที่เสนอในการ
ประชุมได้ที่ http://www.tdri.or.th/download/year-end/ye_11/
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SEC_3.1.pdf และฟังเสียงของการประชุมได้ที่ http://www.tdri.or.th/
download/year-end/ye_11/SEC_3.mp3
ผมขอแนะน�ำให้คนที่สนใจระบบการศึกษาของประเทศ และ
พิศวงว่าท�ำไมประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา แต่ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษากลับเลวลง
ฟังเสียงการน�ำเสนอของ ดร. สมเกียรติ ตัง้ กิจวาณิชย์ ทีน่ �ำเสนออย่าง
ชัดเจน ฟังง่าย ยิ่งฟังไปดู PowerPoint ไป ก็จะยิ่งกระจ่าง
ผมฟังแล้วได้ข้อสรุปกับตนเองว่า นี่คือตัวอย่างที่เจ็บปวด ของ
การจัดการที่ผิดพลาดในระดับประเทศ ที่เป็นการจัดการที่ ไม่มีกลไก
ปรับตัว ไม่มกี ลไกให้เรียนรู้ ผมรูส้ กึ ขอบคุณ ทีดอี าร์ไอ แทนประเทศไทย
ทีเ่ ข้ามาจับเรือ่ งนี้ และเสนอผลการวิจยั ทีน่ า่ เชือ่ ถือ และมีความชัดเจน
ว่าจะต้องปรับระบบการจัดการการศึกษาของชาติเสียใหม่อย่างไร
หัวใจคือ ต้องให้โรงเรียนและครูต้องรับผิดและรับชอบต่อผล
สัมฤทธิท์ างการศึกษาของเด็กของตน โดยต้องมีการทดสอบกลางหรือ
การทดสอบมาตรฐานในทุกชัน้ เพือ่ ให้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนกันได้ และจัดให้สายการรับผิดชอบสั้น ไม่ยาวไปสู่กระทรวง
ศึกษาธิการทีส่ ว่ นกลางเพียงทีเ่ ดียว นัน่ คือให้รบั ผิด รับชอบต่อนักเรียน
และต่อผูป้ กครองของโรงเรียน โดยเอกสาร PowerPoint และการเสนอ
ผลการวิจัย มีตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในต่างประเทศอย่างชัดเจนมาก
วิธีการสร้างกลไกความรับชอบ มีความซับซ้อนมาก ต้องมีวิธี
การให้ความชอบอย่างซับซ้อนด้วย โดยมีเป้าหมายคือ ให้กลไกได้รับ
ความชอบ (ทัง้ แบบ Extrinsic คือให้เงิน กับแบบ Intrinsic คือให้เกียรติ
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และให้โอกาส) ช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการเรียนรู้
ที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมด ไม่ใช่เอาใจใส่แต่นักเรียนที่เรียนเก่ง
ผมมองว่า สมศ. ก็ตอ้ งปรับหลักการ และเกณฑ์การประเมินด้วย
ผมฟันธงว่า เกณฑ์ของ สมศ. รอบ ๔ ต้องให้น�้ำหนักผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ให้น�้ำหนักเพียง
ร้อยละ ๓๐ - ๔๐ ซึ่งจะท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการประเมินภายนอกของ
สมศ. ลดลงด้วย รวมทัง้ สมศ. ต้องเน้นประเมินเพือ่ พัฒนา ให้มากขึน้
แต่ รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้วิจารณ์บทความวิจัย บอก
ว่าสาเหตุของความตกต�ำ่ ของการศึกษาไทย มีมากกว่าที่ ดร. สมเกียรติ
เสนอ ท่านให้สาเหตุเพิ่มเติมอีก ๔ ประเด็น คือ
๑. การเมืองเข้าไปใช้ประโยชน์จากการศึกษา แทนทีค่ นในวงการ
ศึกษาจะรับใช้บ้านเมือง กลับรับใช้การเมือง
๒. ผูบ้ ริหารในวงการศึกษามี Mindset ของการเป็น Bureaucrat
สูงมาก มุ่งรักษาอ�ำนาจและผลประโยชน์ของตัวเอง
๓. ภาครัฐครอบง�ำการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ ภาคเอกชน
ร่วมจัดได้ยาก เพราะข้อบังคับต่อ รร. ราษฎร์ ไม่เป็นธรรม
๔. ระบบบริหารรวมศูนย์อย่างรุนแรง
ในช่วงตอบค�ำถาม หรือรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
มีผถู้ ามว่า จะให้โรงเรียนและครูรบั ผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน
แล้วผู้บริหารส่วนกลางต้องรับผิดรับชอบไหม ที่บริหารการศึกษาของ
ประเทศ จนตกต�ำ่ เช่นนี้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481849
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับ
ทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน
ท�ำการบ้านที่โรงเรียน
การเรียนรูส้ มัยใหม่ตอ้ งกลับทางการเรียนรู้ : เรียนทีบ่ า้ น ท�ำการ
บ้านที่โรงเรียน
โปรดชม TED Talk เรื่องนี้ที่ http://www.youtube.com/
watch?v=gM95HHI4gLk จะเห็นว่าการเรียนรู้สมัยใหม่ต้องหา
ทางใช้ประโยชน์จาก ICT ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ใช้ตรึงความสนใจของนักเรียนอยูก่ บั เรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์
ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนไม่โดนดึงดูดไปใช้เวลากับเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง
หรือเรื่องเสื่อมเสีย (อบายมุข)
ปัจจุบัน ICT และหนังสือ ช่วยให้นักเรียนค้นหาและเรียนรู้เชิง
เนือ้ หาวิชาได้เอง กิจกรรมนีเ้ ป็นส่วนทีง่ า่ ย จึงควรท�ำทีบ่ า้ น... เรียนเนือ้
วิชาที่บ้าน แต่ยังมีส่วนของการเรียนรู้ที่สำ� คัญกว่า ทรงพลังกว่า เกิด
การเรียนรู้ที่แท้จริงกว่า คือการท�ำแบบฝึกหัด หรือการฝึกประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา การเรียนเป็นทีมกับเพื่อน การช่วยอธิบาย
ส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้แก่เพื่อน (สอนผู้อื่น) การท�ำความเข้าใจว่า
เนื้อหาสาระวิชานั้นมีความส�ำคัญอย่างไรในชีวิตจริง ส่วนนี้แหละที่
ต้องเรียนที่โรงเรียน โดยมีครูเป็น facilitator หรือเป็นโค้ช

<< ๓๖

การศึกษาไทย

วิดีโอที่ผมแนะน�ำข้างบน บอกว่า ต้อง flip และ humanize the
classroom คือกลับทางห้องเรียน ให้ “เรียนที่บ้าน ท�ำการบ้านที่
ห้องเรียน” และท�ำให้หอ้ งเรียนเป็นทีท่ นี่ กั เรียนแต่ละคนเรียนตามอัตรา
เร็วของตนเอง (เพราะธรรมชาติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน) โดย
ICT ช่วยให้ครูสามารถติดตามประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของ
ศิษย์ในชั้นเรียนได้เป็นรายคน โปรดดูวิดีโอเรื่อง Khan Academy :
The Future of Education ในตอนท้ายๆ ของเรื่อง จะเห็นห้องเรียน
ทดลอง ที่นักเรียนท�ำ “การบ้าน” หรือแบบฝึกหัดใน MacBook ใน
ห้องเรียน ครูถอื iPad ทีบ่ นจอมีแผนภูมบิ อกความก้าวหน้าในการเรียน
ขณะนัน้ ของนักเรียนแต่ละคนในชัน้ เรียน นีค่ อื real time assessment
ที่ ICT ช่วยให้ครูเอาใจใส่นักเรียนได้เป็นรายคน และเข้าไปช่วยเหลือ
นักเรียนที่ล้าหลังหรือมีปัญหาในการเรียนได้
แต่นกี่ ย็ งั เน้นทีก่ ารเรียนวิชาเท่านัน้ การเรียนรูส้ มัยใหม่ตอ้ งเรียน
ให้ครบเครื่อง ฝึกทักษะให้ครบชุดของทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะ
ต้องออกไปเรียนนอกห้องเรียน ออกไปเรียนในชุมชน และพื้นที่เรียน
รู้อื่นๆ อีกด้วย ดังที่ระบุไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481849
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มายาความรู้
สรรพสิ่งย่อมมีหลายด้าน ความรู้ก็เช่นเดียวกัน มีทั้งที่เป็นคุณ
และเป็นโทษ ส่วนที่เป็นโทษอย่างหนึ่ง คือ มันกลายเป็นความเชื่อที่
ครอบง�ำ ทั้งๆ ที่ความรู้นั้นผิด แต่ก็ถอนตัวจากมายานั้นยาก เพราะ
“ผู้รู้” ทั้งหลาย ต่างก็เชื่อมั่นว่าที่ยึดถือกันนั้นเป็นความรู้ที่ถูก
ดังตัวอย่างนักวิจยั รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ แบรี่ เจ. มาร์แชลล์
เล่าให้ที่ประชุม “Mahidol International Conference on Infection
and Cancers 2012” เมื่อเช้าวันที่ ๖ ก.พ. ๕๕ ว่าท่านส่งรายงานผล
การวิจัยไปขอเสนอในที่ประชุมวิชาการ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ ก็ได้รับ
ค�ำตอบปฏิเสธ
ศ. มาร์แชลล์ เริ่มการบรรยายด้วยค�ำคมของ Daniel Boorstin
(นักประวัติศาสตร์) ว่า “The greatest obstacle to knowledge is not
ignorance, it is the illusion of knowledge”
มายาความรู้ที่รุนแรงแพร่หลายที่สุดในอดีต คือความเชื่อว่า
พระอาทิตย์หมุนรอบโลก ที่กาลิเลโอถูกพระสันตปาปาห้ามสอน
ความรูน้ ี้ และบังคับให้สารภาพว่าเป็นความคิดทีผ่ ดิ เพือ่ ไม่ถกู ลงโทษ
เผาทั้งเป็น
ความรู้ที่เชื่อถือ หรือสอนต่อๆ กันมา มีโอกาสเป็นมายา
ได้เสมอ ดังนัน้ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทถี่ ามหาหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence) จึงช่วยให้เราไม่หลงงมงายอยู่กับมายาความรู้
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คนที่เป็นอาจารย์ ต้องหมั่นถามตัวเอง ว่าความรู้ที่ตนน�ำ
มาสอนนั้น เชื่อถือได้เพียงใด มีข้อจ�ำกัดไหม มีความรู้ชุดใหม่
ที่แตกต่างหรือไม่ รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสอบความรู้ชุดที่มีอยู่
ว่าใช้ได้จริงกับสภาพการณ์ตา่ งๆ หรือกับบริบททีแ่ ตกต่างหลาก
หลายหรือไม่ การตรวจสอบนั้นเรียกว่าการวิจัย
หากคิดเช่นนี้ มหาวิทยาลัยที่ไม่ท�ำวิจัยย่อมไม่มี อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ไม่ทำ� วิจัยย่อมไม่มี เพราะการวิจัยเป็นเครื่องช่วยลด
มายาความรู้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496353
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คุณค่าของครู
ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กรุณาแนะน�ำบทความเรื่อง The
Value of Teachers ในเว็บไซต์ของ นสพ. The New York Times ซึ่ง
อ่านได้ที่ http://www.nytimes.com/2012/01/12/opinion/kristof-thevalue-of-teachers.html?_r=2&src=me&ref=general สรุปได้ว่าครู
ดีมีค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรม ตามผลการวิจัยติดตามเด็ก ๒.๕ ล้านคน
ตัง้ แต่เรียนชัน้ ป. ๓ - ๘ ไปจนเป็นผูใ้ หญ่ โดยนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดและโคลัมเบีย และครูไม่ดกี ก็ อ่ ผลร้ายแก่เด็กอย่างเป็นรูปธรรม
จริงๆ ตามผลการวิจัย ในบล็อกเขาบอกว่า หากพ่อแม่ของเด็กรู้ว่า
ครูดีจะย้ายโรงเรียน พ่อแม่ของเด็กนักเรียนชั้นนั้นควรเรี่ยไรเงิน
๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ จ้างครูคนนั้นให้อยู่ต่อ เขาบอกว่าจะได้ผลดีต่อ
ลูกคุ้มค่าเงิน
และในทางตรงกันข้ามหากเจอครูไม่ดี หากเรีย่ ไรเงิน ๑๐๐,๐๐๐
เหรียญ จ้างให้ไปเสียให้พ้นๆ ก็คุ้มเหมือนกัน
บทความนี้อ้างถึงบทวิจารณ์ใน Shanker Blog เรื่อง The
Persistence of Both Teacher’s Effects and Misinterpretation of
Research about Them (http://shankerblog.org/?p=4708) แล้ว
ผมก็ตามไปพบรายงานผลการวิจัยตัวต้นฉบับที่ http://obs.rc.fas.
harvard.edu/chetty/value_added.pdf
นโยบายให้ความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูโดยไม่แยกแยะ ว่าเป็น
ครูดีหรือครูเลว น่าจะก่อผลร้ายต่อสังคมมาก จนเราไม่น่าจะยอมรับ
นโยบายดังที่ใช้อยู่ในประเทศไทย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477351
<< ๔๐
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เปลี่ยนสัญชาตญาณครู
ค�ำว่า “เปลี่ยนสัญชาตญาณครู” มาจาก รศ. ดร. สุธีระ
ประเสริฐสรรพ์ จากการคุยกับผมเมื่อเช้าวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๕ ตอนเรา
ไปร่วมการประชุม พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ที่จัดโดย
สกว.
สัญชาตญาณครูในอดีตจนถึงปัจจุบันคือ “สอน” แต่ใน
โลกยุคใหม่ ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูต้อง “ไม่สอน” เปลี่ยนไปชวน
ศิษย์คิดและทดลองท�ำ เพื่อให้ศิษย์เรียนรู้จากการลงมือท�ำ
วิธีเปลี่ยนสัญชาตญาณครูที่ได้ผลที่สุดคือเปลี่ยนระบบให้คุณ
(Reward Systems) เปลี่ยนการคิดปริมาณและคุณภาพงาน จากคิด
ที่การสอน มาเป็นคิดที่การร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ของศิษย์
และร่วมกันประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของศิษย์ ส่วนนี้ให้
น�้ำหนัก ๕๐%
อี ก ๕๐% ของการตอบแทนพิเศษ มาจากผลการเรี ย นรู ้
(Learning Outcome) ของศิษย์ ที่มีการวัดอย่าง แม่นย�ำจริงจัง และ
วัดที่ 21st Century Skills ไม่ใช่วัดตัวความรู้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/486990
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สัญญาณบอกความจ�ำเป็น
เร่งด่วนต่อการเรียนรู้
21st Century Skills
คนที่ไม่ได้ฝึกทักษะชีวิต เพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่
๒๑ จะตกเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อม หลากหลายอย่าง ที่มุ่ง
เอาคนอ่อนแอเป็นเหยื่อ คนอ่อนแอในยุคใหม่อาจเป็นคนที่
ฉลาดปราดเปรื่อง แต่ควบคุมความอยากบางอย่างของตนเอง
ไม่ได้ เพราะไม่ได้รับการฝึก EF อย่างเพียงพอ
ครูใหม่ (วิมลศรี ศุษลิ วรณ์) บันทึกสัญญาณเตือนทีแ่ รงและเร่งเร้า
ให้วงการศึกษาไทยตื่นขึ้นมาจัดการศึกษาใหม่ ให้เป็นการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการด�ำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ ที่เรียกว่า 21st
Century Skills ไว้ดังนี้
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครูจากโรงเรียนเพลิน
พัฒนา มีโอกาสได้ไปกราบขอพรจาก ท่านอาจารย์เกษม วัฒนชัย
เนื่องในวันปีใหม่ของไทย ที่ทำ� เนียบองคมนตรี
ท่านชวนตั้งประเด็นว่า การใช้ Digital Technology ท�ำให้คน
ยุคนีม้ คี วามเป็นส่วนตัวสูง เด็กสมัยนีจ้ งึ เชือ่ ในโลกเสมือนจริง มากกว่า
ที่จะเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
การสอบ PISA ปี ๒๐๐๙ ซึ่งก็คือ O-Net ของโลก ครั้งที่ผ่านมา
จีนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๑ สหรัฐอเมริกาตกลงไปอยูใ่ นอันดับที่ ๑๔ ส่วนไทย
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อยู่ในล�ำดับที่ ๔๐ กว่า แต่คนไทยไม่มีใครอาย ที่ไหนไม่มีหิริโอตัปปะ
ที่นั่นก็แย่

ผลร้ายของเทคโนโลยี
ในขณะทีอ่ เมริกาเริม่ สนใจว่า อะไรเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้การศึกษา
ตกต�่ำลง นิตยสาร Newsweek ลงบทความเรื่อง “Texing make us
stupid” ที่ประมวลมาจากค�ำถามที่ไปถามเด็กอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗
ปีว่า
• แต่ละวันท�ำอะไรบ้าง
• เดือนที่แล้วอ่านหนังสือกี่เล่ม
ค�ำตอบที่ได้คือ ไม่ได้ท�ำอะไร ไม่ได้พูดกับใคร แต่รับข้อความ
ที่ส่งมาวันละประมาณ ๓,๐๐๐ ข้อความ ตอบกลับวันละ ๒,๖๐๐
ข้อความ และ ไม่ได้อ่านหนังสือเลย
อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเล่าให้ฟัง มาจากประสบการณ์ชีวิตของ
เพื่อน ที่เป็นอดีตประธานบริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง
ปัจจุบันนี้ลูกสาว ลูกชาย และลูกสะใภ้ นั่งกันอยู่ที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ทั้งวัน หลานไม่มีพ่อแม่ดูแล ถูกทิ้งให้อยู่กับพี่เลี้ยง ห้อง
นอนของพ่อสกปรกเหมือนรังหนู เสื้อผ้าขาดเก่า ก็ไม่มีลูกมาดูแล พ่อ
จะมีอาหารทานหรือไม่ก็ไม่มีลูกคนไหนสนใจ แม้แต่ลูกที่ยังเล็กก็ไม่มี
ใครสนใจ
เมื่อทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพื่อนอาจารย์จึงย้าย
ออกไปอยู่คนเดียวที่คอนโด เพราะเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่
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ตัวเองจะอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไป หลานมีปู่แต่ก็เหมือนไม่มีปู่ มีพ่อแม่
แต่ก็เหมือนไม่มีพ่อแม่
คุณปู่อีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ทุกวันนี้หลานไม่พูดด้วย บอกว่า
ปู่พูดไม่รู้เรื่อง
ทุกวันนี้วิถีชีวิตที่เน้นเรื่องความเป็นครอบครัว หายไป สังคม
ไทยเป็นครอบครัวขยาย ที่เน้นการรวมตัวมากกว่าการแยกเดี่ยวของ
ปัจเจก เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้คนละทิ้งจากญาติมิตร ตัดขาดจาก
เครือเถาของครอบครัวไปโดยไม่รู้ตัว

การรังแกกันในชั้นเรียน
ปัญหาเรื่องเด็กรังแกกัน เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รุนแรงขึ้นทุกวัน
หลานสาวของอาจารย์ที่เคยเป็นเด็กร่าเริง แจ่มใส ต้องย้ายออกจาก
โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพราะโดนเพื่อนรังแก
CNN ท�ำสารคดีชดุ หนึง่ ออกมา เพือ่ สะท้อนให้สงั คมเห็นว่ามีเด็ก
ที่ฆ่าตัวตายเพราะโดนเพื่อนแกล้งมากมาย เด็กที่แกล้งเพื่อนมักเป็น
เด็ ก ที่ เ ติ บ โตขึ้ น มาในสั ง คมที่ มี ค วามรุ น แรง ส่ ว นเด็ ก ที่ ย อมแพ้
ต้องลาโลกไปก็เพราะขาดทักษะชีวิต และขาดจากความอบอุ่นของ
ครอบครัว จิตใจจึงไม่มีหลักยึด
ชีวิตที่ไม่มีเครือเถาของญาติ ก็เหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดราก และ
เป็นชีวิตที่แห้งแล้ง บ้านเดิมของอาจารย์อยู่ที่พิจิตร คุณน้ากับคุณแม่
จะผลัดกันไปมาหาสู่ ท�ำให้อาจารย์สนิทกับลูกของคุณน้า มาจนถึงทุก
วันนี้
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ระบบการศึกษาควรเป็นไปเพื่ออะไร
การเรียนรูแ้ บบไหน ทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้สมั ผัสใกล้ชดิ กับธรรมชาติ
ดึงเด็กออกจากห้องสี่เหลี่ยม และจอสี่เหลี่ยมของคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ออกไปสู่ชีวิตจริงมากขึ้น เพราะประสบการณ์จะช่วยให้คนแกร่ง
ไม่นานมานีอ้ าจารย์ไปเทีย่ วทีต่ ลาดน�ำ้ กับภรรยา ได้ยนิ เสียงเด็ก
คนหนึ่งถามขึ้นมาว่า “พ่อนี่อะไร” เสียงพ่อตอบว่า “หัวเผือกไงลูก”
ค�ำถามสุดท้ายที่อาจารย์ฝากไว้ให้คิด คือ ระบบการศึกษาควร
เป็นไปเพื่ออะไร การศึกษาต้องเป็นระบบที่ไม่ท�ำให้คนหลุดจากราก
เหง้า และเป็นไปเพือ่ การสร้างคนดี คนเก่ง ทีม่ คี วามผูกพันกับบ้านเมือง
การศึกษาจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการปลูกฝังอนาคตของชาติใน
วันข้างหน้า
เมือ่ กราบลาอาจารย์ ท่านยังได้ย�้ำอีกครัง้ ว่า “การศึกษาเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญยิ่งของประเทศ แต่ขณะนี้จะหาที่พึ่งที่ชัดเจนก็ไม่มี ขอให้
พวกเราตั้งใจท�ำงานด้วยความเข้มแข็ง และขอฝากบ้านเมืองไว้กับ
พวกเราด้วยนะ”
อ่านต้นฉบับบันทึกของครูใหม่ได้ที่ http://www.gotoknow.org/
blogs/posts/484310
คนที่ไม่ได้ฝึกทักษะชีวิต เพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จะ
ตกเป็นเหยือ่ ของสภาพแวดล้อม หลากหลายอย่าง ทีม่ งุ่ เอาคนอ่อนแอ
เป็นเหยื่อ คนอ่อนแอในยุคใหม่อาจเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่อง แต่
ควบคุมความอยากบางอย่างของตนเองไม่ได้ เพราะไม่ได้รับการฝึก
EF อย่างเพียงพอ อ่านเรื่อง EF ได้ที่ http://www.gotoknow.org/
blogs/posts/463212
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ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั ไม่มเี ครือ่ งมือป้องกันเด็กข่มเหง
รังแกกัน หรือล้อเลียนกดดัน ซึ่งกันและกัน แต่เรามีโรงเรียนกระแส
ทางเลือก เช่น โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา ที่นักเรียนไม่รังแกกันเลย
เพราะนักเรียนได้รับการปลูกฝัง 21st Century Skills ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
และเรียนต่อเนื่องขึ้นไปทุกชั้น และยังมีโรงเรียนกระแสทางเลือกอีก
หลายโรงเรียน ที่เป็นเช่นเดียวกัน
ปัญหาตามที่ท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย ปรารภ
มีทางแก้ได้ด้วยการเรียนรู้แบบฝึกฝนทักษะ ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตใน
โลกยุคใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://learning.thaissf.org/
document/media/media_396.pdf
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484596
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การเรียนรู้ยุคใหม่
ส�ำหรับสังคมไทย
ผมเฝ้าหาทางเรียนรู้ว่า คนในวงการศึกษาไทย มีความเข้าใจ
การศึกษาในปัจจุบนั ว่ามันแตกต่างจากการศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑
อย่างไร มาได้จุดส�ำคัญระหว่างนั่งฟัง Workshop ครูเพื่อศิษย์
ครัง้ ที่ ๓ ของ มสส. เมือ่ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๕ ทีม่ เี ป้าหมาย สร้าง Change
Agent ของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้วยเครื่องมือ ๓
ชนิด คือ PBL, PLC, และ 21st Century Skills
เหมือนกับได้เข้า แลบ (lab) ปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเรียนรู้
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา ของคนในวงการศึกษาไทย
ผมได้ตระหนักว่า แม้จะมีการเผยแพร่หนังสือ การบรรยาย การ
ประชุมปฏิบัติการ เกี่ยวกับเครื่องมือทั้ง ๓ ไปแล้วพอสมควร ครูและ
คนในวงการศึกษาก็ยังเข้าใจเรื่องดังกล่าวน้อยมาก คนที่เคยฟังแล้ว
หลายๆ ครั้ง และได้รับแจกหนังสือไปแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจชัด
แสดงว่า กระบวนทัศน์การศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๐ ยังครอบง�ำ
ระบบการศึกษาไทยอยู่อย่างมืดมิด
ครอบง�ำให้ประพฤติปฏิบัติแบบเดิมๆ โดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่า ต้อง
ช่วยกันหาทางปฏิบัติแนวใหม่ เพื่อให้ศิษย์ได้เรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑
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จึงเป็นโอกาสสือ่ สาร หรือ ลปรร. ความเข้าใจของผม ว่าการ
เรียนรูย้ คุ ใหม่ (ยุคศตวรรษที่ ๒๑) แตกต่างจากการเรียนรูย้ คุ เก่า
คือยุคศตวรรษที่ ๒๐ ที่เรายังยึดถือปฏิบัติกัน โดยในบันทึกนี้
ขอเสนอเพียง ๒ ประเด็น คือ (๑) รูปแบบการเรียนรู้ (Learning
Mode) ที่ได้ผลดี ตามแนวทางใน Learning Pyramid (๒) สิ่งที่
เรียนรู้ ตามแนวทาง 21st Century Skills

รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ผลดี
โปรดดูภาพ Learning Pyramid หน้า ๔๙ (ซึง่ ค้นมาจาก อินเทอร์เน็ต
และแจ้ ง แหล่ ง ที่ ม าในภาพแล้ ว ) จะเห็ น ว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู ้
(Instruction Mode) ที่ใช้มากในปัจจุบัน อยู่ที่ชั้นบนๆ ของปิรามิด
ได้แก่การบรรยาย การอ่าน การดูโสตทัศน์ และการดูการสาธิต ซึ่ง
นักเรียนจะเข้าใจและจดจ�ำ (Retention Rate) ได้นอ้ ย รูปแบบการ
เรียนรูท้ ไี่ ด้ผลดี ต้องอยู่ที่ส่วนฐานของปิระมิด ได้แก่ การสอนผู้อื่น/
ใช้งานทันที (หรือการแลกเปลีย่ นเรียนรู)้ การปฏิบตั ิ และการอภิปราย
กลุ่ม ในภาพระบุว่า รูปแบบการเรียนรู้กลุ่มแรก (อยู่ที่ส่วนบน
ของปิระมิด) เป็นการเรียนรู้แบบรับถ่ายทอดความรู้จากภายนอก
(Outside-in) เช่นจากครูหรือต�ำรา ส่วนรูปแบบการเรียนรู้กลุ่มหลัง
เรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบงอกงามจาก ภายในตน (Inside-out)
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นรูปแบบการเรียนรู้กลุ่มหลัง
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สิ่งที่เรียนรู้
ตามรูป 21st Century Skills ในหน้า ๕๐ จะเห็นว่าเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนปัจจุบัน จ�ำกัดอยู่แค่วงต�ำแหน่งที่ ๑
คือ เนื้อหาสาระวิชา เท่านั้น ไม่รวมอีก ๓ กลุ่มที่เป็นต�ำแหน่งที่ ๒
ต�ำแหน่งที่ ๓ และต�ำแหน่งที่ ๔ คือทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ตามล�ำดับ
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เพราะการศึกษาไทยในปัจจุบัน เน้นเฉพาะเป้าหมายวิชา คือ
เนื้อหาสาระวิชาเท่านั้น ไม่ครอบคลุมทักษะชีวิต ครูจึงรู้สึกเฉยๆ เมื่อ
เห็นศิษย์วยั รุน่ ของตนเสียคนไปต่อหน้าต่อตา ไม่คดิ ว่านัน่ คือหลักฐาน
เชิงประจักษ์วา่ นัน่ คือตัวบอกความอ่อนแอของการศึกษา ทีไ่ ม่บม่ เพาะ
ทักษะชีวิตแก่เด็ก ให้มีความสามารถเอาชนะแรงดึงฝ่ายต�่ำ และ
แรงสูบฉีดฮอร์โมนวัยรุ่นได้
การศึกษาในยุคใหม่ ต้องบ่มเพาะ งอกงาม ที่เลยจากการรู้วิชา
สู่การมีทักษะ ๓ กลุ่มดังภาพข้างบน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488818
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พลังเครือข่ายการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ผมไปร่วมประชุม พลังเครือข่ายการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจัดโดย สกว. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ http://www.trf.or.th/index.
php?option =com_rubberdoc&view=category&id=89&Itemid=224
การประชุมนี้คือการประชุมใหญ่ ปิดโครงการ LLEN (http://
www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/llen) นั่นเอง หลังจากจบการ
ประชุมวันแรก ผมก็ไปแสดงความยินดีต่อ ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
ผู้ประสานงานโครงการ LLEN ของ สกว. ในความส�ำเร็จ ที่โครงการ
LLEN สามารถสื่อสารต่อสังคมไทยได้อย่างทรงพลังมาก ว่าฝ่าย
ต่างๆ ในพื้นที่ สามารถรวมตัวกันฟื้นสภาพของการศึกษาในพื้นที่
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ โดยไม่ต้องรอค�ำสั่ง
จากหน่วยเหนือ
ผู้ร่วมโครงการ LLEN ทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากโรงเรียน
ต่างก็บอกว่า จริงๆ แล้วทรัพยากร เพื่อการศึกษาในพื้นที่มีอยู่ไม่น้อย
ต้องมีการจัดการดึงเอามารวมตัวกันเป็นเครือข่าย หนุนเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
ผมตีความกับตัวเองว่า สิ่งที่ขาดแคลนอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่
เป็นของฟรี ที่ถ้าสร้างเป็นก็ได้มาง่ายๆ สิ่งนั้นคือ แรงบันดาลใจ
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ที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานชีวิตให้แก่ตนเอง ที่จะท�ำงานให้
สนุก ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้แก่บ้านเมือง นี่คือสิ่งที่
เวลานี้ขาดแคลนอย่างยิ่งในวงการศึกษาไทย และการศึกษา
ไทยไม่ได้มีเป้าหมายของการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะของแรง
บันดาลใจ นีค่ อื จุดอ่อนทีส่ ดุ ของการศึกษาไทย หรือมองมุมกลับ
ว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่การศึกษาไทยจะต้องท�ำให้เกิด
ให้จงได้

เป้าหมายส�ำคัญที่สุดของการศึกษาคือแรงบันดาลใจ
เช้าวันที่ ๓๑ ผมไปถึงที่ประชุมแต่เช้า ก็มีชายหนุ่มมาแนะน�ำตัว
ว่าชือ่ ร.ต.ต. สุนทร พรมพิศ นายต�ำรวจสังกัดส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐาน
ต�ำรวจ บอกว่าตอนเรียนอยู่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้เข้าโครงการ
ค่ายคลืน่ อนาคตของ สกว. เข้าโครงการเรียนรูค้ วู่ จิ ยั เมือ่ เข้ามหาวิทยาลัย
ได้เรียนเคมีที่ มจธ. และก�ำลังเรียน ป. โท สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ก็สอบ
เข้าท�ำงานได้ที่กองพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ ที่มาร่วมงานในวันนี้เพราะ
เข้าไปทราบข่าวจาก เว็บไซต์ สกว. จึงมาหาทางร่วมมือเพื่อท�ำงานให้
แก่โรงเรียนใน กทม. ด�ำเนินการโครงการคล้ายๆ กับที่ตนเองเคยผ่าน
และท�ำให้ได้แรงบันดาลใจลุกโชนมาจนบัดนี้
ผมมีความสุขมาก ที่ตัวอย่างตัวจริงของคนที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มาแสดงตัวให้เห็นตั้งแต่เช้า
ทั้งทาง สกว. และ สพฐ. ต่างก็เตรียมร่วมมือเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน
การเรียนวิทยาศาสตร์กับ ร.ต.ต. สุนทรต่อไป
มาอีกท่านหนึ่งครับ ศ. ดร. อุทุมพร จามรมาน มาบอกว่าอยาก
พบ จึงมาพบในงาน เพราะ ศ. ดร. ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการ
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แผ่นดิน ต้องการให้ท�ำเรื่องพัฒนาวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็น
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ คนที่มีแรงบันดาลใจที่จะท�ำประโยชน์แก่
บ้านเมืองเดินทางมาหากัน เป็นพลังเครือข่ายที่เหมือนกับมีชีวิต
เช้าวันที่ ๓๑ นี้ ทีมจัดงานแจกเอกสารแผ่นเดียว ชื่อ กรอบ
แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีประโยชน์มาก ควรพิมพ์
ขยายใหญ่เอาไปติดไว้ในที่ต่างๆ ของโรงเรียน เอกสารนี้จัดท�ำโดย
มสส. จึงน�ำมาเผยแพร่ตอ่ ดาวน์โหลดได้ที่ http://ahph9thi.gotoknow.
org/assets/media/files/000/803/824/original_21CS.pdf
เช้านีผ้ มบรรยายเรือ่ ง ก้าวต่อไปของเครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ เด็ก
และเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ท่านที่ต้องการชม Narrated
PowerPoint การบรรยายนี้ เข้าไป ดาวน์โหลดได้จาก http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/486935 ขอเพิ่มเติมว่า ผมพูดเรื่อง PLC
ตกไป ตรงที่สมาชิกของ PLC ต้องไม่จ�ำกัดอยู่ในกลุ่มครูเท่านั้น
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้น�ำในพื้นที่ ฯลฯ ต้องเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกหรือผู้
สนับสนุน PLC ด้วย
หลังจากนั้น ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ. สกว. ผู้ออกแบบ
LLEN เล่าเบื้องหลังของการออกแบบโครงการ และแนวทางด�ำเนิน
การเครือข่ายในอนาคต ตามด้วยการประชุมกลุ่มแบบโต๊ะจีน มีทีม
ของมูลนิธสิ ดศรีฯ (http://learning.thaisss.org) เป็นวิทยากรกระบวนการ
เพือ่ ให้แต่ละกลุม่ จังหวัด AAR และ BAR เครือข่ายการเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษ
ที่ ๒๑ ได้ผลของการ ลปรร. ที่มีพลังยิ่ง พลังแห่งแรงบันดาลใจ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/486935
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วงการศึกษาใช้พลังไอซีที
น้อยที่สุด
หนังสือ สตีฟจ็อบส์ เขียนโดย Paul Isaacson ฉบับแปล ระบุคำ�
พูดของ จ็อบส์ ที่พึงพอใจในบทบาทการเปลี่ยนโลกของตนเอง และ
วงการ ไอซีที และบอกว่าวงการศึกษาดูดซับพลังของไอซีทีเอาไปใช้
ประโยชน์ได้น้อยที่สุด ยังก้องอยู่ในใจผม
เมือ่ ต้นปี ๒๕๕๔ ผมได้สมั ผัสนวัตกรรมการเรียนรูท้ ใี่ ช้ ไอซีที เป็น
พลังขับเคลื่อนท�ำให้คุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายน้อยลง
เรียกว่า Academic Transformation
วันนี้ (๙ ม.ค. ๕๕) อ่าน นสพ. The Wall Street Journal ฉบับ
วันที่ ๙ ม.ค.๕๕ หน้า ๓๐ คอลัมน์ Management พบเรื่อง B-Schools
Send Rejections...to Alumni : In a Hunt for Uniformity, Admissions
Interviews by Graduates Give Way to Direct Meetings in Person
or by Skype ที่บอกว่า Business Schools ในสหรัฐอเมริกา เริ่มเอา
เครื่องมือไอซีทีมาใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนโดยตรง โดยใช้
Skype เลิกใช้ศิษย์เก่าเป็นผู้สัมภาษณ์
นี่คือตัวอย่างของการใช้ ไอซีที เปลี่ยนวิถีการท�ำงานในวงการ
ศึ ก ษา เพราะเวลานี้ พ ลั ง ไอซี ที ได้ ช ่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารสองทาง
(Inter-active Communication) ท�ำได้ง่ายและราคาถูกหรือช่วยให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย
<< ๕๔
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แต่บทความนีบ้ อกว่า เป้าหมายหลักของการเปลีย่ นวิธสี มั ภาษณ์
จากใช้ศิษย์เก่าที่อยู่ตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก หันมาใช้นักสัมภาษณ์
เพียง ๘ คนกระจายไปสัมภาษณ์ตามเมืองใหญ่ทวั่ โลก หรือสัมภาษณ์
โดย Skype ก็เพือ่ ความแม่นย�ำและสม�ำ่ เสมอของผลสัมภาษณ์ เพราะ
เขายกระดับข้อสอบสัมภาษณ์ให้เป็น Behavioral Interview Questions
เช่นถามว่า ให้เล่าประสบการณ์ในการเจรจาต่อรอง ให้เล่าประสบการณ์
การจัดการบุคคลที่อาวุโสกว่าตนเอง เป็นต้น
ผมขอเติมข้อสังเกตของผมเองว่า ตัวอย่างค�ำถามในการสัมภาษณ์
บอกเราว่า ความรู้ที่ส�ำคัญในยุคนี้คือ ความรู้ปฏิบัติ (Phronesis)
บทความนี้บอกว่าการใช้ค�ำถามสัมภาษณ์แบบ Behavioral
Interview และใช้วิธีส่งคนไปสัมภาษณ์ ๘ แห่งทั่วโลกของ Wharton
School of Business, U of Penn นี้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่จะช่วย
ให้เขาได้นักศึกษาที่คุณภาพสูงยิ่งขึ้น ส่วน The Anderson School
of Management, UCLA ใช้วิธีสัมภาษณ์ผ่าน Skype ช่วยลดค่าใช้
จ่าย พร้อมกับช่วยเพิม่ ความแม่นย�ำ และสม�ำ่ เสมอของคะแนนสัมภาษณ์
แสดงว่าวงการอุดมศึกษาเริ่มใช้พลัง ไอที มากขึ้น
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477002
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เรียนรูว้ ธิ ใี ช้การประเมินเพือ่ พัฒนา
ผมเคยบันทึกว่า วงการการศึกษาไทยตาบอดเรื่องการ
ประเมิน (ที่จริงสมองบอด) ที่เราจะช่วยกันแก้การศึกษาไทย
ที่เดินผิดทางได้อย่างไร นี่ หรือทีจ่ ริงยิง่ กว่าบอด คือมีมจิ ฉาทิฐิ
หรือเดินผิดทาง
เราหลงใช้การประเมินเพื่อใช้ตัดสินได้-ตก (Summative
Evaluation) เป็นหลัก ในทางจิตวิทยา นี่คือผลจากการที่สังคมมีจริต
แบบอ�ำนาจนิยม บุคคลหรือหน่วยงานผู้มีอำ� นาจ แสดงอ�ำนาจผ่าน
การประเมิน ท�ำให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกประเมินรู้สึกถูกบีบคั้น
กดขี่ เมื่อหาทางต่อสู้ไม่ได้ก็หาทางหลอกเสียเลย เราจึงมีผลการ
ประเมินแบบหลอกๆ เต็มแผ่นดิน เช่นประเมิน “ผลงาน” เพือ่ ประเมิน
เข้าสูต่ ำ� แหน่ง คศ. ประเมินตามเกณฑ์ กพร. เพือ่ ให้ได้โบนัส ประเมิน
ตามข้อก�ำหนดของ สมศ. เป็นต้น
ผลร้ายยิ่งกว่าผลกระทบจากการประเมินหลอกๆ คือ มันสร้าง
วัฒนธรรมตอแหล ท�ำให้เรามีวัฒนธรรมตอแหลเต็มแผ่นดิน เป็นผล
ร้ายต่อสังคมอย่างยิ่ง
ขออภัยครับ ที่เขียนบันทึกผิดกติกาการเขียน บล็อก ที่ต้องเน้น
เชิงบวก ต่อไปนี้เป็นเชิงบวกครับ
เช้าวันที่ ๓ ส.ค. ๕๔ ผมไปร่วมงาน Quality Day ที่ศิริราช
และเกิดความเข้าใจเทคนิควิธีการใช้การประเมินเชิงบวก ที่เรียกว่า
Empowerment Evaluation ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการประเมินเพื่อ
<< ๕๖
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พัฒนา (Formative Evaluation) ที่ก่อผลต่อศิริราชอย่างน่าตื่นตา
ตื่นใจ ก่อผลเชิงพัฒนา เชิงการเรียนรู้ต่อเนื่อง ที่จะท�ำให้ศิริราชมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของแท้
ทีศ่ ริ ริ าชมีงาน Quality Day ราวๆ เดือนสิงหาคมทุกปี ใครอยากเข้าใจ
Empowerment Evaluation ให้ไปสัมผัสของจริงที่นั่น จุดส�ำคัญคือ
เป็นการประเมินที่มีเป้าหมายเชิงปฏิบัติอย่างชัดเจน และประเมินที่
การปฏิบตั จิ ริง ไม่ใช่ทรี่ ายงาน (หลอกๆ) อย่างทีห่ ลายหน่วยงานท�ำกัน
เพราะมีการสร้างสัมมาทิฐิต่อการประเมิน คือรู้ว่าประเมินแล้ว
หน่วยงานและตนเองมีแต่ได้กับได้ คือได้เห็นโอกาสพัฒนา หรือถ้า
ผ่านเกณฑ์ก็ได้รับการยกย่อง เจ้าหน้าที่ของศิริราชจึงต้องการรับการ
ประเมิน ดังตัวอย่างเมื่อคณะผู้ตรวจเยี่ยมของ สรพ. ไปเยี่ยมเพื่อ
ประเมิน HA ครั้งที่ ๓ หน่วยงานต่างแย่งกันเสนอตัวเข้ารับการตรวจ
เยี่ยม และเมื่อคณะตรวจเยี่ยมไปตรวจด้วยเวลาจ�ำกัด และตรวจไม่
ทัว่ ถึง ก็มเี จ้าหน้ามาขอร้อง “ไปตรวจของหนูหน่อย อยากให้ชว่ ยดูเพือ่
ขอค�ำแนะน�ำ”
ผมตีความว่า เคล็ดลับคือ ทีศ่ ริ ริ าชใช้การประเมินด้วยท่าที
ที่ไม่ใช้อ�ำนาจ ไม่ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือของผู้มีอำ� นาจ
แต่ใช้เป็นเครื่องมือของคนท�ำงาน ผู้บริหารมีท่าทีว่า ก�ำลังรอ
ว่าเมื่อไรจะได้ชื่นชมหน่วยงานนี้
ผมกระเซ้าท่านคณบดี ศ. (คลินิก) นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ว่า
ท่านมีความสามารถยิ้มสดชื่นได้ตลอดเวลาที่แจกโล่แจกรางวัลกว่า
๒๐๐ รางวัล ท่านบอกว่าท่านปลื้มใจกับผู้ได้รับรางวัลจริงๆ ถือเป็น
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วันส�ำคัญ เวลาส�ำคัญของท่านเหล่านั้น นี่คือตัวอย่างของผู้บริหาร
สูงสุดใช้ Empowerment Attitude
เช้าวันเสาร์ที่ ๖ ส.ค. ๕๔ ผมก�ำลังนัง่ สบายอารมณ์ทรี่ ะเบียงบ้าน
คิดเตรียมการณ์เขียนบันทึกนี้ ลูกสาวคนโตเปิดประตูรั้วหน้าบ้าน
เข้ามา ก็มกี ารทักทายกันว่าคิดว่าจะไม่มาเสียแล้ว เขาบอกด้วยความ
สดชืน่ ว่าต้องมาเพราะมีของมาอวด เขาได้รบั โล่รางวัลอาจารย์ทมี่ ผี ล
งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในคณะ ในช่วงปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
โดยทีท่ งั้ เนือ้ ทัง้ ตัวเพิง่ มีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์เรือ่ งเดียว ซึง่ อ่านได้ที่ http://
jada-plus.com/content/140/4/455.short เมือ่ ประกาศผลก็มคี นสงสัย
ว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผิดหรือเปล่า เพราะเขาไม่ได้มีชื่อ
เสียงด้านการวิจัยเลย ผมเข้าไปค้น Google Scholar อ่านบทความ
และบอกสาวน้อยว่า ได้ลงใน JADA เชียวนะ สาวน้อยถามว่า JADA
(The Journal of American Dental Association) คืออะไร ผมบอก
ว่าก็คือ JAMA ในวิชาชีพทันตแพทย์
ค�ำสนทนานีห้ มายความว่า ลูกสาวเขาส่งผลงานวิจยั ไปลงวารสาร
คุณภาพสูง ลงตีพมิ พ์ยาก เมือ่ ได้ลงก็ยอ่ มเป็นตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพทางหนึง่
แล้ว ยืนยันโดยจ�ำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
ผมบอกเขาว่าท�ำวิจัยอีกซี ท�ำคล้ายๆ กันนี่แหละ ซึ่งก็คล้ายๆ
กับที่แม่เคยท� ำสมัยท�ำงานอยู่ที่ มอ. จะเห็นว่าไม่ยากเย็นอะไร
เขาตอบว่าก�ำลังคิด แล้วจะขอปรึกษา
“แล้วจะปรึกษา” นี่คือประโยคที่ให้ความสุขความชุ่มชื่นแก่พ่อ
เพราะที่ผ่านมาพ่อมีลูกที่เป็นอาจารย์เหมือนพ่อแม่อยู่คนเดียว และ
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พ่อแม่มีประสบการณ์ที่จะให้ค�ำแนะน�ำได้มากมาย แต่ไม่กล้าเอ่ย
เพราะเกรงจะก่อความเครียดให้ลูก ว่าเราไปเร่งรัดให้เขาท�ำวิจัย
ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบ
จะเห็นว่าลูกสาวคนโตของผมได้รับก�ำลังใจ หรือกระตุ้นแรง
บันดาลใจ อย่างแรง จากการประเมินแบบ Empowerment Evaluation เขาเกิดความคิดทีจ่ ะท�ำวิจยั เรือ่ งอืน่ ต่ออีก ซึง่ จะก่อผลดีทงั้ ต่อตัว
เขาเอง และต่อคณะทันตแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458583
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ก�ำกับดูแลองค์กรโดยการส�ำรวจ
ตรวจสอบสุขภาพขององค์กร
เรียนรู้จาก SCB
มองเชิงบวก ธปท. ให้บริการท�ำ Data Processing for Risk
Management ให้แก่ SCB และธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย
สุขภาพขององค์กรธุรกิจจะว่าตรวจสอบง่าย ก็ง่าย จะว่ายาก
ก็ยาก ระหว่างผมนั่งประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เช้า
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๕ ผมเห็นว่า SCB สุขภาพดี เมื่อมองจากหลากหลาย
ตัวชี้วัด โดยที่ตัวชี้วัดตัวส�ำคัญที่สุด คือผลก�ำไรสุทธิ ซึ่งของปี ๒๕๕๔
เท่ากับ ๓๖,๓๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ ๔๙
แต่นั่นคือ ดัชนีบอกสุขภาพในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตัวเลขนี้ไม่
บอกสุขภาพในอนาคต
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ธปท. กับธนาคารพาณิชย์ มองในเชิง
สร้างสรรค์นา่ สนใจมาก ธปท. ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์
และรายงานมาให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ โดยกรรมการทุก
คนต้องลงนามรับทราบส่งกลับไปที่ ธปท. ประเด็นหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการ
SCB น�ำมาหารือกันคือ รายงานกลับมาจาก ธปท. ว่า SCB มีตรงไหน
บ้างที่ต้องระมัดระวัง คณะกรรมการ SCB อภิปรายกันว่า ต้อง
ระมัดระวังอย่างไรจึงจะพอดีไม่หย่อนไปหรือตึงไป
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ผมไตร่ตรองพฤติกรรมหรือบทบาทของ ธปท. จากมุมของ SCB
แล้ว ผมตีความว่า ธปท. ท�ำหน้าที่รับใช้ SCB โดยเอาข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามหลักวิชาการ มองจากมุมที่ต่างจากมุมของ SCB แล้ว
ส่งกลับมาให้ SCB ใช้ประโยชน์ เพื่อความระมัดระวังในการท�ำธุรกิจ
มองเชิงบวก ธปท. ให้บริการท�ำ Data Processing for Risk
Management ให้แก่ SCB และธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย
ท�ำให้ผมหวนคิดมาที่ระบบอุดมศึกษาและระบบการศึกษาใน
ภาพใหญ่ เราไม่มีกลไกแบบที่ ธปท. ท�ำให้แก่สถาบันการเงิน กลไก
ที่ สกอ. และ สมศ. เป็นคนละกลไก ไม่ใช่การให้บริการ Data
Processing for Risk Management ของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษา แต่เป็นการประเมินแบบเน้นได้-ตก ไม่ใช่เน้นประเมินเพื่อ
ความระมัดระวังและปรับปรุงองค์กร
ธนาคารพาณิชย์ต้องตรวจสอบระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา
โดยตระหนักว่า มีความเสี่ยงรอบตัว ทั้งภายในตนและสถานการณ์
ภายนอก รวมทั้งคู่แข่งและคู่ค้า แต่สถาบันการศึกษาไม่คิดว่าตนเอง
มี Risk เพราะอยู่ใน Comfort Zone จนเคยชิน จึงไม่มีความคิดเรื่อง
Risk Management เลย
การตรวจสอบสุขภาพของตนเอง จึงไม่เป็นวัฒนธรรมของสถาบัน
การศึกษา ยกเว้นสถาบันการศึกษาเอกชน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479337

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๖๑ >>

ไปตามหาสินทรัพย์ของชาติ
ด้านการศึกษา
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๕ ผมติดตามมูลนิธิสยามกัมมาจลไปเยี่ยม
ชื่นชมกิจการของโรงเรี ย นดรุ ณ สิ ก ขาลั ย ซึ่งจัดการศึกษาแบบ
“การศึกษาทางเลือก” (Alternative Education)
มีการน�ำเสนอ เสวนา และเยี่ยมชมกิจการอย่างสนุกสนาน และ
มีความสุข อยู่เกือบ ๔ ชั่วโมง ในช่วง ๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. แล้วผมไป
ท�ำงานอื่นอีก ๒ งาน แล้วไปงานสวดศพคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ที่วัดธาตุทอง เมื่อกลับมาบ้านในตอนค�่ำ ผมบอกตัวเองว่า ที่โรงเรียน
ดรุณสิกขาลัย ผมพบ National Assets (สินทรัพย์ของชาติ) ส�ำหรับ
ต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของชาติ แบบเปลี่ยน
กระบวนทัศน์
ผมขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนดรุณสิกขาลัย คือ
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยครูใหญ่ คือคุณสันติ ทิสยากร
และคณะครูที่ให้การต้อนรับและแบ่งปันปัญญาอย่างดีเยี่ยม เราจะ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนการศึกษาของชาติต่อไปอย่างอดทน ไม่หยุดยั้ง
ขอหมายเหตุว่า ทั้งคุณพารณ และคุณสันติ เป็นวิศวกร ที่ประสบ
ความส�ำเร็จในอาชีพวิศวกรมาแล้ว และคุณสันติเป็นเพือ่ นร่วมรุน่ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษากับน้องชายคนหนึ่งของผม คือคุณวิจัย พานิช
ซึ่งประกอบสัมมาชีพเป็นเกษตรกรอยู่ที่ชุมพร
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ผมเชื่อว่าระบบการศึกษาของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก�ำลัง
สั่นคลอนอย่างหนัก ทั้งจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ที่สังคม
เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง และจากพลังของความเน่าเฟะโสโครกในระบบ
ในงานศพคุณไพบูลย์ มีผใู้ หญ่ของบ้านเมืองและเป็นผูน้ า่ เคารพนับถือ
ท่านหนึ่ง เล่าความน่ารังเกียจในระบบการศึกษา ที่มีการแสวงหาผล
ประโยชน์บนความเสียหายทรุดโทรมของบ้านเมือง ทัง้ ด้านการศึกษา
และด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ทำ� กันเป็นขบวนการ มีเครือข่ายใหญ่
โตกว้างขวาง ท่านเอ่ยชื่อคนด้วย
มีผสู้ ง่ ลิง้ ค์ทเี่ ขียนเล่าความโสโครกในวงการศึกษาที่ http://voices.yahoo.com/education-thailand-terrible-failure-889841.html
ผมจึงเชื่อว่า ระบบการศึกษาไทยก�ำลัง “รอวันฟื้น” ระบบ
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จะต้องสูญสลายไป เพราะเป็นระบบทีท่ ำ� ร้าย
บ้านเมือง ท�ำร้ายนักเรียน ท�ำร้ายคนไทย เพราะเป็นระบบที่
บ่มเพาะพลเมืองที่อ่อนแอ บั่นทอนศักยภาพของมนุษย์
เราจึงต้องระดมพลัง ช่วยกันค้นหา “สินทรัพย์ของชาติ”
ด้านการศึกษา หรือการเรียนรู้ เอาไว้ “กู้ชาติ” ยามบ้านเมือง
ล่มจม เป็นการกู้ชาติจากพลังคนเล็กคนน้อย
ผมจึงบอกตัวเองว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นสินทรัพย์ทาง
ปัญญาด้านการศึกษาของชาติ เป็นสินทรัพย์ที่คุณพารณ และคณะ
สร้างขึ้น ตามปณิธานในชีวิตของท่านหลังเกษียณจากงานประจ�ำ
โดยค�ำว่า “โรงเรียนดรุณสิกขาลัย” ต้องหมายเหตุวา่ รวมเครือข่ายทีม่ ี
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อยูท่ วั่ ประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นโรงเรียน และเป็นชุมชนเรียนรู้ โดยมีดาวเด่น
ด้านชุมชนคือบ้านสามขา จ. ล�ำปาง
ที่สำ� คัญยิ่งคือ เครือข่าย รร. ดรุณสิกขาลัย มีความเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ จึงเท่ากับท�ำงานอยูท่ ี่ พรมแดนความรูด้ า้ นการศึกษาของ
โลก เป็นงานสร้างต้นแบบ และท�ำงานวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนรู้
ต่อเนือ่ ง ยิง่ ไตร่ตรอง ผมยิง่ เห็นคุณค่าของเครือข่ายโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ผมจึงดีใจมากที่ในวันนี้มีคุณ… ที่เคยเป็นครู และเวลานี้เป็น
นักเขียนอิสระมาร่วมประชุมเพื่อ “จับภาพ” กิจกรรมของโรงเรียน
เอาไปเขียนหนังสือเผยแพร่ ผมคิดว่าควรมีการเผยแพร่แนวทางและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ให้กว้างขวางกว่านี้
คุณเปา (ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร) ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
กระซิบกับผมว่า โรงเรียนดรุณสิกขาลัยกับ โรงเรียนล�ำปลายมาศ
พัฒนา ใช้หลักการเรียนรู้เดียวกันคือ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้
นักเรียนเรียนแบบงอกงาม จากภายในตน ไม่สอนแบบป้อนความรู้
ต่างกันที่บริบท ที่ดรุณสิกขาลัยเป็นโรงเรียนในเมือง และนักเรียนเป็น
ลูกคนมีฐานะ ส่วนล�ำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนในชนบท นักเรียน
เป็นลูกชาวบ้าน
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เน้นเรียนแบบ Constructionism และ
เน้นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ แบบไม่รู้สึกตัว
ทั้งสองโรงเรียนเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้สึกตัว
เราคุยกันว่า แผนต่อยอดคือ มูลนิธิสยามกัมมาจล กับมูลนิธิ
เอสซีจี (คุณโก้ - สุรนุช ธงศิลา) จะร่วมกันสนับสนุน การพัฒนาวิธี
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การประเมินการเรียนรูแ้ นวใหม่ ทีเ่ น้นประเมินทักษะ และเน้นประเมิน
เพื่อพัฒนา โดยที่ภาคีที่เข้าร่วมพัฒนาต้องมี ๓ ฝ่ายเป็นอย่างน้อย
คือครู นักเรียน และผูป้ กครอง และผมคิดว่า น่าจะชวนคนทางสือ่ มวลชน
ที่สนใจการศึกษาเข้าร่วมด้วย เพื่อสื่อสารสังคม ว่าสังคมไทยต้องมี
การรื้อปรับระบบการประเมินทางการศึกษาใหม่
วิธีประเมินทางการศึกษาแบบใหม่ จะเป็นสินทรัพย์ของ
ชาติทางการศึกษาที่มีค่ายิ่ง โดยจะต้องเน้นการประเมินเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็ก และเน้นประเมินว่าผูเ้ รียนเกิดทักษะ
ตามที่ต้องการหรือไม่ ไม่ใช่เน้นประเมินตัวความรู้
ทีจ่ ริงพ่อแม่หรือผูป้ กครอง ก็เป็นสินทรัพย์ของชาติดา้ นการศึกษา
พ่อแม่ที่เข้าใจว่า แนวทางที่ถูกต้องในการวางพื้นฐานชีวิตแก่ลูกเป็น
อย่างไร การศึกษาทีถ่ กู ต้องส�ำหรับวางพืน้ ฐานชีวติ ของลูกเป็นอย่างไร
จะเป็น “สินทรัพย์” ที่สำ� คัญของชาติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการ
ศึกษาสูส่ ภาพใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า การปฏิรปู การศึกษา/ปฏิรปู การเรียน
รู้ การปล่อยให้กระทรวงศึกษาธิการ และคนในวงการศึกษารับผิดชอบ
เรื่องนี้เพียงฝ่ายเดียว เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ All for
Education, Education for All
ในการประชุมวันนี้ มีฝ่ายผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมด้วย ๓
ครอบครัว ครอบครัวหนึง่ มาแม่กบั ลูกชายระดับอนุบาล อีกครอบครัว
หนึง่ มาแม่กบั ลูกชายทีเ่ ข้ามหาวิทยาลัยแล้ว และลูกสาวเรียนชัน้ ประถม
อีกครอบครัวหนึ่งภรรยากับสามียังไม่มีลูก ฟังค�ำพูดของแม่และพ่อ
แล้ว ผมคิดว่า เรายังใช้พลังพ่อแม่เข้ามาร่วมขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
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ในระบบการศึกษาน้อยไป ท่านเหล่านี้มีฐานะ มีความรู้ และมีความ
ห่วงใยลูกของตน และห่วงคุณภาพเยาวชน สามารถเข้าร่วมขบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ทางการศึกษา
ที่ต้องการส�ำหรับเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489094
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เรียนรู้การศึกษาของฟินแลนด์
ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ไม่เหมือนใคร ไม่เอาอย่างใคร
และเมื่อมีการวัดคุณภาพเปรียบเทียบโดยโครงการ PISA ก็ประหลาด
ใจไปตามๆ กั น ว่ า คุ ณ ภาพอั น ดั บ ๑ ของโลก นิ ต ยสาร The
Smithsonian ไปศึกษาเอามาตีพมิ พ์ในฉบับประจ�ำเดือน ก.ย. ๕๔ เรือ่ ง
A+ for Finland : Why Are Finland Schools Successful?
อ่านบทความนี้แล้ว ผมตีความว่า หัวใจของความส�ำเร็จของ
ระบบการศึกษาของฟินแลนด์คือ เขาเอาใจใส่เด็กมีปัญหาการเรียน
มากกว่าเด็กเก่ง เพราะเด็กเก่งช่วยตัวเองได้อยู่แล้ว
พฤติกรรมนี้มันฝังอยู่ในวัฒนธรรม ที่ต้องการสร้างความเท่า
เทียมกันของคนในสังคม ไม่ใช่ว่าจะเกิดในสังคมอื่นได้ง่ายๆ มันมา
กับประวัติศาสตร์ของประเทศ สั่งสมกันมายาวนาน จนครูจะยึดถือ
เหมือนกันหมด คือช่วยเหลือศิษย์ให้ได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศิษย์หัวดี มาจากครอบครัวดี เรียนได้ดีอยู่แล้ว ครูก็ไม่ต้องเปลืองแรง
จะได้มีเวลาและความเอาใจใส่ พุ่งไปช่วยเด็กต่างด้าว เด็กพิเศษ
หรือเด็กด้อยโอกาส
เพราะกระบวนทัศน์แบบนี้ โรงเรียน ๓,๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ
ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนในเมืองหลวง หรือทีอ่ ยูท่ ี่ Lapland อันห่างไกล จึง
มี คุณภาพทัดเทียมกัน เรียนทีไ่ หนก็สบายใจได้วา่ ครูสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เพราะจะเป็นครูได้ ต้องมาจากบัณฑิตที่ผลการเรียนอยู่ใน
ร้อยละ ๑๐ บนของชั้นเท่านั้น แล้วไปเรียนปริญญาโทด้านการศึกษา
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ในฟินแลนด์ครูได้รบั การยกย่องและรายได้เท่ากับหมอและนักกฎหมาย
ครูจะท�ำงานเป็นทีม ปรึกษาหารือกัน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนอ่อน หรือด้อยโอกาสบางอย่าง นักเรียนทีเ่ รียนระหว่างเกรด ๑ - ๙
ร้อยละ ๓๐ จะเคยได้รับการดูแลเอาใจใส่พิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เขาไม่สอบวัดผลเพื่อเปรียบเทียบผลของต่างโรงเรียน ไม่มีการ
สอบแข่งขัน ไม่มี Ranking มีการสอบเพือ่ ผ่านหรือไม่ผา่ นเฉพาะตอน
จะจบชั้น ๑๒ ครั้งเดียว คือให้ความไว้วางใจครูให้สอบติดตามผลการ
เรียนของศิษย์เอาเอง คือเมื่อครูมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และ
มีวิธีทำ� หน้าที่ที่ถูกต้อง (เอาใจใส่เด็กเรียนอ่อน) กระทรวงศึกษาธิการ
ก็ไม่ต้องเข้าไปบริหารแบบ Top-down
ที่สำ� คัญ เขาไม่ได้ท�ำงานเพื่อผลการทดสอบ PISA หรือผลการ
ทดสอบใดๆ เขาท�ำงานเพื่อการเรียนรู้ของศิษย์เป็นเป้าหมายส�ำคัญ
เขาบอกว่า การบ้าอวดผลการทดสอบ ท�ำให้หย่อนยานด้านมิติของ
ความเป็นมนุษย์ด้านการศึกษา ลองอ่านบทความเอาเองนะครับ
จะได้รสชาติกว่าที่ผมเก็บมาเล่า
ผมอ่านระหว่างบรรทัดได้ว่า ครูของเขาภาคภูมิใจและได้รับ
การยอมรั บ นั บ ถื อ ที่ฝีมือการสอนและดูแลนักเรี ย น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อน หรือมาจากครอบครัวที่ยาก
ล�ำบาก ไม่ทราบว่าผมตีความถูกหรือผิด
ทุกพรรคการเมืองของฟินแลนด์ ยึดถือหลักความเท่าเทียมกัน
(Equality) ของการศึกษา และร้อยละ ๙๓ ของประชากรจบชั้นมัธยม
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สายวิชาการหรือสายวิชาชีพ โดยร้อยละ ๖๖ เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
(สูงที่สุดใน อียู) นักเรียนชั้นมัธยมร้อยละ ๔๓ เรียนสายอาชีพ
นักเรียนมีชั่วโมงเรียนน้อยกว่าประเทศอื่น เน้นการเล่น เพราะ
เชือ่ ว่าการเล่นคือการเรียนอย่างหนึง่ และครูกม็ ชี วั่ โมงสอนน้อย เพราะ
จะได้มเี วลาตรวจการบ้าน และร่วมกันวางแผนการเรียน เพราะเชือ่ ว่า
นั่นคือบทบาทส�ำคัญต่อผลการเรียนของนักเรียน
มีการเล่าถึงเด็กไทยทีเ่ ข้ามาเรียนโดยไม่รภู้ าษาฟินแม้แต่ค�ำเดียว
เด็กต่างด้าวเหล่านี้ ได้รับการดูแลพิเศษโดยครูที่เชี่ยวชาญด้านการ
ศึกษาหลายวัฒนธรรม โดยที่รัฐบาลมีงบประมาณ Positive
Discrimination Fund ช่วยเหลือ
เชิงลึก

ต้องอ่านรายละเอียดตาม link เอาเองนะครับ จึงจะได้สาระ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/464305
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เรื่องการศึกษาใน นสพ.
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๕ นั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ พบเรื่อง
น่าสนใจด้านการศึกษาใน นสพ. จึงน�ำมาบันทึกไว้
เรื่องแรก เพิ่มชั่วโมงเรียน เพิ่มคุณภาพตรงไหน? ในมติชนราย
วัน เขียนโดย สายพิณ แก้วงามประเสริฐ ผมเชียร์สายพิณเต็มที่
ตอนนี้บทความในมติชนไม่เปิดให้อ่านทางเน็ต แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวข้อง
ที่นี่ น่าเสียดายและน่าเศร้า ที่ สพฐ. ยังตกอยู่ในความมืดบอดหลง
ปริมาณ ไม่เน้นคุณภาพ
ผลงานวิจยั ของ ทีดอี าร์ไอ ทีน่ ำ� เสนอในการประชุมวิชาการประจ�ำ
ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕ บอกว่า เวลาเรียน (ที่จริงคือเวลา
สอน) ในโรงเรียนไทยมากกว่าประเทศอืน่ ๆ แต่ผลสัมฤทธิท์ างการ
ศึกษาต�ำ่ มาก ในขณะทีป่ ระเทศฟินแลนด์ เวลาเรียนน้อย แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นที่ ๑ ของโลก แสดงว่าค�ำว่า “เวลา
เรียน” ที่กำ� หนดโดยกระทรวงศึกษาไทย เป็นมายา ไม่ใช่เวลาเรียน
ที่แท้จริง
เรื่องที่สอง Perspectives on Future Economics from WEF,
Davos ใน เดอะ เนชั่น เขียนโดย ดร.โชติชัย สุวรรณพร แห่ง ปตท.
(อ่านได้ทhี่ ttp://www.nationmultimedia.com/opinion/Perspectiveson-future-economics-from-WEF-Davos-30176286.html) น่าอ่าน
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มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ มุมมองใหม่ดา้ นการศึกษาในย่อหน้าที่ ๔ - ๘
ซึง่ ผมติดใจมาก ในส่วนทีบ่ อกว่า นักเรียนต้องเรียนทักษะผูป้ ระกอบ
การตั้งแต่ชั้นประถม
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482141
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วิธีดึงดูดผู้จบบัณฑิตศึกษา
สายวิทยาศาสตร์ ไปเป็นครูวิทย์
ระดับ ม. ปลาย
ค�ำตอบคือ ฟินแลนด์สร้างระบบการท�ำงานทีใ่ ห้เกียรติภมู ิ
ต่อครู ท�ำให้ฐานะในสังคมของครูสูง มีการจัดตั้ง Teacher Researcher Network เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ ม. ปลายได้ร่วมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในการวิจัยด้านการเรียนรู้ ท�ำให้ครูของ
ฟินแลนด์มีบทบาทโดยตรง ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ
ศึกษาซึ่งมีผลต่อฐานะทางสังคมของครู
ผมได้แรงบันดาลใจในการเขียนบันทึกนี้ จากการอ่านบท
บรรณาธิการเรื่อง Empowering Science Teachers เขียนโดย Sheila Tobias (นักเขียนด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) and
Anne Baffert (ครูเคมี) ในวารสาร Science ฉบับวันที่ ๔ พ.ค. ๕๕
เรื่องที่เขาเขียนเป็นเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เหมือน
ของไทยอย่างไม่น่าเชื่อ…วงการศึกษาจัดการแบบ Empowerment
ไม่เป็น
เขาเริ่มโดยบอกว่า สหรัฐอเมริกา ขาดแคลนครู ม. ปลายสาย
วิทย์ ทั้งๆ ที่แต่ละปี สหรัฐอเมริกาผลิตบัณฑิตระดับ ป. โท - เอก สาย
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี, ฟิสกิ ส์, Earth Sciences, ชีววิทยา จ�ำนวนมาก
ที่อยากประกอบอาชีพครูแต่ไม่เลือกเป็นครู เขาบอกว่า สหรัฐอเมริกา
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ต้องหันไปดูตัวอย่างประเทศฟินแลนด์ ที่สามารถดึง “The Best and
the Brightest” มาเป็นครูวิทย์ในระดับ ม. ปลาย แต่สหรัฐฯ ล้มเหลว
ในเรื่องนี้ คือคนที่จบบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตร์ไม่นิยมประกอบ
อาชีพครู มุง่ ไปเป็นนักวิจยั เป็นเป้าหมายหลัก จึงควรศึกษาว่าฟินแลนด์
ท�ำอย่างไร
ค�ำตอบคือ ฟินแลนด์สร้างระบบการท�ำงานที่ให้เกียรติภูมิ
ต่อครู ท�ำให้ฐานะในสังคมของครูสูง มีการจัดตั้ง Teacher Researcher Network เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย ได้ร่วมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยในการวิจยั ด้านการเรียนรู้ ท�ำให้ครูของฟินแลนด์
มีบทบาทโดยตรงในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา ซึ่งมีผลต่อ
ฐานะทางสังคมของครู
แต่วงการศึกษาในสหรัฐอเมริกา เดินไปในทางตรงกันข้าม
ครูจ�ำนวนมากท�ำงานภายใต้บรรยากาศ “Command-and-Control”
โดยผู้บริหารที่ขาดความเข้าใจแท้จริงว่า จะพัฒนาระบบการเรียนรู้
อย่ า งไร ครู ที่ ป ฏิ บั ติ แ ละรู ้ จ ริ ง ในการยกระดั บ การเรี ย นรู ้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
Empowerment ให้ท�ำหน้าที่ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจในการเป็นครูในสหรัฐอเมริกา จึงไม่แปลกที่ครูเพียง
ร้อยละ ๔๔ พอใจ
ใน สหรัฐอเมริกา มีเขตการศึกษาทั้งหมด ๑๔,๐๐๐ เขต
มีน้อยมากที่ผู้อ�ำนวยการเขตมาจากครูวิทย์ ในรัฐหนึ่งที่มี ๑๘๙ เขต
ผู้อ�ำนวยการเขตมาจากครูวิทย์เพียง ๖ คน
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ผูเ้ ขียนเสนอให้จดั ตัง้ Science Teacher Council ของแต่ละเขต
การศึกษา ท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางคัดเลือกและว่าจ้างครูวิทย์ ใน
ระดับ ม. ปลาย ประเมินและเลือ่ นระดับครูวทิ ย์ ด�ำเนินการเพือ่ บรรลุ
มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐ รวมทัง้ ประเมินผลสัมฤทธิด์ า้ นการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ครูต้องไม่เพียงท�ำหน้าที่สอนนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์กบั นักวิทยาศาสตร์ เขายกตัวอย่าง
Partner in Science Program (http://www.murdock-trust.org/grants/
partners-science.php) ของ M.J. Murdoch Charitable Trust,
Science Teacher and Researcher Program (http://starteacherresearcher.org/about.html) จัดโดย California State University,
Summer Research Program for Science Teachers (http://www.
scienceteacherprogram.org/) ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แต่
โครงการเหล่านีม้ นี อ้ ยไป และทีส่ ำ� คัญต้องให้ครูได้มโี อกาสฝึกประยุกต์
และเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ในบริบทการท�ำงานจริงในสถานประกอบการ
อ่านบทบรรณาธิการนี้แล้ว ผมเห็นโอกาสท�ำงานพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยอีกมากมาย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490947
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กระบวนทัศน์ใหม่ของครู
เพียงครูได้ยนิ ความคิดเห็นของเด็ก เด็กคนนัน้ ก็ตนื่ ขึน้ จาก
ความหลับใหล การตื่นขึ้นของเด็ก เป็นการตื่นขึ้นรับรู้ของตัว
ชีวติ เป็นกลไกของธรรมชาติ เพียงครูรบั รูก้ ารมีอยู่ และอยูเ่ ป็น
ประจักษ์พยานในความส�าเร็จ และความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ กับเขา
อย่างกรุณาและสร้างสรรค์ เขาก็จะรับรู้ตัวเองอย่างกรุณาและ
สร้างสรรค์ เพียงแค่เขารับรู้ตัวเอง เขาก็จะตื่นขึ้น และด�ารงอยู่
บนโลกนี้อย่างมีคุณค่า เพียงครูเปลี่ยนสายตาและการรับรู้ มา
รู้จักกับการสอนให้เกิดผู้เรียนที่ไม่ใช่ผู้ถูกสอน ครูก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภายใน ขั้นตอนทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่รอให้
ครูเอาใจของครูไปอยูท่ ใี่ จของเด็ก ไปอยูท่ ภี่ าวะของเด็กนักเรียน
ด้วยการใส่จิตวิญญาณของครูลงไปในกระบวนการที่สร้างขึ้น
บันทึกของครูใหม่ข้างล่างนี้กินใจผมมาก ว่าครูเป็นคนพิเศษ
ที่การท�าหน้าที่ครู เปิดโอกาสให้ได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน
(Transformation) จากการท�าหน้าที่ครูอย่างถูกต้อง ดังที่ครูโรงเรียน
เพลินพัฒนาก�าลังท�ากันอยู่
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ก่อนเริม่ ต้นภาคเรียนวิมงั สาวันศุกร์สดุ ท้ายของการปิดภาคเรียน
(๑๗ ก.พ. ๕๕) คุณครู ๙ คนและคุณครูคู่ชั้นที่เคยท�ำการเปิดชั้นเรียน
เมือ่ ๒ ภาคเรียนทีผ่ า่ นมา ได้มานัง่ ล้อมวงคุยกันเพือ่ สรุปประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ในช่วงที่ได้ทำ� การเปิดชั้นเรียนไป
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มครูที่ได้ร่วมเรียนรู้ไปกับกิจกรรม
การเปิดชั้นเรียน คือการได้เปิดมุมมองเปิดสายตาและเปิดตัวครูให้
ก้าวขึ้นสู่กระบวนทัศน์ใหม่ แต่ละก้าวย่างที่พานพบล้วนเป็นก้าวที่มี
ความหมายส�ำคัญยิ่ง

ประสบการณ์ชุดนี้เปลี่ยนครู
...จากทีเ่ คยเริม่ จากการออกแบบแผนการสอน ไปสูก่ ารออกแบบ
บันไดการเรียนรู้
...จากความคุ้นชินว่าครูสอนอะไรไปแล้วบ้าง ไปสู่การเริ่มคิด
ไตร่ตรองจากมี Met before อะไรบ้างที่เป็นย่างก้าวของเด็กจริงๆ
...จากที่ครูเคยเป็นผู้สอน
ขับเคลื่อนการเรียนรู้

ไปสู่การเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้

...จากที่เคยวางกรอบให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่ครูชี้น�ำ ไปสู่การ
“คืนการเรียนรู้ให้กับเด็ก”
และเมื่อครูเริ่มคืนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ครูก็เริ่มมีสายตาใหม่ที่
ช่วยให้ครูมองเห็นตัวเอง มองเห็นตัวเด็ก มองเห็นบทบาทของครู
มองเห็นอาการของการเรียนรู้ มองเห็นการตื่นขึ้นของผู้เรียน
คุณครูปาด - ศีลวัต กล่าวสรุปคุณค่าของประสบการณ์ชุดนี้ว่า
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เพียงครูได้ยินความคิดเห็นของเด็ก เด็กคนนั้นก็ตื่นขึ้นจาก
ความหลับใหล
การตื่นขึ้นของเด็กเป็นการตื่นขึ้นรับรู้ของตัวชีวิต เป็นกลไก
ของธรรมชาติ
เพียงครูรับรู้การมีอยู่และอยู่เป็นประจักษ์พยานในความส�ำเร็จ
และความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ กับเขาอย่างกรุณาและสร้างสรรค์ เขาก็จะ
รับรู้ตัวเองอย่างกรุณาและสร้างสรรค์
เพียงแค่เขารับรูต้ วั เอง เขาก็จะตืน่ ขึน้ และด�ำรงอยูบ่ นโลกนีอ้ ย่าง
มีคุณค่า
เพียงครูเปลี่ยนสายตาและการรับรู้ มารู้จักกับการสอนให้เกิด
ผู้เรียนที่ไม่ใช่ผู้ถูกสอน ครูก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ขั้นตอนทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่รอให้ครูเอาใจของครูไปอยู่ที่ใจ
ของเด็ก ไปอยู่ที่ภาวะของเด็กนักเรียนด้วยการใส่จิตวิญญาณของครู
ลงไปในกระบวนการที่สร้างขึ้น
เมื่อสายตาครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน เพื่อนครูเปลี่ยน เพื่อนเด็ก
เปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวครู
จาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479201
ผมจึงขอแนะน�ำให้ครูทุกคนอ่านบันทึกชุดนี้ของครูใหม่ทั้งหมด
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479245
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ตีความกรรม
ด้วย 21st Century Learning
หลักการเรียนรู้สมัยใหม่เน้น Learning by Doing เรียนโดย
การกระท�ำจากผลของการกระท�ำ
“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” กรรมหมายถึงการกระท�ำสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมา ๒๖๐๐ ปี แล้วมาบรรจบกับหลัก 21st
Century Learning พอดี ว่าต้องพัฒนาคนโดยจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ให้ผู้เรียนลงมือท�ำ การลงมือท�ำจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในสมอง จิตใจ (จิตวิญญาณ) และร่างกาย
หลักการเรียนรู้สมัยใหม่เน้น Learning by Doing เรียนโดยการ
กระท�ำจากผลของการกระท�ำ
ผมเปิดหนังสือเล่มใหญ่พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พ.ศ. ๒๕๕๕
บทที่ ๕ เรื่องกรรม ตั้งแต่หน้า ๒๓๔ ถึงหน้า ๓๒๔ เป็นเรื่องกรรมตาม
หลักศาสนา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดี ว่าด้วยกรรมดีกรรมชั่วและ
ผลของกรรม
ในทางการเรียนรู้กรรม (การกระท�ำ) เป็นตัวท�ำให้เกิดการเรียนรู้
และการกระท�ำต่างแบบท�ำให้เกิดการเรียนรู้ต่างกันโปรดดู Learning
Pyramid ในรูปประกอบหน้า ๔๙ ซึ่งแสดงการกระท�ำ ๗ อย่างเพื่อ
เรียนรู้ ไล่จากยอดปิระมิดลงมา ได้แก่ (๑) ฟังการบรรยาย (๒) อ่าน
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(๓) ดูภาพประกอบเสียง (๔) ดูการสาธิต (๕) อภิปรายกลุ่ม
(๖) ฝึกปฏิบัติ (๗) สอนผู้อื่น หรือใช้ความรู้นั้นทันที
การกระท�ำทีจ่ ดั ไว้ทสี่ ว่ นบนของปิระมิดให้การเรียนรู้ (Retention)
น้อย และเมื่อไล่ลงมาก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นๆ จนถึงการกระท�ำอัน
ล่างสุด เกิดการเรียนรู้สูงสุด ในภาพให้ร้อยละของ Retention Rate
ซึ่งเป็นตัววัดเชิงปริมาณ แต่ผมมีความเห็นว่า ที่ส�ำคัญกว่าคือความ
แตกต่างด้านคุณภาพ คือความลึกและความเชื่อมโยง จะแตกต่าง
กันมาก
ตามในภาพ การกระท�ำ ๓ อย่างล่าง ที่ฐานปิระมิด เป็นการ
กระท�ำแบบประยุกต์ใช้ความรู้ หรือปลดปล่อยความรู้ออกจากตัว
เพื่อสอนคนอื่น เพื่อใช้ความรู้ท�ำงาน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คนอื่น เป็นการกระท�ำเพื่อมุ่งปลดปล่อยความรู้ออกจากตัว และ
ความรูก้ ง็ อกงามภายในตัว ซึมซับเป็นทักษะทีเ่ มือ่ ถึงคราวจ�ำเป็นก็ปฏิบตั ิ
ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งคิด เราอาจเรียกการกระท�ำเพือ่ เรียนรูก้ ลุม่ นีว้ า่
การเรียนรู้แบบสร้างและใช้ความรู้ที่งอกขึ้นภายในตน
การกระท�ำ ๔ อย่าง ที่ส่วนยอดของปิระมิด เป็นการกระท�ำที่
มุ่งหวังให้ได้รับถ่ายทอดความรู้ส�ำเร็จรูปจากภายนอก ท�ำนองครูเปิด
กระโหลกศิษย์แล้วเทความรู้ใส่ ศิษย์ก็จ้องจดจ�ำสาระหรือเนื้อหา
การเรียนรูแ้ บบนีจ้ ะเรียนได้ตนื้ และลืมง่าย และศิษย์ไม่ได้ทกั ษะในการ
เรียนรูเ้ อง ไม่มที กั ษะในการเชือ่ มโยงงอกงามความรู้ เรียกการกระท�ำ
เพื่อเรียนรู้แบบนี้ว่า Passive Learning คือเรียนแบบรับถ่ายทอด
ส่วนการ กระท�ำ ๓ อย่างล่าง เป็นวิธีเรียนรู้แบบ Active Learning คือ
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เรียนเอง งอกความรู้เองในตัว ด้วยการลงมือท�ำที่มุ่งเอาความรู้ที่งอก
ในมองการเรียนรู้เป็นกรรม (การกระท�ำ) จะเห็นว่ามีกรรม ๒ กลุ่ม คือ
กลุม่ รับความรู้ กับกลุม่ ให้ความรู้ กรรมกลุม่ ให้ความรูก้ ลับท�ำให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู้มาก คือเรียนได้ลึกและเชื่อมโยง ได้ทักษะส�ำหรับศตวรรษ
ใหม่ (21st Century Skills) รวมทั้งเกิดทักษะในการเรียนรู้ รวมทั้ง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วย
ตรงกั บ แนวคิ ด “ยิ่ ง ให้ ยิ่ ง ได้ ” การเรี ย นรู ้ แ นวให้ ค วามรู ้
จึงเป็นการฝึกศาสนธรรมหรือจิตศึกษาไปในตัว
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491663
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คาถาส�ำหรับครู
“ไม่ได้มีค�ำตอบเดียวในชีวิตจริง”
“การที่เด็กทุกคนมีอิสระที่จะคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก
ไม่กลัวว่าความคิดของตนจะผิด หรือเป็นความคิดของคนโง่ และ
รับฟังความคิดของเพื่อนๆ จะท�ำให้เด็กได้เรียนรู้ความซับซ้อน
ของชีวิต ของสังคม และของโลก นี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑...
เย็นวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๕ หลังการประชุมวิชาการเรื่อง “วิจัยทางการ
ศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ที่จัดโดยส�ำนักงานสภาการ
ศึกษาจบ ผมเดินจะไปเข้าห้องน�้ำ มีครูผชู้ ายอายุประมาณ ๕๐ ตาม
มาคุยด้วย ท่านถามว่า “คุณหมอ มีนักเรียนถามผมว่า ท�ำไมหมอจึง
มีพฤติกรรมต่อประธานสภาอย่างทีเ่ ห็นในทีวี จะให้ผมตอบว่าอย่างไร”

การสนทนาเป็นไปท�ำนองนี้
วิจารณ์ : “ผมไม่ทราบว่าเรื่องเป็นอย่างไร แต่คนเป็นหมอไม่
จ�ำเป็นต้องประพฤติตนถูกต้องไปทุกเรื่อง และหมอที่ดีก็มี หมอที่เลว
ก็มี หมอก็เป็นปุถุชนเหมือนคนอื่นๆ หมอในทีวีเขาท�ำอะไรหรือครับ”
ครู : “เขากล่าวจาบจ้วงต่อประธานสภา และปาเอกสารใส่ประธาน
สภา ผมจะตอบค�ำถามเด็กอย่างไรจึงจะถูกต้อง ในฐานะที่คุณหมอ
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เป็นผู้ใหญ่ ผมอยากขอความเห็นจากคุณหมอว่าค�ำตอบที่ถูกต้องต่อ
ค�ำถามของเด็กคืออะไร”
วิจารณ์ : “ครูไม่ควรตอบค�ำถามเด็ก แต่ควรถามกลับ ว่าเด็ก
แต่ละคนคิดอย่างไร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ในแต่ละเรื่อง ค�ำตอบมี
ได้หลายค�ำตอบ ไม่ได้มีค�ำตอบเดียว”
ครู : “ในฐานะทีผ่ มสอนคณิตศาสตร์ ค�ำตอบของโจทย์คณิตศาสตร์
มีค�ำตอบเดียว จึงคิดว่าค�ำตอบต่อค�ำถามของเด็กในเรื่องนี้ควรมีค�ำ
ตอบเดียว และอยากได้คำ� ตอบมาตรฐานจากผู้ใหญ่คือ คุณหมอ”
วิจารณ์ : “ค�ำถามที่เด็กถามเป็นโจทย์ทางสังคม ไม่ใช่โจทย์
ทางคณิตศาสตร์ โจทย์ทางสังคมไม่ได้มคี ำ� ตอบเดียว แม้แต่โจทย์ทาง
คณิตศาสตร์ครูกไ็ ม่ควรเน้นทีค่ ำ� ตอบเชิงผลลัพธ์สดุ ท้าย ต้องให้ความ
ส�ำคัญต่อวิธีคิดด้วย เมื่อ ๒๐ ปีมาแล้ว ลูกสาวของผมไปเรียนวิศวะ
ที่ญี่ปุ่น วันหนึ่งเขาเขียนจดหมายมาเล่าว่าเขาสอบวิชาคณิตศาสตร์
มีข้อสอบข้อหนึ่งเขาเข้าใจดีมาก ท�ำข้อสอบอย่างมั่นใจ แต่พอออก
จากห้องสอบ พบว่าค�ำตอบผิด เขาเสียดายมาก แต่อีกสัปดาห์ต่อมา
เขาเขียนจดหมายมาบอกว่า ข้อสอบข้อนัน้ ครูให้คะแนนเกือบเต็ม โดย
ครูบอกว่าเขาให้เหตุผลขั้นตอนต่างๆ แสดงความเข้าใจที่ดีมาก ครูให้
คะแนนความเข้าใจมากกว่าค�ำตอบสุดท้าย ดังนัน้ แม้โจทย์คณิตศาสตร์
ก็ไม่ควรเน้นทีค่ ำ� ตอบสุดท้ายเท่านัน้ ต้องเน้นการแสดงหลักฐานเหตุผล”
“แต่ที่สำ� คัญ ตามที่ผมบรรยายเมื่อสักครู่ ครูไม่ควรตอบค�ำถาม
เด็ก เพราะจะท�ำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้ ครูควรถามกลับให้เด็กฝึกตอบ

<< ๘๔

ครูเพื่อศิษย์

ค�ำถามเอง ยุยงส่งเสริมให้เด็กออกความเห็นต่างๆ กัน นั่นคือการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง เด็กต้องเรียนแบบงอกงามความรู้ความเข้าใจ
งอกงามทักษะต่างๆ ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตที่ดีจากภายในสมองและ
จิตใจของเขาเอง ไม่ใช่เรียนตามที่ครูบอก”
ครู : “ผมคิดว่า เราต้องมีค�ำตอบที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เด็กจะได้
ไม่คิดอะไรผิดๆ”
วิจารณ์ : “การทีเ่ ด็กทุกคนมีอสิ ระทีจ่ ะคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก
ไม่กลัวว่าความคิดของตนจะผิด หรือเป็นความคิดของคนโง่ และรับ
ฟังความคิดของเพื่อนๆ จะท�ำให้เด็กได้เรียนรู้ความซับซ้อนของชีวิต
ของสังคม และของโลก นีค่ อื ส่วนหนึง่ ของการเรียนรูท้ กั ษะแห่งศตวรรษ
ที่ ๒๑ ถ้าครูตอบค�ำถาม และก�ำหนดว่าเฉพาะค�ำตอบของครูเท่านั้น
ที่ถูกต้อง เด็กจะไม่ได้เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ การเปิดโอกาส
ให้เด็กคิดเอง และฟังความเห็นของเพื่อนๆ เด็กจะได้เรียนรู้ว่าใน
สถานการณ์นั้นๆ ท�ำอย่างไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด”
“สรุปว่า (๑) ครูต้องพยายามไม่ตอบค�ำถาม เน้นตั้งค�ำถาม
เน้นชวนเด็กคิดและหาค�ำตอบ (๒) ในชีวิตจริง เรื่องต่างๆ ไม่ได้มี
ค�ำตอบเดียว ครูต้องเน้นที่วิธีคิด มากกว่าค�ำตอบสุดท้าย ครูพอจะ
เห็นด้วยไหมครับ”
ครู : “พอจะเข้าใจครับ”
ในการสนทนานี้ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสภาการ
ศึกษาอยู่ในวงสนทนาด้วย
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ในการประชุมนี้ ผมไปบรรยายเรื่อง “การวิจัยและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ : พลังพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน” เสียดายทีก่ ารบันทึก
เสียงลงใน PowerPoint ไม่สำ� เร็จ ผมจึงมีเพียง PowerPoint และ
เสียงจากการประชุมมาฝากเข้าไปดูและฟังได้ที่ลิ้งค์ ข้างล่าง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494129
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ปราชญ์ตีความเขียนค�ำนิยม
หนังสือครูเพื่อศิษย์
คณะสี่สหายนัดกินข้าวเที่ยงและคุยกันทุกๆ ๔ เดือนครั้งล่าสุด
เรานัดกันวันที่ ๘ พ.ค. ๕๕ ที่ภัตตาคารอินเดียบนชั้น ๒๖ ของโรงแรม
แรมแบรนด์สุขุมวิท ๑๘ ซึ่งอาหารอร่อยมากแต่ราคาสูงหน่อย
ผมเอาหนังสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ไป
ฝากสหายทั้งสาม
วันที่ ๑๑ พ.ค. ผมก็ได้รับจดหมายลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๕ จาก
ศ. ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ที่ผมยกย่องว่าเป็นปราชญ์ใหญ่คนหนึ่ง
ของเมืองไทยดังนี้
๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕
เรียนคุณหมอวิจารณ์ ที่เคารพรัก
ผมได้อา่ นหนังสือ “วิถสี ร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑”
อย่างเร็วๆ ข้ามๆ จบ รู้สึกประทับใจที่คุณหมอสนใจเรื่องการศึกษา
ครู-นักเรียน วิธกี ารสอน-เรียน มากถึงขนาดนี้ หนังสือเล่มนีท้ �ำให้วชิ า
ครุศาสตร์ซึ่งผมสนใจน้อยมาก กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และผมอ่าน
จนจบเล่ม
คุณหมอซึ่งเคยประสบผลส�ำเร็จงดงามจากการกระตุ้นการวิจัย
ของประเทศชาติ จากการจัดการความรู้ นี้เรื่องวิธีการเรียนการสอน
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และความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ อาจารย์กำ� ลังเริ่มขบวนการที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ผมขอเอาใจช่วยครับ
ผมขีดเส้นไว้เมือ่ ผมอ่านตรงทีช่ อบ ผมชอบมากทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ไปทีศ่ ษิ ย์ มากกว่าทีว่ ชิ า (สาระ) ศิษย์สำ� คัญกว่าเนือ้ หาวิชา นักเรียน
สมัยนี้มีอิสระ และต้องให้เขาเรียนด้วยความสนุก ให้คิดนอก
กรอบ แต่ตอ้ งเก่งความรูใ้ นกรอบก่อน ไม่งนั้ จะเป็นคิดเลือ่ นลอย
อย่าชมความสามารถ ให้ชมความมานะพยายาม คนเราจะคิด
ได้ลึกซึ้งหรือมีวิจารณญาณ ต้องมีความรู้มาก ที่เขาเรียกว่า
มีต้นทุนความรู้ (Background Knowledge) ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง
นอกจากมีความรูม้ ากแล้ว ยังมีความสามารถพิเศษในการดึงเอาความ
รู้ที่ถูกต้องมาใช้ตามสถานการณ์ ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหา
สาระ มาเป็นท�ำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย
ความสนุก ในการเรียน ให้แก่ศิษย์ ความส�ำคัญขององค์กร
เคออร์ดิค คือ สมาชิกมีเป้าหมายระดับความมุ่งมั่น (Purpose)
ชัดเจนร่วมกัน แต่วิธีบรรลุความมุ่งมั่นทุกคนมีอิสระที่จะใช้
ความสร้างสรรค์ของตน ทีจ่ ะปรึกษากัน แล้วเอาไปทดลอง ควร
จัดโรงเรียนแบบ เคออร์ดิค นี้ด้วย ข้อนี้คุณหมอเขียนมานานแล้ว
และผมชอบมาก, ความเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นไร หากร่วมกันท�ำเป็น
ใช้ได้ ศิษย์ของเรา ไม่ใช่ศิษย์ของฉัน ข้อนี้ชอบมาก แต่คิดว่าปฏิบัติ
จริงยากหน่อย
ผมคิดว่า ผมเองจะลองเริ่มพยายามแน่วแน่ที่ปณิธานและ
เป้าหมาย แต่ยืดหยุ่นที่วิธีการ เรียนรู้จากการลงมือท�ำ ข้อนี้
เตือนใจผมดีมาก และรู้สึกคุณหมอจะเน้นเรื่องนี้ตลอดเล่มนี้ ไม่ยอม
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ให้งานด่วนที่ไม่ส�ำคัญเข้ามาครอบครองชีวิตเรา ตัวเราเองต้องเป็น
นายของเวลา ส�ำหรับท�ำงานทีส่ ำ� คัญ จ�ำชือ่ นักเรียนให้ได้ ผมชืน่ ชอบ
ข้อแนะน�ำเหล่านี้มากเป็นพิเศษ ขอขอบคุณคุณหมอครับ

สี่สหาย

ฉัตรทิพย์
ศ. ดร. ฉัตรทิพย์ ไม่ได้ตั้งใจให้ผมน�ำข้อความในจดหมายไป
เผยแพร่ ผมจึงยกร่างบันทึกนี้ ส่งไปให้ท่านอ่านและให้ความเห็นชอบ
ก่อน ผมถือเป็นค�ำนิยมที่มีค่ายิ่ง ที่ช่วยย�้ำประเด็นส�ำคัญให้แก่ผู้อ่าน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491284
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ประชุมสร้างความเข้าใจผูจ้ ดั การ
เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูสอนดี ๑๕ จังหวัด
วันที่ ๙ มี.ค. ๕๕ มูลนิธิสดศรีฯ จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
ผูจ้ ดั การเครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ รูสอนดี ๑๕ จังหวัด ในโครงการ
ความร่วมมือกับ สสค.
ผมเข้าร่วมประชุมด้วยตลอดวัน เพือ่ ช่วยกันวางฐานการท�ำงาน
๑ ปีแรกของโครงการ เป้าหมายส่วนตัวคือ ช่วยกันคนละไม้คนละ
มือ ในการฟื้นสภาพการศึกษาไทย ให้มีคุณภาพ
ผมบอกที่ประชุมว่าเรื่อง “ครูสอนดี” ในมุมมองของผม มีหลัก
ส�ำคัญอยู่ ๓ ประการ
๑. ครูสอนดี ต้องเอาใจใส่ลูกศิษย์ และเอาใจใส่ทั่วทุกคน
ไม่ใช่เอาใจใส่เฉพาะเด็กที่เรียนดีประพฤติดีเท่านั้น การช่วยเด็กที่เบื่อ
เรียน และช่วยให้เด็กเกเรมีทักษะชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
และหน้าที่ของครู วัดผลการท�ำหน้าที่ครูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของศิษย์
๒. สอนดีไม่พอหรือไม่ถูกต้องตามยุคสมัย ต้องเน้นที่การเรียน
ของศิษย์ การสอนกับการเรียน เกีย่ วข้องกัน แต่ไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน และ
เรื่องผลหรือเป้าหมายของการเรียนก็เปลี่ยนไปด้วย เปลี่ยนจาก
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เรียนความรู้หรือเรียนวิชา ไปเป็นเรียนทักษะ คือสมัยก่อน
เรียนให้รู้ สมัยนี้ต้องเรียนให้เลยจากรู้ และเข้าใจไปสู่ท�ำได้ จึง
ต้องเน้นจัดการเรียนรูโ้ ดยลงมือท�ำ (Learning by Doing) คือสมัย
นี้ต้องเรียนฝึกใช้ความรู้ การเรียนเน้นการฝึก ให้ได้ทักษะเชิงซ้อน
ที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑” (21st Century Skills) ซึ่งกลับไป
อ่านรายละเอียดได้จากหนังสือ วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่
๒๑และการเรียนแบบเน้นฝึกทักษะเชิงซ้อนนี้ เรียกว่า PBL (ProjectBased Learning) หรือการเรียนรูแ้ บบท�ำโครงงานนัน่ เอง แต่มเี คล็ด
ลับหรือเทคนิคให้เรียนรู้ได้ลึก และเชื่อมโยงมากกว่าการท�ำโครงงาน
ที่เราคุ้นเคย คือต้องมีทั้งการลงมือท�ำ และการไตร่ตรองทบทวน
เป็นระยะๆ
๓. ครูไทยไม่ได้เรียนมาเป็นครูฝึก (Coach) ให้ศิษย์ฝึกงอกงาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องมีกิจกรรมช่วยเหลือครู ให้ได้เรียนรู้
ทักษะการเป็นครูฝกึ กิจกรรมนีเ้ รียกว่า PLC (Professional Learning
Community) คือต้องมีการจัดการรวมตัวของครู เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ เรียนวิธีท�ำหน้าที่ครูฝึก ในการเรียนแบบเน้นฝึกท�ำ การมา
หารือกันในวันนี้ ก็เพื่อให้ผู้มาจาก ๑๕ จังหวัดที่ สสค. เลือกมา
ได้เตรียมพร้อมกลับไปจัด PLC ในพื้นที่ของท่าน และมีกระบวนการ
ลปรร. กันข้ามจังหวัดเป็นเครือข่าย ทั้งเครือข่าย PLC และเครือข่าย
“คุณอ�ำนวย PLC” ทุกท่านในห้องนี้ถูกคาดหวังให้เป็นแกนน�ำของ
ประเทศ ในการสร้างตัวขึ้นเป็น “คุณอ�ำนวย PLC” จัดการเรียนรู้ของ
ครู ทีเ่ ป็นการเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืน คือเรียนจากการลงมือท�ำ (บวกทบทวน
ไตร่ตรอง)
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น่าดีใจว่าผูม้ าร่วมประชุมมีความหลากหลายมาก มีทงั้ ทีม่ าจาก
อปท. และจากวงการศึกษา ทั้งจากเขตพื้นที่การศึกษา และจาก
มหาวิทยาลัย ในที่สุดก็มีความชัดเจนร่วมกันว่า สิ่งที่จะท�ำก็คือการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ โดยใช้
เครือ่ งมือ PLC ผูม้ าร่วมประชุมล้วนเป็นผูม้ ใี จและเห็นคุณค่าของการ
ศึกษา และเห็นพ้องกันว่า จะปล่อยให้สภาพการณ์เป็นอย่างในปัจจุบนั
ไม่ได้แล้ว เพราะจะท�ำให้อนาคตของบ้านเมืองตีบตัน
ทีป่ ระชุมเห็นพ้องกันว่า แรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ต่อทัง้ ครูและนักเรียน คุณยุทธ วงษ์ศริ ิ ผอ. ส�ำนักการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น เล่าว่า โรงเรียน ๔ โรงในเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยน
มาจัดรูปแบบการเรียนรู้เป็น “ล�ำปลายมาศพัฒนาโมเดล” ภายใน ๒
เดือน เด็กที่เบื่อเรียนและเกเรกลับมารักเรียน และเลิกเกเร ครูก็เกิด
แรงบันดาลใจทีจ่ ะท�ำหน้าทีค่ รู ผมบอกทีป่ ระชุมว่า วิธที ี่ มสส. แนะน�ำ
มีของจริงให้ดูที่ รร. ล�ำปลายมาศพัฒนา จ. บุรีรัมย์
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484091
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บทบาทของผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
ต่อชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
หากจะมีการจัดเวทีเรียนรูค้ รูเพือ่ ศิษย์ครัง้ ต่อๆ ไป ผมขอเสนอให้
ส่งเอกสารบัญญัติ ๗ ประการนี้ไปให้ทีมที่สมัครเข้าร่วมอ่านท�ำ
ความเข้าใจและเตรียมเรื่องเล่าตามหลัก ๗ ประการนี้ ว่าแต่ละทีมได้
ด�ำเนินการไปอย่างไรบ้าง มีประสบการณ์อย่างไร
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๕๔ ผมนั่งระทมความผิดหวัง
ทีก่ าร ลปรร. ในเวทีสร้างชุมชนการเรียนรูค้ รูเพือ่ ศิษย์ ครัง้ ที่ ๒ ไม่ด�ำเนิน
ตามแนวทาง PLC ผมกลับมาไตร่ตรองอยู่ ๑ สัปดาห์ ก็นึกออกว่า
เป็นความบกพร่องของผมเองทีไ่ ม่ได้แนะน�ำคุณอ้อ ว่าต้องปูพนื้ ท�ำความ
เข้าใจ ชุมชนเรียนรูค้ รูเพือ่ ศิษย์ (ชร.คศ. หรือ PLC) ในมิตทิ ลี่ กึ แก่ทงั้ ครู
และผู้บริหารที่มาร่วมเวที ลปรร. เสียก่อน เพื่อจะได้มั่นใจว่า สาระ
ของการ ลปรร. จะไม่วนเวียนอยู่กับความภาคภูมิใจตามแนวคิดเดิมๆ
ผมจึงขอน�ำบางส่วนในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่มูลนิธิสดศรีฯ ก�ำลังเตรียมการจัดพิมพ์อยู่ มาเผย
แพร่ก่อน
ต่อไปนี้เป็น “บัญญัติ ๗ ประการ” ที่ระบุไว้ในหนังสือ ที่แนะน�ำ
ครูใหญ่ และทีมแกนน�ำ ให้หาทางด�ำเนินการ เพือ่ จัดการการเปลีย่ นแปลง
๑. หาทางจัดโครงสร้างและระบบเพือ่ หนุนการเดินทางหรือ
ขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ
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ที่จริง PLC เป็นการปฏิวัติโครงสร้าง ระบบการท�ำงาน และ
วัฒนธรรมการท�ำงานในโรงเรียน จากระบบตัวใครตัวมัน มาเป็นระบบ
ทีม หรือวัฒนธรรมรวมหมู่ (Collective Culture) โครงสร้างของระบบ
งาน ระบบการจัดการเรียนการสอน จึงต้องปรับเปลีย่ น ให้เอื้อต่อการ
ช่ ว ยกั น ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นล้ า หลั ง ให้ เ รี ย นตาม
เพื่อนทัน โดยที่การช่วยเหลือนั้นท�ำกันเป็นทีม หลายฝ่ายเข้ามา
ร่วมกัน และกิจกรรมนัน้ ท�ำอยูภ่ ายในเวลาตามปกติของโรงเรียน ไม่ใช่
สอนนอกเวลา
รวมทัง้ มีเวลาส�ำหรับครูประชุม ลปรร. ประสบการณ์การท�ำงาน
ของตน เพื่อหาทางพัฒนาวิธีการท�ำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
เป็นวงจร CQI (Continuous Quality Improvement) ไม่รู้จบ
๒. สร้างกระบวนการวัดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และ
ท�ำความเข้าใจ เรื่องส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความก้าวหน้า (Progress
Indicators) ซึ่งส�ำหรับโรงเรียน ควรวัดที่ผลการเรียนของนักเรียน
ตัวอย่างของตัวชีว้ ดั เช่น เวลาเรียนของนักเรียนเป็นการเรียนแบบลงมือ
ท�ำ (Action Learning) ร้อยละเท่าไรของเวลาทั้งหมด พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน/ด้านปัญหาส่วนตัว ที่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที นอกจากนั้น
ยังต้องมีตวั ชีว้ ดั ความก้าวหน้าของพฤติกรรมการท�ำหน้าทีข่ องครู เช่น
การแบ่งสัดส่วนเวลาในการท�ำหน้าทีข่ องครู ระหว่าง การเตรียมออกแบบ
การเรียนรู้ (ร่วมกันเป็นทีม) การท�ำหน้าที่โค้ช หรือผู้อ�ำนวยความ
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สะดวก (Facilitator) ให้แก่นักเรียนที่เรียนแบบ PBL การชวนนักเรียน
ท�ำ Reflection เพื่อตีความผลของการเรียนรู้แบบ PBL การรวมกลุ่ม
กับทีมครูเพื่อ ลปรร. จากประสบการณ์การท�ำงาน เป็นต้น
หลักการส�ำคัญของการก�ำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าคือ ต้องมี
น้อยตัว (เช่นไม่เกิน ๑๐) เอาเฉพาะปัจจัยที่ส�ำคัญจริงๆ เท่านั้น และ
ต้องไม่ใช้ในการให้คณ
ุ ให้โทษครูเป็นอันขาด เพราะนีค่ อื เครือ่ งมือของ
ผู้ทำ� งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ในทีท่ ำ� งาน ไม่ใช่เครือ่ งมือของการตรวจสอบของฝ่ายบริหารระดับใดๆ
ทั้งสิ้น
ตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่ส�ำคัญที่สุดคือ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า
ของการเรียนรูข้ องนักเรียนเป็นรายคน ทีช่ ว่ ยให้ครูรวู้ า่ นักเรียนคนไหน
เรียนล้าหลัง คนไหนเรียนก้าวหน้าไปมากกว่ากลุ่ม
และเมื่อมีการวัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว
ก็ตอ้ งมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลผลการวัดนัน้ รวมทัง้ ร่วมกันปรึกษาหารือ
ว่าจะต้องท�ำอะไร อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน
๓. เปลี่ยนแปลงทรัพยากร เพื่อสนับสนุนสิ่งส�ำคัญ
ทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดคือ “เวลา” ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เวลาหรือการใช้เวลาเรียนของนักเรียน และเวลาท�ำงานของครูเสียใหม่
ให้ท�ำงานเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีกว่าแบบเดิมๆ รวมทั้งให้
สามารถท�ำงานแบบทีม ใช้พลังรวมหมู่เพื่อแก้ปัญหายากๆ หรือ
ด�ำเนินการต่อประเด็นท้าทายและสร้างสรรค์ใหม่ๆ
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๔. ถามค�ำถามที่ถูกต้อง
ค�ำถามที่สำ� คัญส�ำหรับโรงเรียน ส�ำหรับช่วยให้เป็น “โรงเรียนที่
ดี” มีเพียง ๔ ค�ำถามเท่านั้น คือ (๑) ในแต่ละช่วงเวลาเรียน ต้องการ
ให้นักเรียนได้ความรู้และทักษะอะไรบ้าง (๒) รู้ได้อย่างไรว่านักเรียน
แต่ละคนได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นนั้น (๓) ท�ำอย่างไร
หากนักเรียนบางคนไม่ได้เรียนสิง่ นัน้ (๔) ท�ำอย่างไรแก่นกั เรียนทีเ่ รียน
เก่งก้าวหน้าไปแล้ว
๕. ท�ำตัวเป็นตัวอย่างในเรื่องที่มีคุณค่า
ข้อนีส้ อื่ ต่อผูน้ ำ� ซึง่ ตามในหนังสือเล่มนีค้ อื ครูใหญ่ หากครูใหญ่
ต้องการให้ครูเอาใจใส่การเรียนรู้ของศิษย์ทุกคนเป็นรายตัว ครูใหญ่
ต้องหยิบยกเรือ่ งนีม้ าหารืออย่างสม�ำ่ เสมอ หากครูใหญ่ตอ้ งการให้ครู
ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนโดยท�ำงานเป็นทีม ก็ต้องจัดเวลาให้ครู
ปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกัน รวมทัง้ จัดสิง่ สนับสนุนกิจกรรมช่วย
เหลือนักเรียนที่เรียนช้าเหล่านั้น
๖. เฉลิมฉลองความก้าวหน้า
ก่อนจะเฉลิมฉลองความก้าวหน้าตามเป้าหมายในการเรียนรูข้ อง
นักเรียน ก็ต้องมีหลักฐานยืนยันความก้าวหน้านั้น ซึ่งหมายความว่า
ต้องมีระบบตรวจสอบหรือประเมินผลการเรียนรูน้ นั้ ทีแ่ ม่นย�ำน่าเชือ่ ถือ
และทั้งหมดนั้นมาจากการที่ครูและฝ่ายบริหารมีเป้าหมายร่วมกัน
และมีใจจดจ่อเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การเฉลิมฉลองมีประโยชน์
ยืนยันเป้าหมาย และยืนยันความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการร่วมกัน
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ทีจ่ ริงการเฉลิมฉลองความส�ำเร็จ เป็นกระบวนการเพือ่ ขับเคลือ่ น
การเปลีย่ นแปลง ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด เป็นการส่งสัญญาณทัง้ ของ
ความมุ่งมั่น หรือการมีเป้าหมายร่วมกัน การด�ำเนินการฟันฝ่าความ
เคยชินเดิมๆ ไปสูว่ ธิ กี ารใหม่ ทีน่ กั เรียนทุกคนได้รบั ความเอาใจใส่ และ
ช่วยเหลือหากเรียนไม่ทัน และครูร่วมกันท�ำงานนี้เป็นทีม รวมทั้งส่ง
สัญญาณให้สมาชิกของทีมเห็นว่า ความส�ำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรมเป็นอย่างไร
มีคุณค่าอย่างไรทั้งต่อศิษย์ พ่อแม่ และต่อครู ผู้เขียนหนังสือแนะน�ำ
วิธีท�ำให้การเฉลิมฉลองความส�ำเร็จ เป็นวัฒนธรรมการท�ำงานของ
โรงเรียน ๔ ประการ ดังนี้
๑. ระบุเป้าหมายของการเฉลิมฉลองให้ชัดเจน
๒. ท�ำให้ทุกคนมีส่วนจัดงานนี้
๓. ตีความหรืออธิบายความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงกับ
ความมุ่งมั่นอันทรงคุณค่าที่ได้ร่วมกันก�ำหนดไว้ (Shared Purpose)
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน และชี้เป้าความคาดหมายความส�ำเร็จที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
๔. ท�ำให้เห็นว่าความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลงานของคนหลาย
คน ระบุตัวบุคคลและบทบาทอย่างชัดเจน
๗. เผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของคณะครู
ในภาษาของการจัดการสมัยใหม่ นี่คือการจัดการความเสี่ยง
(Risk Management) ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ครูใหญ่ต้อง
วางแผนเตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญสภาพนี้ ทีม่ คี รูบางคนแสดงพฤติกรรม
ไม่รว่ มมือ และท้าทาย ต้องไม่ปล่อยให้การท้าทายท�ำลายเป้าหมายที่
ทรงคุณค่านี้
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หากจะมีการจัดเวทีเรียนรูค้ รูเพือ่ ศิษย์ครัง้ ต่อๆ ไป ผมขอเสนอให้
ส่งเอกสารบัญญัติ ๗ ประการนี้ไปให้ทีมที่สมัครเข้าร่วมอ่านท�ำความ
เข้าใจและเตรียมเรือ่ งเล่าตามหลัก ๗ ประการนี้ ว่าแต่ละทีมได้ด�ำเนิน
การไปอย่างไรบ้าง มีประสบการณ์อย่างไร
ที่จริงไม่ต้องรอให้ถึงเวทีประชุมก็ได้ เวลานี้ มสส. ได้เปิดชุมชน
การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ใน Gotoknow นี้แล้ว จึงขอเชิญผู้บริหารและ
ครูเพือ่ ศิษย์เข้าไป ลปรร. ประสบการณ์ตรงในการด�ำเนินการตามบัญญัติ
๗ ประการข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้
หรือหากท่านต้องการตั้งชุมชน (COP) ย่อยของกลุ่มของท่าน
เองก็ตั้งได้ตามค�ำแนะน�ำที่ http://www.gotoknow.org/blogs/
posts/469538 นอกจากนั้น ครูเพื่อศิษย์ท่านใดต้องการใช้เครื่องมือ
จัด อี-เลิร์นนิ่งให้ศิษย์ Gotoknow ก็ได้พัฒนาเครื่องมือ ระบบจัดการ
ชั้นเรียนออนไลน์ เรียกว่า Classstart.org (http://www.gotoknow.
org/blogs/posts/470164) ไว้ให้บริการด้วย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470232
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วิธีจัดการเรียนรู้ส�ำคัญกว่า
ตัวโรงเรียน ต่อความส�ำเร็จ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์
ไม่จำ� เป็นต้องลงทุนมากในการจัดโรงเรียนแบบพิเศษก็ได้
โดยให้ลงทุนพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ของครู
Jeffrey Mervis เขียนไว้ใน ScienceInsider เรื่อง Report Says
Instruction, Not Schools, Is Key to Successful Science Programs
(http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/06/report-saysinstruction-not-schools.html) อ้างถึง รายงานของ National
Academies of Science ชื่อ Successful K – 12 STEM Education :
Identifying Effective Approaches in Science, Technology,
Engineering and Mathematics (https://download.nap.edu/
catalog.php?record_id=13158) ซึ่งเขาให้ดาวน์โหลดฟรี
รายงานนี้ ศึกษาโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์คล้ายๆ มหิดล
วิทยานุสรณ์ หรือจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยของเรา ซึ่งได้ผลดีมาก เขา
อยากรู้ว่าจะขยายไปทั่วประเทศได้หรือไม่ ค�ำตอบในรายงานว่าดังนี้
Specialized models of STEM schools are difficult to
replicate on a larger scale. ... Specialized STEM schools often
benefit from a high level of resources, a highly motivated student
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body, and freedom from state testing requirements. These
conditions would be difficult, if not impossible, to implement
more widely.
ค�ำตอบคือ ไม่จำ� เป็นต้องลงทุนมากในการจัดโรงเรียนแบบพิเศษ
ก็ได้ โดยให้ลงทุนพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ของครู นี่คือค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับสหรัฐอเมริกานะครับ
เป็นการเตือนสติวงการศึกษาไทยว่า เราหลงแข่งกันสร้างรั้ว
ป้าย อาคารหรูหรา แต่ไม่ได้เน้นเอาใจใส่วิธีจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง
เรามีเรื่องส�ำคัญมากมายให้พัฒนา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
อย่างจริงจัง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469288
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เชียร์เปลี่ยนวิธีประเมิน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู
ผมพูดมานานหลายปี ว่าวิธี “ท�ำผลงาน” ในกระดาษเพื่อขอ
เลือ่ นวิทยฐานะครูเป็นความอัปยศอย่างหนึง่ ในวงการศึกษา และ
น�ำไปสูค่ วามเสือ่ มเสียศีลธรรมทัง้ ของครู วงการศึกษาและสังคม
ไทย เพราะมีการจ้างท�ำผลงาน
ดังนั้น เมื่อได้อ่านข่าวที่ http://www.moe.go.th/moe/th/news/
detail.php?NewsID=24668&Key=hotnews จึงดีใจ และขอเชียร์
ให้มีการยกเครื่องวิธีประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูมาเป็น เน้นดูที่
ผลงานการจัดให้ศิษย์มีผลการเรียนที่ดี และสามารถถ่ายทอดวิธีการ
ที่ดีนั้นต่อเพื่อนครูและวงการศึกษาได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455972
อ้างอิง : ข่าวที่กล่าวถึง

“วรวัจน์” สั่งเลิกประเมินวิทยฐานะ ล้มคณะกรรมการให้ผู้ปกครองประเมินบิ๊ก ศธ. อัดท�ำยาก-เล็งท�ำความเข้าใจใหม่
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นาย
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ร่วมกับนายสุรพงษ์
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อึ้งอ�ำพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ว่าที่ประชุมหารือร่วมกับส�ำนัก
งบประมาณ เกีย่ วกับการบริหาร ศธ. แบบบูรณาการเพือ่ ดูทศิ ทางการ
จัดสรรงบฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนา
ประเทศ เนือ่ งจากไทยก�ำลังเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ศธ.
จึงต้องมีกลไกพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมอาเซียนและบริบทโลก โดย ศธ. เตรียมปรับการบริหารจัดการ
มาเน้นพืน้ ที่ หรือ Area Based Planning and Management มากขึน้ เพือ่
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อ
สนองตอบนโยบาย ศธ. โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการ
แผนและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษามีตนเป็นประธาน นายอภิชาติ
จีระวุฒิ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการ เพือ่ ดูแลการจัดสรรงบฯ ศธ. ให้ตอบ
โจทย์การศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเริ่มปีงบฯ ๒๕๕๕ ขณะนี้
อยู่ระหว่างจัดท�ำและเสนอไปยังส�ำนักงบประมาณในเดือนกันยายน
“ที่ส�ำคัญจะมีหน่วยบริหารจัดการในพื้นที่แบบใหม่เกิดขึ้น ยึด
ตามเขตตรวจราชการของส�ำนักนายกรัฐมนตรีทมี่ ี ๑๙ เขต โดยในส่วน
ของ ศธ. มีเขตตรวจราชการทัง้ หมด ๑๓ เขต หมายความว่าต้องมีบาง
แห่งรับผิดชอบมากกว่า ๑ เขต โดยสถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัด
ในแต่ละเขตตรวจราชการ ต้องบูรณาการท�ำงานร่วมกัน ไม่แบ่งแยก
สังกัด เพือ่ ให้การจัดการศึกษาทุกระดับในพืน้ ทีต่ อบสนองเศรษฐกิจใน
พืน้ ทีแ่ ละการก้าวเข้าสูป่ ระชุมอาเซียน โดยแต่ละเขตต้องจัดท�ำยุทธศาสตร์
เพื่อตอบโจทย์และใช้ยุทธศาสตร์เป็นฐาน ขอจัดสรรงบฯ โดยมี
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากทุก
องค์กรหลักในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมเป็นผูก้ �ำกับดูแลในภาพรวม อย่างไรก็ตาม
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ไม่ได้หมายความว่า ศธ. จะปรับการจัดสรรงบฯ ทั้งหมดมาจัดสรร
ผ่านเขตตรวจราชการทั้ง ๑๓ เขต แต่งบฯ หลักๆ เช่น งบฯ เรียนฟรี
เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพยังตั้งอยู่ที่ส่วนกลาง เพียงแต่งบฯ ที่ไม่
ตอบสนองนโยบายจะถูกปรับออกไป และเปิดโอกาสให้เขตบูรณาการ
ได้คดิ ยุทธศาสตร์ของตัวเอง และเสนอของบฯ คาดว่าหลังแถลงนโยบาย
รัฐบาลแล้วจะเดินหน้าจัดท�ำงบฯ ๒๕๕๕ และรูปแบบบริหารจัดการ
รูปแบบต่างๆ ได้ในปี ๒๕๕๖” นายวรวัจน์กล่าว
นายอภิชาติกล่าวว่า จะหารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลัก
เพื่อหาผู้รับผิดชอบภาพรวมในแต่ละเขต ส่วนเรื่องใดที่ต้องคิดใหม่
เพื่อสนองนโยบาย ก็ต้องคิดใหม่
วันเดียวกัน นายวรวัจน์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังประชุม
มอบนโยบายให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าอยากให้ก�ำหนด
ทิศทางการศึกษาให้ชัด และครูที่สอนจะต้องตรงตามสาขาวิชาให้ได้
ทั้งนี้อยากให้ คุรุสภาช่วยเป็นเจ้าภาพจัดให้มหาวิทยาลัยลงไปดูแล
แต่ละจังหวัดเพือ่ ช่วยพัฒนาพืน้ ที่ และจัดท�ำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เรียน ๑๒ ปี
แล้วความรู้ก็หายไป ส่วนการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษานัน้ ไม่ตอ้ งมีการประเมินแล้ว แต่ตนอยาก
เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า ส่วนคนที่จะลงไปประเมินว่าครู
คนไหนผ่านไม่ผ่านนั้น ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเอง ไม่จำ� เป็นต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานเหมือนเดิมแล้ว
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แหล่งข่าวระดับสูงของ ศธ. คนหนึ่งกล่าวว่านโยบายที่ นาย
วรวัจน์จะไม่ให้ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ แต่จะให้ผู้ปกครอง
เป็นผู้ประเมินแทนนั้น อาจท�ำได้ยาก เพราะปัจจุบันมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์การประเมินไว้อยูแ่ ล้ว ซึง่ จะต้องท�ำความเข้าใจกับรัฐมนตรี
ว่าการ ศธ.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ใน
ปัจจุบัน ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำ� หนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะหรือ ว.๑๗ ซึ่งจะ
ลงไปประเมินข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้ ความสามารถโดยจะเน้นประเมิน
ทางด้านผลการปฏิบัติงานของครู มากกว่าการท�ำผลงานทางด้าน
วิชาการ ทีค่ รูจะต้องท�ำเอกสารจ�ำนวนมากๆ เหมือนทีผ่ า่ นมา นอกจาก
นี้ ก.ค.ศ. ยังประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ
ผูม้ ผี ลงานดีเด่นทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ มีวทิ ยฐานะหรือ
เลือ่ นเป็นวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และวิทยฐานะเชีย่ วชาญ
(ชช.) เพื่อช่วยให้ข้าราชการครูที่เก่ง มีผลงานเยี่ยมไม่ต้องท�ำผลงาน
วิชาการเสนอจ�ำนวนมากๆ เนื่องจากข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น
มักไม่ท�ำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ขณะที่ข้าราชการครูฯ ที่
ผลงานไม่ดีเด่นกลับเสนอขอวิทยฐานะจ�ำนวนมาก
ที่มา:หนังสือพิมพ์มติชน
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ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ ๒๑ : ๑.
เรียนให้เกิดทักษะเพื่อชีวิต
โดยมีกรอบความคิดสามมิติ
ครูที่รักศิษย์ (และพ่อแม่ที่รักลูก) อาจก�ำลังท�ำลายศิษย์/ลูก
อยู่ก็ได้ หากจัดการเรียนรู้ผิดๆ ให้แก่เด็ก วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ถูก
กับยุคสมัย ตรงกับจริตของเด็กยุคใหม่จึงส�ำคัญยิ่ง
หัวใจของการเรียนรู้ หรือการศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ เรียน
ให้เกิดทักษะ (และฉันทะ) ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตที่ดี ที่เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น
ผมเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกชุดนี้ จากการอ่านหนังสือ
A Framework for K-12 Science Education : Practices, Crosscutting
Concepts and Core Ideas (http://www.nap.edu/catalog.php?record_
id=13165) ซึง่ จัดพิมพ์โดย The National Academies ของสหรัฐอเมริกา
ผมขอเสนอให้นักการศึกษาและครูอาจารย์ไทยอ่านหนังสือเล่มนี้
ทุกคน อ่านอย่างพินจิ พิเคราะห์ เพือ่ เอามาใช้ปฏิรปู การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ของไทย โดยที่หนังสือเล่มนี้เขาอนุญาตให้ ดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรี
ผมตีความหนังสือเล่มนี้ ลงเป็นบันทึกชุด “ปฏิรูปการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” นี้ เพือ่ เป็นบรรณาการแก่ “ครูเพือ่ ศิษย์”
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สามมิติของกรอบความคิด
เรียนรู้มิติภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาตร์
๘ ประการ
๑. ตั้งค�ำถาม (ส�ำหรับวิทยาศาสตร์) และระบุปัญหา (ส�ำหรับ
วิศวกรรมศาสตร์)
๒. พัฒนารูปแบบ (Model) และใช้รูปแบบ
๓. วางแผนและลงมือด�ำเนินการทดลอง (Investigation)
๔. วิเคราะห์และตีความข้อมูล
๕. ใช้วิธีคิดเชิงคณิตศาสตร์และการใช้คอมพิวเตอร์
๖. สร้างค�ำอธิบาย (Explanation ส�ำหรับวิทยาศาสตร์) และ
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา (Solution ส�ำหรับวิศวกรรมศาสตร์)
๗. มีส่วนร่วมกันโต้แย้ง (Argument) โดยใช้ข้อมูลหลักฐาน
(Evidence)
๘. ท�ำให้เกิด (Obtain) ประเมิน (Evaluate) และสื่อสาร
(Communicate) สารสนเทศ (Information)

หลักการหรือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในทุกโอกาส
๑. Pattern
๒. สาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น : กลไก และค�ำอธิบาย
๓. สเกล สัดส่วน และปริมาณ
๔. ระบบ และโมเดลของระบบ
๕. พลังงานและสสาร : การไหล วงจร และการอนุรักษ์
<< ๑๐๖
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๖. โครงสร้าง และหน้าที่
๗. ความมั่นคงด�ำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดหลักด้านการเรียนรู้ (สาระ) ในสาขาวิชา
• วิทยาศาสตร์กายภาพ
PS1 สสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
PS2 การเคลื่อนไหว และความมั่นคง (Stability) : แรงและ
			 ปฏิสัมพันธ์
PS3 พลังงาน
PS4 คลื่นและการประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
• วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
LS1 จากโมเลกุลสูส่ งิ่ มีชวี ติ (Organism) : โครงสร้างและกระบวนการ
LS2 ระบบนิเวศน์ : พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ และพลวัต
LS3 พันธุกรรม : การถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ และความแตกต่าง
			 ของลักษณะ
LS4 วิวัฒนาการทางชีววิทยา : เอกภาพและความหลากหลาย
• วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
ES1 ต�ำแหน่งของโลกในจักรวาล
ES2 ระบบโลก
ES3 โลกกับกิจกรรมของมนุษย์
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• วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์
ETS1 การออกแบบทางวิศวกรรม
ETS2 ความเชือ่ มโยงระหว่าง วิศวกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
และสังคม
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล (เด็กเล็ก) ไปจนถึง ม. ๖ (เกรด ๑๒)
ต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ ในสามมิติข้างต้น
ตามระดับพัฒนาการของสมองในแต่ละกลุ่มอายุ ครูต้องใช้หลักการ
สามมิตินี้ในการออกแบบการเรียนรู้ของศิษย์ รวมทั้งใช้ในการออก
ข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ของศิษย์
ตีความเอาเอง (ไม่ทราบว่าถูกหรือผิด) ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้อง คือเรียนทักษะของ การเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่า
เมื่อโตขึ้นนักเรียนจะไปประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ตอนเป็น
นักเรียนต้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ทักษะของการเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ ส�ำหรับสัง่ สมเป็นทักษะชีวติ และทักษะการเรียน
รู้ที่จะได้ใช้ประโยชน์ตลอดชีวิต
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/483560
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ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ ๒๑: ๒.
ทักษะวิทยาศาสตร์สำ� หรับ
คนทุกคน
ผมเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกชุดนี้ จากการอ่านหนังสือ
A Framework for K-12 Science Education : Practices, Crosscutting
Concepts and Core Ideas (http://www.nap.edu/catalog.php?record_
id=13165) ซึง่ จัดพิมพ์โดย The National Academies ของสหรัฐอเมริกา
ผมขอเสนอให้นกั การศึกษาและครูอาจารย์ไทยอ่านหนังสือเล่มนีท้ กุ คน
อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อเอามาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของไทย โดยที่หนังสือเล่มนี้เขาอนุญาตให้ ดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรี
ผมตีความหนังสือเล่มนี้ ลงเป็นบันทึกชุด “ปฏิรูปการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” นี้ เพื่อเป็นบรรณาการแก่ “ครูเพื่อ
ศิษย์”
จ�ำเป็นต้องมีกรอบแนวคิดใหม่ เป็นแนวทางชี้น�ำการเรียน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ เพราะกรอบความคิดเดิมทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั
ล้าสมัย ไม่เหมาะส�ำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน
การเรียนวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อให้
“รูว้ ชิ า” แต่ตอ้ งการให้เป็นพืน้ ฐานความเข้าใจสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบ
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ตัว ทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
และวิธีการเรียนรู้ (การสอน) ที่ถูกต้องจะเป็นตัวจุดประกาย
ความพิศวง (Fascination) หรือความใคร่รู้ (Inquiry Mind) และ
ความหลงใหล (Passion) หรือแรงบันดาลใจ (Inspiration) ต่อ
การเรียนรู้ นี่คือความยิ่งใหญ่ของการจัดรูปแบบการเรียนรู้
ให้ถกู ต้อง มันจะเป็นเสมือนการตัดถนนหรือเส้นทางชีวติ ของ
เด็ก ไปสู่ชีวิตที่มีความสุข สนุก และรักที่จะเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ตัวอย่างของมิตทิ างวิทยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบตัว ได้แก่ สภาพแวดล้อม
พลังงาน ยานพาหนะ สุขภาวะ ลองมองไปรอบๆ ตัว จะเห็นมิติทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน และ
เมื่อเข้าโรงเรียนแล้ว เด็กก็ยังคงเรียนรู้มิติต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์
จากชีวิตนอกโรงเรียนต่อเนื่องไปอีก ค�ำถามคือ จะท�ำให้การเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างไร
กรอบแนวคิด ๓ มิติ ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนที่แล้ว เป็นเครื่องมือ
ที่ The National Academies ของสหรัฐอเมริกา พัฒนาขึ้นเป็นเครื่อง
มือเปลีย่ นการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศให้ทนั สมัยขึน้ โดยด�ำเนิน
การเป็นสองขั้นตอน กรอบแนวคิดนี้เป็นขั้นตอนแรก ขั้นตอนต่อไป
คือ แต่ละรัฐจะด�ำเนินการ ก�ำหนดมาตรฐาน (Standards) ของการ
เรียนรูโ้ ดยมี Achieve, Inc (http://www.achieve.org/) ท�ำหน้าทีป่ ระสาน
งานระหว่างรัฐต่างๆ จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาใช้หน่วยงานอิสระในการ
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานของประเทศ ดังกรณีการศึกษา
วิทยาศาสตร์นี้ The National Academies เป็นองค์กรอิสระและ
Achieve, Inc ก็เป็นองค์กรอิสระ
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ตอนหนึ่งในเอกสาร A Framework … ระบุว่า “Throughout
grades K-12, students should have the opportunity to carry out
scientific investigations and engineering design projects related
to the disciplinary core ideas.” ซึ่งตีความได้ว่า ต้องเรียนโดยลงมือ
ท�ำ (Learning by Doing) ตามแนวทางของ 21st Century Learning
และสิ่งที่ท�ำคือโครงงาน (Project) นั่นคือเขาแนะน�ำให้จัดการเรียนรู้
แบบ PBL (Project-Based Learning) เพื่อให้เด็กเกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ (และวิศวกรรมศาสตร์) ตามที่แนะน�ำในกรอบแนวคิด
๓ มิติ ที่ระบุในบันทึกชุดนี้ตอนที่แล้ว
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น เด็กมีมาบ้างแล้วก่อนเข้าโรงเรียน
และเมื่อเข้าโรงเรียนแล้ว เด็กก็ค้นหาเนื้อวิชาความรู้ได้เองไม่ยาก แต่
การเรียนให้เกิดทักษะ (และฉันทะ) นั้นเด็กต้องการความช่วยเหลือ
และครูที่รักเด็กด้วย และมีทักษะในการเป็นโค้ชต่อการฝึกฝนทักษะ
วิทยาศาสตร์ด้วยหาไม่ง่าย ผมจึงมองว่า ต้องมียุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศ ที่จะช่วยยกระดับทักษะ (และคุณค่า) ของครูวิทยาศาสตร์ที่
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดยตนเองเปลี่ยนแนวท�ำหน้าที่ครู
จาก “ครูสอน” เปลี่ยนเป็น “ครูฝึก” ผมจึงพยายามชักชวนให้มี
หน่วยงานอิสระเข้ามาท�ำประโยชน์แก่บา้ นเมืองโดยการขับเคลือ่ นการ
เปลี่ยนแปลงนี้
อีกย่อหน้าหนึ่งของเอกสารระบุดังนี้ “By the end of the 12th
grade, students should have gained sufficient knowledge of the
practices, crosscutting concepts, and core ideas of science
and engineering to engage in public discussions on scienceสคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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related issues, to be critical consumers of scientific information
related to their everyday lives, and to continue to learn about
science throughout their lives. They should come to appreciate
that science and the current scientific understanding of the world
are the result of many hundreds of years of creative human
endeavor. It is especially important to note that the above goals
are for all students, not just those who pursue careers in science,
engineering, or technology or those who continue on to higher
education.”
เขาระบุทักษะที่ต้องการให้บรรลุเมื่อเรียนจบ ม. ๖ (เกรด ๑๒)
ว่า “สามารถเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะของการเป็นผู้บริโภคข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันอย่างมีวิจารณญาณ และมีฉันทะและ
ทักษะในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความเข้าใจว่า
ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผล
ของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ต่อเนื่องมาหลายร้อยปี”
ที่ส�ำคัญที่สุดคือ เขาบอกว่า มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีทักษะ
เหล่านัน้ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ หรือนักเรียนทีจ่ ะเรียน
ต่อระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484663
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ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ ๒๑: ๓. เรียน
วิทยาศาสตร์เพื่อความเป็น
พลเมือง
ผมเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกชุดนี้ จากการอ่านหนังสือ
A Framework for K-12 Science Education : Practices, Crosscutting Concepts and Core Ideas (http://www.nap.edu/catalog.
php?record_id=13165) ซึ่งจัดพิมพ์โดย The National Academies
ของสหรัฐอเมริกา ผมขอเสนอให้นกั การศึกษาและครูอาจารย์ไทยอ่าน
หนังสือเล่มนี้ทุกคน อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อเอามาใช้ปฏิรูปการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของไทย โดยทีห่ นังสือเล่มนีเ้ ขาอนุญาตให้ ดาวน์โหลด
มาอ่านได้ฟรี
ผมตีความหนังสือเล่มนี้ ลงเป็นบันทึกชุด “ปฏิรูปการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” นี้ เพือ่ เป็นบรรณาการแก่ “ครูเพือ่ ศิษย์”
ในย่อหน้าต่อมาของเอกสาร ระบุดงั นี้ “We anticipate that the
insights gained and interests provoked from studying and
engaging in the practices of science and engineering during
their K-12 schooling should help students see how science and
engineering are instrumental in addressing major challenges
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that confront society today, such as generating sufficient
energy, preventing and treating diseases, maintaining supplies
of clean water and food, and solving the problems of global
environ-mental change. In addition, although not all students
will choose to pursue careers in science, engineering, or
technology, we hope that a science education based on the
framework will motivate and inspire a greater number of people—
and a better representation of the broad diversity of the American
population—to follow these paths than is the case today.”
ผมตีความว่า ทักษะทางวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้เรียนรู้ จะช่วยให้เข้าใจ
สภาพความท้าทายต่างๆ ต่อสังคม และต่อโลก ทีก่ �ำลังด�ำเนินอยู่ จาก
มิติของวิทยาศาสตร์ เช่นความท้าทายด้านพลังงานส�ำหรับน�ำมา
สนองความอยู ่ ดี กิ น ดี ข องมนุ ษ ย์ ด้ า นการป้ อ งกั น และบ�ำ บั ด โรค
ด้านการจัดหาน�ำ้ สะอาดและอาหารคุณภาพอย่างเพียงพอ ด้านการ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น
และตีความต่อว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสมัย
ใหม่ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสภาพแวดล้อม รอบตัวในชุมชน
ของตนเอง สามารถอธิบายสาเหตุของความท้าทายต่างๆ ได้
และเกิดส�ำนึกพลเมือง ทีต่ นเอง จะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของ
การแก้ปัญหา รวมทั้งมองเห็นลู่ทางของการแก้ปัญหา
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อความที่คัดลอกมา ว่าเป้าหมาย
ส�ำคัญที่สุดของการเรียนวิทยาศาสตร์คือ การได้แรงบันดาลใจ
ได้ความพิศวง ที่จะขับดันให้นักเรียนจ�ำนวนหนึ่ง (ในสัดส่วน
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เพิม่ ขึน้ ) รักการเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือเรียนในสายวิทยาศาสตร์
(และเทคโนโลยี) เพิ่มขึ้น
เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ (และวิศวกรรมศาสตร์)
ในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย มี ๒ ด้าน ด้านแรกเพือ่ วางพืน้ ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ (และวิศวกรรมศาสตร์) แก่พลเมืองทุกคน ไม่ว่าจะเรียน
ต่อในสายใด หรือไม่เรียนต่อก็ตาม และด้านที่ ๒ เพื่อวางพื้นฐาน
ส�ำหรับการเรียนต่อในสาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรอบแนวคิดตามที่ระบุไว้ในตอนที่ ๑ ของบันทึกชุดนี้ ส�ำหรับ
นักเรียนทุกคน ไม่ว่าต่อไปจะ เรียนต่อสายใด โดยที่นักเรียนที่มีเป้า
หมายเรียนต่อในสาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จะเรียนเข้มข้นขึ้น (ทั้งทางลึกและทางเชื่อมโยง) ในโครงการเรียนล่วง
หน้า (AP – Advanced Placement Program) นักเรียนที่มีเป้าเรียน
ต่อสายวิทย์ ควรได้เรียนเพื่อเพิ่มความกว้างของตัวเองทั้งในวิชา
วิทยาศาสตร์แท้ๆ และในวิชาทีไ่ ม่ใช่วทิ ยาศาสตร์ แต่จะช่วยเพิม่ ทักษะ
ทีก่ ว้างขึน้ ในการเข้าใจและใช้วทิ ยาศาสตร์ วิชาเหล่านีไ้ ด้แก่เศรษฐศาสตร์
จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ข้อความนี้ ท�ำให้ผมคิดว่า การศึกษาไทยเราหย่อนวิทยาศาสตร์
มาก เราแยกนักเรียนสายศิลป์ ออกไปตั้งแต่ชั้น ม. ๑ และให้นักเรียน
สายศิลป์เรียนวิทยาศาสตร์น้อยมาก มีผลท�ำให้พลเมืองของเราอ่อน
ด้อย ในความเข้าใจธรรมชาติรอบตัว สมัยผมเรียน เราไม่แยกสาย
จนจบ ม. ๖ ซึ่งเทียบเท่ากับ ม. ๔ สมัยนี้
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สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเอกสารกรอบแนวคิดนี้คือ การก�ำกับคุณภาพ
ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ (และวิชาอืน่ ๆ) ไม่ควรก�ำกับด้วยรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างที่เคยท�ำมาในอดีต ในยุคปัจจุบันต้องก�ำหนดเป็น
กรอบความคิด และมาตรฐาน กว้างๆ แล้วเปิดช่องให้ฝ่ายปฏิบัตินำ�
ไปตีความเป็นภาคปฏิบัติที่เหมาะสม และในการปฏิบัตินั้น ก็มีการ
เรียนรูป้ รับปรุงอยูต่ ลอดเวลา แล้ว Feedback ให้มกี ารปรับปรุงกรอบ
แนวคิดและมาตรฐานไปพร้อมๆ กันด้วย ผมตีความว่า นีค่ อื กระบวนการ
ของการก�ำกับดูแลระบบการศึกษา อย่างเป็นพลวัต และอย่างที่เป็น
“ระบบที่เรียนรู้และปรับตัว”
การก�ำกับด้วยรายละเอียด จะท�ำให้เกิดสภาพ “หลงในราย
ละเอียด จนหาหลักการไม่พบ”
เกิดสภาพขยันท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น หรือท�ำสิง่ ทีเ่ คยถูกต้อง
แต่เวลานีเ้ ป็นสิง่ ไม่ควรท�ำ พูดง่ายๆ ว่า หลงจัดการศึกษาแบบ
ล้าสมัยนั่นเอง ซึ่งจะมีผลท�ำให้คนรุ่นใหม่เป็นคนล้าสมัยโดย
ไม่รู้ตัว แสดงอาการออกมาเป็นปัญหาสังคมด้านต่างๆ อย่าง
ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
ความสนุกของครูอยู่ที่การท�ำงานแบบซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมา
ต้องการให้ศิษย์เข้าใจเรื่องแสง ก็ไม่ใช่สอนเรื่องแสงโดยตรง แต่เริ่ม
จากตรวจสอบพื้นความรู้ของศิษย์ น�ำมาออกแบบกิจกรรมโครงงาน
(Project) ให้ศิษย์ท�ำเป็นทีม เพื่อให้ศิษย์เกิดทักษะ (Skills /
Competencies) ส�ำคัญตามที่แนะน�ำในเอกสาร กรอบแนวคิด แล้ว
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จึงตรวจสอบว่าศิษย์ได้ทักษะส�ำคัญเหล่านั้นหรือไม่ ในการเรียนนั้น
ศิษย์เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องหรือไม่
ที่ จ ริ ง ครูสามารถหาหนังสือที่แนะน�ำวิธี อ อกแบบการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนระดับต่างๆ เช่น ป. ๕, ม. ๔ เอามาศึกษา
และเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับศิษย์ของตนได้ ไม่ใช่จะต้องคิดเอง
ทั้งหมด และในการคิดและท�ำงานของครู ต้องท�ำเป็นทีม โดยมี
เป้าหมาย ว่าเป็นทั้งการท�ำงานและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือเป็น
PLC นั่นเอง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485437
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ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ ๒๑: ๔. วิสัยทัศน์
และแนวทางบรรลุ
ผมเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกชุดนี้ จากการอ่านหนังสือ
A Framework for K-12 Science Education : Practices, Crosscutting Concepts and Core Ideas (http://www.nap.edu/catalog.
php?record_id=13165) ซึ่งจัดพิมพ์โดย The National Academies
ของสหรัฐอเมริกา ผมขอเสนอให้นกั การศึกษาและครูอาจารย์ไทยอ่าน
หนังสือเล่มนี้ทุกคน อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อเอามาใช้ปฏิรูปการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของไทย โดยทีห่ นังสือเล่มนีเ้ ขาอนุญาตให้ ดาวน์โหลด
มาอ่านได้ฟรี
ผมตีความหนังสือเล่มนี้ ลงเป็นบันทึกชุด “ปฏิรูปการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” นี้ เพือ่ เป็นบรรณาการแก่ “ครูเพือ่ ศิษย์”
ในบันทึกที่ ๒ ของบันทึกชุด ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ได้ระบุวสิ ยั ทัศน์ ของผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนวิทยาศาสตร์
ว่า ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ม. ๖ (เกรด ๑๒)
นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติทางวิทยายาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เพือ่ ให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ทลี่ กึ ขึน้ นักเรียนได้ฝกึ ตัง้ ค�ำถาม
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และหาวิธตี อบค�ำถามทีช่ ว่ ยให้มนุษย์เข้าใจโลกรอบตัวเอง จนเมือ่ จบ
ม. ๖ นักเรียนก็มีทักษะการอภิปรายสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ มีทกั ษะของการเป็นผูบ้ ริโภค ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันอย่างมีวิจารณญาณ และมีฉันทะและ
ทักษะในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความเข้าใจว่า
ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลของ
การสร้างสรรค์ของมนุษย์ต่อเนื่องมาหลายร้อยปี
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ รูปแบบของการเรียนรู้ต้องเน้นความ
เชือ่ มโยง ระหว่างมิติทั้ง ๓ ของกรอบความคิด คือมิติด้านภาคปฏิบัติ
ด้านหลักการทีต่ อ้ งเรียนรู้ และด้านสาระทีต่ อ้ งเรียนรู้ (โปรดดูตอนที่ ๑)
โดยเน้นความสมดุลระหว่าง ความลึกกับความกว้าง

หลักการภาคปฏิบัติ มี ๓ ประการ คือ
๑. หลักความคิดว่า การเรียนรูเ้ ป็นความก้าวหน้าของพัฒนาการ
(Developmental Progression) โดยที่กระบวนการจัดการเรียนรู้มี
เป้าหมายช่วยให้เด็กค่อยๆ ท�ำความเข้าใจสิ่งต่างๆ โดยรอบตัว เริ่มที่
ความสนใจใคร่รู้ แล้วค่อยๆ น�ำทางเด็กสู่การตีความปรากฏการณ์
ต่างๆ ในโลกด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (และวิศวกรรมศาสตร์)
๒. เลือกหลักการทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ พียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดสภาพเรียนมาก จนเฝือ และเรียนได้เพียงตื้นๆ นักเรียนควร
ได้มีเวลาทดลอง และน�ำผลมาถกเถียงกัน
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๓. การเรียนรู้มีลักษณะบูรณาการ ระหว่างภาคความรู้กับภาค
ปฏิบัติอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/486066
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เอาใจใส่การเรียนรู้ของผู้เยาว์
และทุรนทุราย
บทความเรื่อง Teaching the young and the restless (http://
www.bangkokpost.com/opinion/opinion/300432/teaching-theyoung-and-the-restless) โดย Voranai Vanijaka ในนสพ. บางกอก
โพสต์วันอาทิตย์ ที่ ๑ ก.ค.๕๕ น่าอ่านมาก เป็นการเสนอความเห็น
หรือถกเถียง เรื่องการสอน Critical Thinking
เริ่มที่ค�ำแรกของชื่อบทความ คือ Teaching ผมก็เถียงแล้ว
ผมไม่เห็นด้วยกับการเน้น Teaching ผมชอบให้เน้น Learning มากกว่า
ย่อหน้าแรกของบทความเล่าว่า พรรครีพับลิกันของรัฐเท็กซัส
เรียกร้องให้งดสอน Critical Thinking ในโรงเรียนของรัฐ โดยให้เหตุผล
ว่า เพราะเป็นการเน้น “Behavior Modification” ที่มีเป้าหมาย
“Challenging the student’s fixed beliefs and undermining
parental authority”
ผมเห็นด้วยกับผู้เขียนว่า เราต้องให้เยาวชนไทยเรียนรู้หรือฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) แต่ผมเชื่อว่า
ต้องเน้นให้เขาเรียนไม่ใช่เน้นให้ครูสอน เพราะเด็กวัยรุน่ จะเบือ่ หรือต่อ
ต้านการสอน
ผมคิดว่าเยาวชนที่เป็นวันรุ่น วัยวุ่น และต่อต้านอ�ำนาจ
เหนือต้องได้ฝกึ ทักษะชีวติ ทีจ่ ะฟันฝ่ามรสุมชีวติ ทีฮ่ อร์โมนเพศ
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ฉีดแรง ไม่ให้ตกอยู่ใต้อ�ำนาจฮอร์โมนเพศและกระแสสังคมที่
ฉกฉวยประโยชน์จากความอ่อนเยาว์ของวัยรุ่น ทักษะชีวิตช่วง
วันรุ่นเป็นทักษะที่ซับซ้อน และพวกเราที่ผ่านชีวิตช่วงนั้นมา
แล้วต่างก็รดู้ วี า่ เราเกือบๆ จะเสียคนอย่างไร ทักษะในการหลีก
เลีย่ งแรงกดดันจากหลายทาง ทักษะด้านวิจารณญาณตามสภาพ
ที่ตนเผชิญ เป็นเรื่องที่น�ำมาฝึกได้โดยการเรียนรู้แบบ PBL
(Project-Based Learning) ที่เรียนเป็นกลุ่ม
ผมเคยไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ Critical Thinking
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ และบันทึกไว้ที่ http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/448964 หากเปลี่ยนโจทย์สถานการณ์
ล่อแหลมในชีวิตของวัยรุ่น ให้นักศึกษาหรือนักเรียนประชุมกลุ่มร่วม
กันหาวิธีป้องกันความผิดพลาดในชีวิต โดยประชุมแบบหมวก ๖ ใบ
นศ. หรือนักเรียนก็จะได้ฝึกทีเดียว ๒ อย่าง คือฝึก Critical Thinking
และฝึกทักษะชีวิต
นอกจากเรียนแบบ PBL แล้ว ควรมีหนังที่สอนใจวัยรุ่นให้ดู
และร่วมกันตีความ หรือเชิญรุ่นพี่ที่เคยเผชิญสถานการณ์ล่อแหลม
หรือพลาดพลั้งมาก่อนแล้วผ่านสถานการณ์ได้ มาเล่าประสบการณ์
ชีวิตให้รุ่นน้องฟังพร้อมทั้งให้คำ� แนะน�ำ เป็นต้น
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/493056
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ท�ำการบ้านส่งโรงเรียน
ขามป้อมพิทยาคม
การท�ำเอกสารชิ้นนี้อย่างตั้งใจ ย่อมเป็นความดีในตัวอยู่
แล้ว ยิ่งเอามามอบให้ผม ซึ่งเป็นที่รู้กัน ไปทั่วว่าผมมีนิสัยชม
ตรงๆ ติตรงๆ ย่อมเป็นสัญญาณว่าท่านต้องการความเห็นหรือ
ข้อแนะน�ำ และผมยินดี รับใช้
เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๔ หลังวิง่ ออกก�ำลัง ผมนัง่ อ่านเอกสาร
“สรุปรายงานผลการจัดท�ำโครงงาน เครือข่าย LLEN (Local Learning
Enrichment Network) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนขามป้อม
วิทยาคม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม” เพื่อท�ำการบ้านส่งท่านอาจารย์โรงเรียนนี้
ที่กรุณามอบเอกสาร นี้ให้แก่ผมในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๔ โดยที่ผมก็จ�ำไม่
ได้ว่าท่านผู้มอบเอกสารชื่ออะไร
แต่ผมเห็นว่าท่านตั้งใจมอบเอกสารให้ผม ก็คงจะต้องการ
feedback เพื่อน�ำไปพัฒนางานจัดการเรียนรู้ ของศิษย์ให้ดียิ่งขึ้น
ผมจึงท�ำการบ้านส่งท่าน ด้วยตระหนักในความตั้งใจของท่านที่จะ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์ ให้ดียิ่งขึ้น
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รับใช้

ครูเพือ่ ศิษย์ ทีท่ มุ่ เทลงมือท�ำจริงเช่นนี้ ผมยกย่อง และยินดี

แต่คงต้องท�ำความตกลงกันก่อนว่า Feedback ย่อมมีทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ หรือด้านชมและด้านติ ทั้งหมดนั้น เพื่อให้การ
ท�ำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ ท�ำได้ดียิ่งขึ้น
การท�ำเอกสารชิ้นนี้อย่างตั้งใจ ย่อมเป็นความดีในตัวอยู่แล้ว
ยิ่งเอามามอบให้ผม ซึ่งเป็นที่รู้กัน ไปทั่วว่าผมมีนิสัยชมตรงๆ ติตรงๆ
ย่อมเป็นสัญญาณว่าท่านต้องการความเห็นหรือข้อแนะน�ำ และผม
ยินดีรับใช้
คณะครูทที่ ำ� เอกสารรายงานนีไ้ ด้คะแนนส่วน ๘๐% เป็นคะแนน
เต็มไปแล้ว ส่วนที่จะเขียนต่อไปนี้ เป็นส่วน ๒๐% ที่จะปรับปรุงหรือ
ไม่ ท่านก็สอบผ่านไปแล้ว
ผมชื่นชม (๑) ความเอาใจใส่ของคณะครู ต่อผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาของ สมศ. ว่า คะแนนด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนค่อนข้างต�ำ่ และต้องการปรับปรุง (๒) การออกแบบการแก้ไข
โดยจัดค่ายพัฒนาการคิด ร่วมกับโรงเรียนนาข่าวิทยาคม และชืน่ ชมว่า
(๓) มีครูถึง ๑๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ ก.ค. ๕๔
ซึ่งเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ (๔) ชื่นชมการเชิญนายก อบต. มาเปิดงาน
พร้อมผู้นำ� ชุมชน เพื่อหาทางดึงดูด อปท. และผู้นำ� ชุมชน เข้ามาสนใจ
สนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียนในพืน้ ที่ (๕) ชืน่ ชมทีมงาน จาก มมส.
ที่ไปร่วมสนับสนุน กิจกรรมนี้ ชื่นชมที่ทีมงานมีทั้งคณาจารย์ และนิสิต
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เพราะการไปร่วมกิจกรรม เช่นนีค้ อื ช่องทางการเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
นิสิต (๖) ชื่นชมการออกแบบให้นักเรียนเรียนรู้จากผู้ทรงภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
จากการอ่านเอกสารชิ้นนี้ ผมเกิดความรู้สึกว่าครูโรงเรียนขาม
ป้อมพิทยาคมที่เป็นทีมจัดท�ำรายงานชิ้นนี้ ต้องพัฒนาความละเอียด
ลออ แม่นย�ำ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ คือเอกสารควรมีการใส่เลข
หน้าด้วย และในบันทึก ข้อความรายงานผู้อ�ำนวยการโรงเรียนระบุว่า
มีนักเรียนเข้าร่วม ๒๗ คน เป็นชาย ๘ หญิง ๑๘ รวมแล้วเพียง ๒๖
ไม่ใช่ ๒๗ ความบกพร่อง เล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้ครูควรเอาใจใส่ เป็น
ตัวอย่างความละเอียดรอบคอบแก่ศิษย์ เพราะการท�ำเป็นตัวอย่าง
ส�ำคัญกว่าการสอน การฝึกฝนให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ เป็นการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตที่ส�ำคัญยิ่ง
อีกตัวอย่างหนึง่ ของความแม่นย�ำละเอียดลออ อยูท่ เี่ อกสารทีข่ นึ้
ต้นด้วยค�ำว่า แนวทางการด�ำเนิน โครงการการสร้างระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบแก่นักเรียน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม ร่วมกับเครือ
ข่าย LLEA … ในหน้านี้มีคำ� ผิดคือ LLEA ถึง ๔ ที่ ค�ำที่ถูกต้องคือ
LLEN
ในเอกสารชิ้นนี้ มีบันทึกของผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขามป้อม
พิทยาคม นายคมณ์ แคนสุข ว่า ทราบ เป็นการประจานผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอย่างแรง ในสายตาของผม ว่ามีสติปัญญาและความเอาใจ
ใส่แค่รบั ทราบ ไม่เห็นคุณค่าของกิจกรรมนี้ ไม่เห็นโอกาสในการต่อยอด
กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่ตน
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รับผิดชอบ สะท้อนภาพการบริหารโรงเรียน และเป็นการประจาน
คุณภาพการบริหารการศึกษาของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ว่าได้สร้างวัฒนธรรมการบริหารโรงเรียนแบบนี้หรือ
ที่จริงคณะผู้จัดท�ำรายงานเขาบอกว่า เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาสัง่ การ แต่ ผอ. โรงเรียนแค่เขียนว่า ทราบ ไม่มปี ฏิกริ ยิ าใดๆ
เพือ่ การด�ำเนินการต่อเนือ่ งทัง้ สิน้ ผมมองว่านีค่ อื ตัวอย่างและหลักฐาน
แสดงการบริหารการศึกษาที่ผิดพลาด เป็นตัวอย่างของสาเหตุความ
ล้มเหลวของการศึกษาไทย
สิ่งที่ขาดไปในรายงานฉบับนี้คือ AAR (After Action Review)
ทั้งของครูและของนักเรียน ต่อกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะฯ โดยตอบ
ค�ำถามหลัก ๕ ข้อคือ
๑. เป้าหมายของค่ายพัฒนาทักษะฯ ตามความเห็นของตน
มีอะไรบ้าง
๒. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุเกินเป้า เพราะเหตุใด
๓. เป้าหมายข้อใดที่ไม่ค่อยบรรลุ เพราะเหตุใด
๔. หากจะจัดกิจกรรมท�ำนองนีอ้ กี จะปรับปรุงส่วนใดบ้าง อย่างไร
๕. จะน�ำความรู้ที่ได้จากค่ายฯนี้ไปใช้ในงานของตนอย่างไรบ้าง
ผมอ่านระหว่างบรรทัดในรายงานฉบับนีแ้ ล้วสงสัยว่า คณะผูจ้ ดั
ท�ำรายงานเข้าใจผิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรม LLEN มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นการจัดกิจกรรมหนึง่ ชิน้ คือกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะฯ
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ก็เป็นอันจบ สะท้อนกระบวนทัศน์แบบ Project-Based หรือคิดสั้นๆ
เพียงหนึ่งกิจกรรมแล้วจบ ในขณะที่โครงการ LLEN ต้องการสร้าง
กระบวนทัศน์ทมี่ คี วามร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวงการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องยาวนาน
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470960

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๑๒๗ >>

ไปเรียนรู้สภาพโรงเรียนสมาชิก
LLEN ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๗ - ๘ ก.พ. ๕๕ ผมติดตาม ดร. เจือจันทร์ ผู้ประสานงาน
โครงการ LLEN ของ สกว. ไปเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนในโครงการ
LLEN ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบางปะกงบวร
วิทยายน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) และโรงเรียนวัดหนองแหน
(รัตนศิริราช) โดยยอมยกเลิกการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
เรือ่ งโรคติดเชือ้ กับมะเร็ง เพราะอยากไปคลุกคลีทำ� ความเข้าใจโรงเรียน
เพือ่ จะได้หาทางช่วยกันพัฒนาการศึกษาของบ้านเมืองเรา
บันทึกนี้จึงคล้ายๆ AAR กับตัวเอง ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ไม่ได้
อะไรบ้าง วงการศึกษาไทยควรปรับตรงไหนบ้าง โดยที่เมื่อเอามา
ลปรร. ในบล็อก ผู้อ่านต้องแยกแยะเอาเองว่าตรงไหนน่าเชื่อ ตรงไหน
สะท้อนความเขลาของผม
สองโรงเรียนแรกถือเป็นโรงเรียนตัวอย่าง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
คือมีนกั เรียนกว่าสองพันคน ได้รบั รางวัลมากมาย โรงเรียนบางปะกง
บวรวิทยายน (โรงเรียนมัธยม) เป็นโรงเรียนเก่าของ ศ. ดร. วิจิตร
ศรี ส ะอ้ า น และเวลานี้ ท ่ า นเป็ น ประธานคณะกรรมการโรงเรี ย น
ส่วนโรงเรียนวัดท่าเกวียน (โรงเรียนประถม) ได้รบั การสนับสนุนใกล้ชดิ
มากจากเทศบาลต�ำบลพนมสารคาม มีศษิ ย์เก่าทีเ่ ป็นนายกเทศมนตรี
ชื่อคุณนิกร จันทร์ธรรมาพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการศึกษา
โรงเรียนนี้มีสถานที่สะอาดสะอ้านมาก
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สิ่งที่โรงเรียนทั้งสองอวดเรา ต้องเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ คือผลงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม ที่ มรภ. ราชนครินทร์มาชวนด�ำเนินการตามโครงการ
LLEN ของโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายนคือ โครงการมัคคุเทศก์
น้อย น�ำชมป่าชายเลนในบริเวณโรงเรียน ส่วนโรงเรียนวัดท่าเกวียน
อวดการฝึกการพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดค�ำ และผลของโครงงานหลาย
โครงงาน ที่ต่างก็ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากมาย
ผมสวมแว่น 21st Century Learning ท�ำ AAR การไปรับฟัง
การน�ำเสนอของ ๒ โรงเรียนนี้ ซึ่งรับประกันคุณภาพโดยหลักฐาน
รางวัลมากมาย แล้วตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่า ทางโรงเรียนและครูเคย
ตรวจสอบไหมว่า ในการท�ำกิจกรรมเหล่านั้น นักเรียนได้
เรียนรู้ และไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง ทีเ่ ป็นทักษะส�ำคัญส�ำหรับโลก
สมัยใหม่
ทางครูและโรงเรียนเคยทบทวนไหมว่า สิ่งที่นักเรียนควรได้
เรียนรู้ส�ำหรับเป็นพื้นฐานส�ำหรับอนาคต คืออะไร และวิธีที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุด ที่จะให้ศิษย์ได้รับสิ่งนั้น คืออะไร
โรงเรี ย นที่ ส ามที่ เ ราไปเยี่ ย มคื อ โรงเรี ย นวั ด หนองแหนเป็ น
โรงเรียนประถมขนาดเล็ก นักเรียน ๑๖๐ คน มีกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมที่เขาภูมิใจคือ ป่าไผ่ผาก ที่นักเรียนชอบกิจกรรมออกไป
เรียนรู้ที่นั่น โดยที่ผมคิดว่าความท้าทายคือ จัดการเรียนรู้ป่าไผ่ผาก
อย่างไร ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ลึกและเชื่อมโยงทุกหน่วยสาระ ที่นี่ ผอ.
โรงเรียนเป็นคนกว้างขวางและเล่าเรื่องต่างๆ เก่ง
ผมจึงได้ตระหนักว่าโรงเรียนย่อมอยู่ในบริบททางสังคมของพื้น
ที่นั้นๆ และในพื้นที่นี้ก็มีการขุดดินไปขาย มีบ่อที่เกิดจากการขุดดิน
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มากมาย รวมทั้งบ่อขยะ ที่ขยะจากเขตเมืองฉะเชิงเทราถูกน�ำมาทิ้ง
ที่นี่ ซึ่งก็กลายเป็นที่เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนไปด้วย
รวมทั้งมีการบุกรุกที่สาธารณะ การมีสถานบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติดของ
เอกชนเข้ามาอยู่ใกล้โรงเรียน เกิดกรณีผู้ติดยาหนีเข้ามาในโรงเรียน
เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดกับเด็ก
ในวันที่ ๘ ก.พ. เป็นรายการทบทวนโครงการ LLEN จ. ฉะเชิงเทรา
โดยใช้กระบวนการ KM สองห้อง คือห้องนักวิจยั ของ มรภ. ราชนครินทร์
มี ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ เป็นวิทยากร และห้องครูจากโรงเรียน
เครือข่าย มีคุณอ้อ (วรรณา เลิศวิจิตรจรัส) จาก มสส. เป็นวิทยากร
ผมเป็นผู้สังเกตการณ์ในห้องนี้
ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ว่า มรภ. ราชนครินทร์ ด�ำเนินการ LLEN
จ.ฉะเชิงเทรา โดยเดินเรื่องด้วยสาระวิชาด้านสิ่งแวดล้อม และท�ำกับ
ครูวิทยาศาสตร์ เป็นการท�ำงานที่เน้นการเรียนสาระวิชา (Content)
ตามแนวทางของวงการศึกษาไทย ที่ยังอยู่ในกระบวนทัศน์ที่เน้น
Content ทีมวิจัยของ มรภ. ราชนครินทร์ เน้นท�ำงานโดยไปชวน
โรงเรียนจ�ำนวนหนึ่งให้เข้ามาเป็นเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง
โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน มีป่าชายเลนผืนโตพอสมควร
อยูใ่ นบริเวณโรงเรียน ถือเป็นทรัพยากร การเรียนรูท้ มี่ คี า่ ยิง่ จึงด�ำเนิน
การต่อยอดจากทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว เชื่อมโยงเป็นกิจกรรมมัคคุเทศน์
น้อยพาเรียนรู้ ป่าชายเลน เพราะมีโรงเรียนอื่นๆ พานักเรียนมา
เยี่ยมชมป่าชายเลนที่นี่มาก
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โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เดินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิสัยทัศน์การท�ำงานร่วมกับครอบครัว (มีตัวอย่างครอบครัว
พรหมพฤฒา ร่วมกิจกรรมครอบครัวนักคิดประดิษฐ์ของเหลือใช้
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ของนักเรียน ร่วมกับเทศบาล และบริษัทธุรกิจ เช่น
บ. โตโยต้า ในกิจกรรมที่หลากหลาย
ผมนัง่ ฟังและอ่านเรื่องเล่า ๑๕ เรือ่ ง ของครู ๑๕ คน แล้วก็บอก
ตัวเองว่า ท่านเหล่านี้คือตัวอย่างของ “ครูเพื่อศิษย์” ผมสัมผัสแรง
บันดาลใจของท่านเหล่านี้ เห็นชัดเจนว่าเวทีเล็กๆ นีไ้ ด้ชว่ ยให้ครูตระหนัก
ในคุณค่าของการเป็นครู และเห็นว่าท่านเหล่านี้มองเห็นโอกาสที่จะ
ท�ำงานพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเนื่อง เห็นโอกาส
ใช้ทรัพยากรการศึกษาในพืน้ ที่ และเห็นโอกาสเชือ่ มโยงเป็นเครือข่าย
ข้ามโรงเรียน เพือ่ ลปรร. ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการเรียน
รู้ให้ทรงคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ควรยกระดับประเด็นการพัฒนาและเรียนรู้ จากเน้นสาระวิชา
(ในกรณีนี้คือสิ่งแวดล้อม) สู่การเน้นวิธีสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์
และเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะส�ำคัญ
อีกหลายอย่างในกลุ่มทักษะเพื่อศตวรรษที่ ๒๑
มรภ. ราชนครินทร์ก็เห็นโอกาสในการท�ำงานร่วมกับโรงเรียนใน
พื้นที่ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ โดยที่ค่าใช้จ่ายสามารถหาได้จาก
แหล่งในพื้นที่
หากกิจกรรม LLEN จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยปลุกหรือกระตุ้น
ให้ทงั้ ฝ่ายโรงเรียน และฝ่าย มรภ. ราชนครินทร์ ร่วมมือกันหาภาคีและ
แหล่งสนับสนุนในพื้นที่ เพื่อด�ำเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้
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นักเรียนงอกงาม “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑” อย่างต่อเนือ่ ง ก็จะบรรลุ
เป้าหมายของ สกว. ในการสนับสนุนให้ดำ� เนินการ โครงการ LLEN
ตอนบ่าย ผศ. ดร. นพรัตน์ สรวยสุวรรณ ผอ. สถาบันพัฒนา
คุณภาพครู ของ มรภ. ราชนครินทร์ มาพบเพือ่ หารือการจัด Workshop
เพื่อพัฒนาครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตภาคตะวันออก คุยกัน
แล้วก็เห็นชัด ว่านีค่ อื ขัน้ ตอนต่อเนือ่ งของ LLEN นัน่ เอง โดยต้องท�ำให้
เป้าหมายชัดเจน ว่าเพื่อปฏิรูปกระบวนทัศน์ทางการศึกษา จากแนว
ทางเดิมๆ สู่กระบวนทัศน์แห่งศตวรรษที่ ๒๑
ผมเสนอให้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ระบุในหนังสือ วิถีสร้าง
การเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยร่วมมือกับมูลนิธิสดศรีฯ
อ่านเรื่องราวทั้งหมดของ LLEN ได้ที่ http://www.gotoknow.
org/blogs/posts/tag/llen
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/480765
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ก�ำไรจาก LLEN
ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ถามผมว่า โครงการ LLEN ใช้เงิน
๓๐ ล้านบาทคุม้ ค่าไหม ผมตอบโดยไม่คดิ ว่าเกินคุม้ เพราะในวงการ
ศึกษาไทยมีการผลาญเงินจ�ำนวนมากกว่าอยู่ทุกวัน โดยที่เกิดผลลบ
ต่อบ้านเมือง คือยิ่งท�ำให้คุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายิ่ง
ลดลง เพราะเงินนั้นไม่ได้เอาไปใช้ยกระดับของผลการเรียนรู้ แต่
เอาไปใช้หาเสียง หรือเอาไปให้เป็นผลประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้อง ผล
ประโยชน์ไม่ตกไปถึงเด็ก แต่กล่าวอ้างว่าเด็กจะได้ประโยชน์
ท่านที่ไม่รู้จัก LLEN (Local Learning Enrichment Network)
อ่านได้ที่ http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDC5140007
ผลดีต่อบ้านเมือง ของ LLEN คืออะไร
ค�ำตอบของผมคือ ผลดี ๓ ประการ
๑. แรงบันดาลใจ
๒. ความมั่นใจ
๓. ความรู้ หรือเทคนิค
แรงบันดาลใจ ผมมีสมมติฐานว่า ปัญหาของการศึกษาไทยอย่าง
หนึ่งคือ บุคลากรในระดับปฏิบัติขาดแรงบันดาลใจ ไม่เห็นคุณค่าของ
ตนเอง เนื่องจากตกอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการแบบสั่งการและใช้
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อ�ำนาจเหนือ (Top-down, Command & Control) เป็นหลัก แต่คน
ทีม่ าร่วมการประชุมนีจ้ ะสัมผัสได้ ว่ากระบวนการแบบ LLEN ซึง่ ก็คอื
กระบวนการเครือข่ายทีใ่ ห้อสิ ระในการริเริม่ สร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันทีผ่ ลสัมฤทธิข์ องนักเรียน เน้นความสร้างสรรค์รว่ มกันของภาคี
ในพื้นที่ เมื่อเห็นผล ภาคีทุกฝ่ายก็เกิดความปิติ เพิ่มแรงบันดาลใจ
และที่สำ� คัญยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ
ในท่ามกลางแนวทางของ LLEN เกิดความมีชวี ติ ชีวาในการท�ำงาน
ของภาคี สภาพของโรงเรียนมีชวี ติ ชีวาเพิม่ ขึน้ และ “รับมือ” กับความ
ต้องการรายงานของหน่วยเหนือได้อย่างมีสติ เพราะตนเองมีรายงาน
การปฏิบัติจริงตามแนวทางของ LLEN อยู่กับมือ
ผมเชื่อว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับ LLEN จ�ำนวนหนึ่ง ที่เกิดแรงบันดาล
ใจถึงขนาด จนเกิดพลังแห่งภาวะผู้น�ำ ที่จะกลับไปชักชวนภาคีใน
พื้นที่ด�ำเนินการขยาย LLEN ในพื้นที่ของตนต่อเนื่อง นี่คือก�ำไรที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งถ้าเกิดใน ๗ - ๘ จังหวัด จาก ๑๕ จังหวัดที่เข้าร่วม ก็ถือว่า
ได้ก�ำไร แต่ผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แรงบันดาลใจนี้จะแพร่ไปยังจังหวัด
อืน่ หรือมหาวิทยาลัยอืน่ ทีจ่ ะน�ำแนวทาง LLEN ไปใช้พฒ
ั นาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในพื้นที่ของตน
ความมั่นใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มพูน
ความมั่นใจในตนเอง ในเพื่อนร่วมงาน และในระบบ ความมั่นใจก่อ
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เกิดขึ้นจากผลของการลงมือท�ำอย่างอิสระ ไม่มีผู้บงการ ได้มีโอกาส
ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับทีมงาน จนในที่สุดบรรลุผล
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย หรือบางกรณีเกินคาดหมาย
เราได้เห็นความมัน่ ใจทีก่ อ่ เกิดทัง้ ในตัวครู ผูเ้ กีย่ วข้อง และทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด ในตัวนักเรียน ที่จะตั้งค�ำถามและหาค�ำตอบ เพื่อการเรียนรู้แบบ
ลงมือท�ำ ทั้งของนักเรียน และของครู ไม่ใช่ครูตั้งหน้าสอนตามราย
ละเอียด ในหลักสูตรที่หน่วยเหนือก�ำหนด
ความรู้หรือเทคนิค ในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และ
การชวนนักเรียนร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนความคิด สะท้อนการเรียนรู้
ในลักษณะ ลปรร. ผ่านการปฏิบตั ิ และตรวจสอบกับความรูเ้ ชิงทฤษฎี
เพื่อให้การเรียนรู้มีความลุ่มลึกและเชื่อมโยง ผู้เข้าร่วม LLEN และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ความรู้ว่า
การเรียนรูใ้ นยุคใหม่ตอ้ งเรียนให้ได้ทกั ษะชุดหนึง่ ทีเ่ รียกว่าทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ และการสอบก็ต้องเปลี่ยนเป้าสอบ คือต้องเน้นสอบ
ทักษะ ไม่ใช่เน้นสอบความรู้อย่างในอดีต
ก�ำไรส่วนตัวของผม ได้จากค�ำอภิปรายของ รศ. ดร. ไพโรจน์
คีรีรัตน์ ที่บอกว่าอย่าหวังจากระบบ ค�ำพูดนี้สนับสนุนด้วยค�ำพูดของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ าพูดในงาน ท�ำให้ผมมัน่ ใจว่า พลังขับเคลือ่ นการ
เปลีย่ นแปลงคุณภาพการศึกษาไทยต้องมาจากภายนอกระบบเป็นส่วน
ใหญ่ กว่าตัวระบบจะกลับตัว พลังจากส่วนอื่นๆ ของสังคมต้อง
อดทนท�ำงานต่อเนื่องยาวนาน
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ก�ำไรเหล่านี้มีทั้งที่มั่นคงถาวร และที่ชั่ววูบ ระเหยง่าย
จึงต้องการการจัดการต่อเนื่อง ที่เราจะหวังจากระบบไม่ได้เลย นี่ก็
เป็นก�ำไรจากความอ่อนแอของระบบ เราจึงมีโอกาสร่วมกันท�ำงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษาไทย แบบร่วมมือกันเป็น
เครือข่าย .... เครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/487400
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บันทึกนี้เพื่อครู (เพื่อศิษย์)
“ผมได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ จากครูเท็ดดีม้ ากกว่าครูคนไหนๆ
ถ้าไม่มีเธอ ผมคงเข้าไปนอนในคุกแล้ว”
ผมได้รับหนังสือ สตีฟ จ็อบส์ โดย วอลเตอร์ ไอแซคสัน ฉบับ
แปล ทีง่ านของ สรพ. ทีเ่ ชียงใหม่เมือ่ วันที่ ๖ ม.ค. ๕๕ ระหว่างนัง่ เครือ่ ง
บินกลับกรุงเทพ ผมก็อา่ นพบวรรคทอง ทีส่ ะท้อนพลังของครูเพือ่ ศิษย์
ที่มีต่อเด็กเกเร ที่ต่อมาพิสูจน์ตนว่าเป็นอัจฉริยะของโลก
“ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากครูเท็ดดี้มากกว่าครูคนไหนๆ
ถ้าไม่มีเธอ ผมคงเข้าไปนอนในคุกแล้ว” เป็นข้อความในหน้า ๑๔
“ในชัน้ เรียน ครูแคร์ผมคนเดียวเท่านัน้ ครูเห็นอะไรบางอย่างในตัวผม”
ข้อความเหล่านี้ท�ำให้ผมนึกถึงบันทึก http://www.gotoknow.
org/blogs/posts/437049 ที่ครูช่วยกระตุ้นความกระชุ่มกระชวยใน
ชีวิตของศิษย์ ที่ครู “เห็นอะไรบางอย่าง” ในตัวศิษย์ คือแสดงท่าที่
เห็นคุณค่าในตัวศิษย์นั่นเอง
ผมขอย�ำ้ ว่า คุณค่าของความเป็นครูทสี่ ำ� คัญยิง่ อย่างหนึง่ คือ
ท�ำให้ศษิ ย์เกิดความมัน่ ใจภูมใิ จในตนเอง พร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นในเวลาข้างหน้า
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476537
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เวที “สร้างชุมชนการเรียนรู้
ครูเพือ่ ศิษย์”
เวทีครั้งที่ ๒ นี้หนีน�้ำท่วม จากที่เคยก�ำหนดประชุมในเดือน
ตุลาคมมาจัดปลายเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๕๔
ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จัดโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
สนับสนุนโดยมูลนิธสิ ยามกัมมาจล (มสก.) โดยมีเป้าหมายระบุไว้ดงั นี้
๑. ครูเพื่อศิษย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้
PBL (Project Based Learning) โดยใช้เรื่องเล่าเร้าพลัง
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ PLC
(Professional Learning Community) ในโรงเรียน
๓. เสริมศักยภาพครูเพือ่ ศิษย์ น�ำไปจัดกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในพื้นที่
เป็นการท�ำงานอาสาสมัครขององค์กรสาธารณะ แบบทีพ่ ลเมือง
รวมตัวกันท�ำเพือ่ ประโยชน์ของบ้านเมือง คือ มสส. (www.thaissf.org)
และ SCBF (www.scbfoundation.org) โดยทีจ่ ริงๆ แล้วมูลนิธทิ งั้ สอง
และผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงต่อเรื่องการศึกษา แต่ก็ต้องการ
เข้ามารับใช้บ้านเมือง โดยร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การศึกษาหรือระบบการเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูต้ ามเป้าหมาย
ใหม่ ทีเ่ ลยไปจากทีร่ ะบุในเป้าหมายทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้มี
ความรู้ ๘ หน่วยสาระ คือให้ไปถึงเป้าหมายเกิดทักษะส�ำหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑
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เราได้ภาคีที่มีใจตรงกัน มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานร่วมกัน
(ต้องการเปลี่ยนการศึกษาของทั้งประเทศ) แม้จะเป็นคนเล็กคนน้อย
เหมือนกัน หลายคนมาร่วมกันจัดเวที และจริงๆ แล้ว ผู้มาร่วม ลปรร.
ออกเงินเดินทางมาร่วมเวทีเอง และมากันเป็นทีมหลายคน โดยมี
เป้าหมายเอาวิธกี ารไปใช้เปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือ
เขตพื้นที่ของตน
นี่คือเวทีของคนที่เป็นนักท�ำ/นักลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่เวทีนักพูด
หรือนักโอ้อวดผลงาน เรามา ลปรร. วิธีปฏิบัติ เอาผลของการปฏิบัติ
มา ลปรร. กัน โดยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือศิษย์ได้เรียนรู้งอกงาม
ปัญญาทีซ่ บั ซ้อน เพือ่ เตรียมออกไปใช้ชวี ติ ในสังคมแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ผ่านการเรียนรู้แบบที่ไม่เน้นสอนวิชา แต่เน้นงอกงามมนุษย์ ด้วยการ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ที่เรียกว่า “การเรียนแบบ
โครงงาน” (PBL - Project-Based Learning)
โดยทีค่ รูต้องเปลี่ยนใจตนเองจากเน้นสอนตามข้อก�ำหนด
ในเอกสารหลักสูตร เปลี่ยนเป็นท�ำความรู้จักนักเรียนของตน
แล้วก�ำหนดว่าต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดทักษะอะไร
บ้าง แล้วจึงร่วมกัน ออกแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนท�ำกิจกรรม
หรือโครงงานกันเองเป็นส่วนใหญ่ ครูเปลีย่ นตัวเองจาก “ผูส้ อน
วิชา” มาเป็น โค้ช ของการฝึกท�ำโครงงาน เพื่อการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ที่ปัญญางอกงามจากภายในตัวนักเรียน ไม่ใช่จาก
ครูเอาความรู้เป็นก้อนๆ ใส่สมอง
ในแนวคิดใหม่นี้ ครูก็คือ “นักเรียน” เรียนรู้วิธีท�ำหน้าที่ “คุณ
อ�ำนวย” ของการเรียนรู้ของศิษย์ ที่มี “ความรู้นอกต�ำรา” มากมาย
เวทีนี้คือเวที ลปรร. ความรู้นอกต�ำรานี้
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การเรียนรู้แบบเดิม เป็นเรื่องส่วนบุคคล ตัวใครตัวมัน เน้น
แข่งขัน แต่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ถือว่า
เป็นเรื่องที่ต้องรวมตัวกัน ช่วยเหลือกัน เน้นความร่วมมือช่วยเหลือกัน
มากกว่าการแข่งขันโดยมีความเชือ่ ว่าคนเรานัน้ “ยิง่ ให้ ยิง่ ได้” คือได้การ
เรียนรู้ ตามแนวทางของ Learning Pyramid ทีเ่ คยอธิบายแล้วในหนังสือ
นี้หน้า ๔๙
นักเรียนเรียนเป็นทีม ครูก็ทำ� งานเป็นทีมและเรียนเป็นทีมด้วย
การเรียนเป็นทีมของครูเรียกว่า PLC (Professional Learning
Community) ในหลักการใหม่ เน้นการเรียนรู้ของครูแบบที่เรียนจาก
การปฏิบัติงานโดยตรง ไม่ใช่เน้นจับครูไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักการทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนีม้ รี าย
ละเอียดในหนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่
๒๑ ซึ่งผมขอแนะน�ำให้ “ครูเพื่อศิษย์” และภาคีมีติดหิ้งหนังสือ หรือ
ห้องสมุดของโรงเรียน ส�ำหรับเอาไว้เปิดตรวจสอบหลักการ เทียบกับ
ปฏิบัติ และปฏิเวธ ของการท�ำหน้าที่เป็น Change Agent ของการ
ศึกษาไทย
คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการ มสส. บันทึก
เรื่องนี้ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469562 และ
ดร. ฤทธิไกร ไชยงาม บันทึกไว้ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/
posts/469647
ปรับปรุงจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/470158
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ไปเยี่ยมชื่นชม
ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา
สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือ ครูมีความมั่นใจตนเอง และ
มีความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าทั้งความส�ำเร็จ และความล้มเหลว
ของตนเองอย่างเปิดเผย เปิดใจ (เขาแซวกันว่า เป็นการสารภาพ
บาป) บรรยากาศในห้องประชุม และห้องย่อยแสดงว่าครูคุ้น
กับการ ลปรร. แบบ KM เป็นอย่างดี ท�ำให้การประชุมให้
ทั้งความสนุกสนาน ความภาคภูมิใจ มิตรไมตรี ความรู้ และ
ความสุข
โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดกิจกรรม “ชืน่ ใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน)
ครั้งที่ ๑” ในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๔ ใช้เวลาทั้งวัน โดยมีก�ำหนดการดังนี้
“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑”
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๔
ณ อาคารประถมปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา

ก�ำหนดการ
๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนที่หน้าห้องอเนกประสงค์ ช่วงชั้น ๒
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๐ น. ชม MV เพลินๆ ด้วยกัน
๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าช่วงชั้นกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงาน
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๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
			
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ - ๑๑.๓๐ น.
			
			
			
			
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ - ๑๓.๔๕ น.
			
๑๓.๔๕ - ๑๓.๕๐ น.
๑๓.๕๐ - ๑๕.๐๐ น.
			
			
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ - ๑๖.๑๕ น.
			
๑๖.๑๕ - ๑๗.๑๕ น.
			
๑๗.๑๕ - ๑๗.๓๐ น.

ชมนิทรรศการที่สะท้อน “ชีวิตที่เรียนรู้” ของครู
และเด็ก ที่ห้องเรียนชั้น ๑ - ๒
พักรับประทานอาหารว่าง ที่โถงชั้น ๒
ชวนคิดชวนคุยในประเด็นปิ๊งๆ แยกกลุ่มย่อย
ตามความสนใจ ในหัวข้อ “การอ่านเด็ก” และ
“ปัจจัยความส�ำเร็จของการสร้างกระบวนการ
เรียนรู”้ แยกกลุม่ ย่อยตามหน่วยวิชา ทีห่ อ้ งเรียน
ชั้น ๓
พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่โถงชั้น ๑
น�ำเสนอการสังเคราะห์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม
ที่ห้องอเนกประสงค์ ช่วงชั้น ๒
ผ่อนคลายกายและจิต
แบ่งกลุม่ เล่าเรือ่ ง และกลัน่ ความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
“ชัดๆ กับ ๕ ขั้นตอนของ Open Approach” ที่
ห้องเรียนชัน้ ๓ และห้องอเนกประสงค์ ช่วงชัน้ ๑
พักรับประทานอาหารว่าง ที่โถงชั้น ๒
น�ำเสนอการสังเคราะห์ความรู้ ๕ ขัน้ ตอน ทีห่ อ้ ง
อเนกประสงค์ ช่วงชั้น ๒
สะท้อนการเรียนรู้ และร้องเพลงร่วมกันที่ห้อง
อเนกประสงค์ ช่วงชั้น ๒
ตอบแบบสอบถาม

ผมไปเยี่ยมชื่นชมได้เดี๋ยวเดียว (ประมาณ ๒ ช.ม.) ในตอนบ่าย
แต่ก็ได้ความประทับใจว่า นี่คือตัวอย่างของ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
หรือ PLC ในโรงเรียนราษฎร์แห่งหนึ่ง ที่หากด�ำเนินการและ
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ปรับตัวต่อเนื่อง จะท�ำให้ครูเก่งและมีชีวิตครูที่มีความสุขความภาค
ภูมิใจในการเป็นครู อย่างน่าชื่นชมยิ่ง
โดยผมตีความว่า เป็น PLC หรือ Lesson Study ของการจัดการ
เรียนรู้แบบ Open Approach (http://www.gotoknow.org/blogs/
posts/tag/open%20approach) ให้แก่ศิษย์ ซึ่งหมายความว่าครู
ออกแบบการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์เอง ไม่สอนตามต�ำราใดๆ (ตรงกับ
วิธกี ารของโรงเรียน ล�ำปลายมาศพัฒนา) โดยต้องมีตวั ช่วยครู เรียกว่า
Lesson Study หรือการเรียนรูจ้ ากการออกแบบ Lesson ให้แก่นกั เรียน
ซึ่งน่าจะตรงกับ PLC นั่นเอง เพื่อช่วยให้ครูเรียนรู้และพัฒนาวิธีการ
ของการจัดการเรียนรู้แบบ Open Approach แก่ศิษย์ขึ้นไปเรื่อยๆ
โดยที่วิธีเรียนรู้แบบ Open Approach เป็น PBL อยู่ในตัว
สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือ ครูมีความมั่นใจตนเอง และมีความ
รู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าทั้งความส�ำเร็จ และความล้มเหลวของตนเอง
อย่างเปิดเผย เปิดใจ (เขาแซวกันว่า เป็นการสารภาพบาป) บรรยากาศ
ในห้องประชุม และห้องย่อยแสดงว่าครูคุ้นกับการ ลปรร. แบบ KM
เป็นอย่างดี ท�ำให้การประชุมให้ทั้งความสนุกสนาน ความภาคภูมิใจ
มิตรไมตรี ความรู้ และความสุข ผมคิดว่าหากวงการศึกษายังท�ำให้
ชีวติ ครูเป็นชีวติ ทีม่ คี วามสุข จากการทุม่ เทชีวติ ให้แก่ศษิ ย์ไม่ได้
แสดงว่าระบบการศึกษาของประเทศยังล้มเหลว
ช่วงทีผ่ มไปถึงเป็นช่วงการประชุมรวมในห้องใหญ่ น�ำเสนอการ
สังเคราะห์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม คือรวมทุกหน่วยวิชา ผมติดใจค�ำ
พูดของครูใหม่ ที่บอกว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นการเรียนรู้
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ข้ามหน่วยวิชา ข้ามบริบท วิชาเป็นเพียงสาระให้ครูเดินไป
กับเด็ก ให้เขาเรียนรู้และเติบโต
การออกแบบการเรียนรู้แก่ศิษย์ ที่ครูรับหน้าที่คิดเอง (ไม่สอน
ตามต�ำรา แต่ปรึกษาต�ำราได้) ที่เรียกว่า Open Approach เริ่มจากครู
ต้องรู้จักศิษย์ และที่ส�ำคัญที่สุดรู้ว่าพื้นความรู้ของศิษย์มีแค่ไหน
ทีท่ มี รร. เพลินพัฒนาเรียกว่า Met before ส�ำหรับน�ำมาออกแบบการ
เรียนรู้ให้นักเรียนนึกออกว่าเกี่ยวข้องกับความรู้อะไร ที่ตนรู้แล้ว
(Met before) และท้าทายให้คิดหรือค้นต่อว่าจะแก้ปัญหาหรือตอบ
โจทย์ที่ครูให้ (Lesson) อย่างไร
ครูปาดบอกว่า ต้องคิดโจทย์ที่ง่ายพอที่จะให้นักเรียนรู้ว่ามันต่อ
ยอดจากเรือ่ งอะไร หรือความรูอ้ ะไร ทีต่ นรูอ้ ยูแ่ ล้ว (ช่วยให้นกั เรียนเห็น
ความส�ำคัญของความรูท้ ตี่ นสัง่ สม) และยากพอทีจ่ ะท้าทายให้นกั เรียน
อยาก ขบคิด ค้นคว้า หรือทดลอง โดยทีน่ ักเรียนจะได้ท�ำงานเป็น
ทีม และหัดเผชิญความล้มเหลวหรือความส�ำเร็จด้วยตนเอง นี่
คือหัวใจของการเรียนแบบ Open Approach ซึ่งก็คือรูปแบบหนึ่ง
ของ Learning by Doing นัน่ เอง โดยครูตอ้ งมีทกั ษะในการออกแบบ
ให้โจทย์มที งั้ ส่วนทีง่ า่ ย และส่วนทีท่ า้ ทายอยูด่ ว้ ยกัน นีค่ อื สุดยอด
ของศาสตร์ และศิลป์ของการเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑
ครูปาดไม่ได้บอกเฉยๆ ยังกระโดดให้ดดู ว้ ย สมกับชือ่ “ปาด” จริงๆ
กลับมาที่ Met before ผมคิดว่า การที่ครูเอาใจใส่ Met before
ของนักเรียนเป็นพิเศษ คือการใช้การประเมินทางอ้อมนัน่ เอง เป็นการ
ประเมินแบบ Formative Evaluation หรือการประเมินเพือ่ พัฒนา หรือ
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เพื่อใช้ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ ผมชอบที่ครูปาด
บอกว่า ครูต้องใช้การประเมินแบบนี้ทุกๆ ๗ วินาที
ผมเดาว่า คงจะมีครูบางคนทีร่ สู้ กึ เครียดกับกระบวนการนี้
จึงขอสื่อสารมายังผู้บริหารและครูของ โรงเรียนเพลินพัฒนา ว่าผม
ขอให้ก�ำลังใจให้ด�ำเนินการเรียนรู้ของครู และการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน ในแนวนีต้ อ่ ไป ซึง่ หมายความว่า จะมีการเรียนรูแ้ ละปรับปรุง
วิธีการอยู่ตลอดเวลา ในระยะยาวนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้จะเป็น
พลเมืองที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคม และโรงเรียนก็จะยิ่งมีชื่อเสียง
ยิ่งๆ ขึ้น โดยต้องไม่ลืม ว่าต้องท�ำให้ครูมีความสุขในการท�ำหน้าที่ครู
และต้องไม่ลมื (อีกครัง้ ) ว่าคนทีม่ าเป็นครูนนั้ บางคนไม่ได้รกั อาชีพครู
จึงควรช่วยให้เขาค้นพบตนเอง และไปท�ำงานอืน่ ทีต่ นเองชอบและถนัด
กิจกรรมในแนวทางที่ โรงเรียนเพลินพัฒนาก�ำลังด�ำเนินการอยู่จะ
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ผมขออนุโมทนา 				
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467884
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ครูเรฟ ครูเพื่อศิษย์
ผมเขียนเรื่องครูเรฟครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๑ และลงบันทึก
เรื่องวิญญาณครูเพื่อศิษย์ ไว้ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/
posts/187000 และเขียนบันทึกจากหนังสือ Teach Like Your Hair’s
On Fire : The Method and Madness Inside Room 56 ไว้ที่ http://
www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/rafe
หนังสือเล่มนี้ก�ำลังจะออกสู่ตลาดในภาคแปลเป็นไทยเร็วๆ นี้
(ตอนเขียนบันทึกนี้ยังไม่ทราบชื่อในภาคไทย หนังสือเล่มนี้พิมพ์เสร็จ
และแจกจ่ายโดย สสค. ในชือ่ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ สรรพ
วิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง ๕๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑) โดยการ
สนับสนุนของ สสค. และจากการติดต่อกับ สสค. ท�ำให้ผมได้ดูหนัง
เรื่อง The Hobart Shakespeareans จากแผ่น DVD
ทั้งการอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งในภาคไทย หลังจากอ่าน
ภาคภาษาอังกฤษเมื่อ ๓ ปีก่อน ดูหนังเรื่องดังกล่าว และดู YouTube
เรื่อง Rafe Esquith : Lighting Their Fires ผมสรุปว่าความเด่นของ
ครูเรฟ คือ ท่านมุ่งมั่นสอน “ทักษะชีวิต” ให้แก่ศิษย์
หนังเรื่อง The Hobart Shakespeareans จากแผ่น DVD ที่ผม
ได้รับจาก สสค. มี subtitle เป็นภาษาไทยด้วย คนที่ไม่คล่องภาษา
อังกฤษก็ติดตามสาระได้ ท่านที่สนใจจริงๆ น่าจะติดต่อขอรับ DVD
หนังเรื่องนี้ได้จาก สสค. ผมคิดว่าครูทุกคนควรได้ดูหนังเรื่องนี้
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หากค้นใน YouTube ด้วยค�ำว่า Rafe Esquith หรือ Teach
Like Your Hair’s On Fire จะได้คลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้น
๕๖ ของครูเรฟอีกหลายคลิป
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458885
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ครูนอกกรอบกับห้องเรียน
นอกแบบ
ชีวิตของครูเป็นชีวิตที่ดี เป็นชีวิตของคนมีบุญ ที่ได้เกิดมา
เป็นครู และรักชีวติ ครู ทุม่ เทให้แก่งานครูเพือ่ ศิษย์ ขอเติมส่วน
ที่ไม่ได้พูด ว่า ค�ำพูดนี้ของผมเป็นจริงต่อคนที่รักและเห็นคุณค่า
ของการเป็นครูเท่านั้น ส�ำหรับคนที่ไม่รัก ไม่เห็นคุณค่าอย่าง
แท้จริง ก็จะไม่ได้รับพรจากการเป็นครู ครูเพื่อศิษย์/ครูสอนดี
ไม่ควรไปยัดเยียดความเชื่อนี้แก่เขา อย่าไปคิดว่าเขาเป็นครูไม่
ดีหรือคนไม่ดี คนเราย่อมคิดต่างกันได้
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๔ สสค. จัดประชุมเปิดตัวหนังสือ ครูนอกกรอบ
กับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง ๕๖ ที่แปล
มาจากหนังสือ Teach Like Your Hair’s on Fire : The Methods and
Madness Inside Room 56 เขียนโดย Rafe Esquith ซึ่งเป็นหนังสือ
ที่ผมคลั่งใคล้ และน�ำไปสู่ค�ำว่า “ครูเพื่อศิษย์” ที่ใช้กันแพร่หลาย เกิด
ขบวนการครูเพื่อศิษย์ หรือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อปฏิรูปการ
ศึกษาไทย (http://learning.thaissf.org) ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสดศรีฯ
สร้างความปิติยินดีให้แก่ผมเป็นอันมาก และเมื่อ สสค. จัดให้มีการ
แปลหนังสือเล่มนี้ ผมได้รบั เชิญให้เขียนค�ำนิยม อ่านได้ที่ http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/456433
ส�ำหรับผม ผมมองว่าหนังสือ Teach Like Your Hair’s on Fire
: The Methods and Madness Inside Room 56 ได้จุดชนวนของ
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ขบวนการ All for Education ขึ้นในสังคมไทย เพื่อช่วยกันคนละไม้
คนละมือ ในการกอบกู้คุณภาพการศึกษาไทย ให้เป็นหัวรถจักร
ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เท่ากับเป็นการช่วยกันวาง
รากฐานอนาคตของสังคมไทยผ่านการสร้างคน สร้างสมาชิกของสังคม
ไทยยุคใหม่
ในการประชุมเปิดตัวหนังสือเมือ่ วันที่ ๑๐ ต.ค. ครูเรฟ ได้กรุณา
บินมาร่วมเสวนาเรื่อง “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ” และผม
ได้รับเชิญไปร่วมด้วย โดยทาง สสค. ให้โพยมาดังนี้

ประเด็นอภิปรายส�ำหรับวิทยากร
• ความประทับใจต่อหนังสือเล่มนี้
• สะท้อนแนวคิดและมุมมองต่อวิธกี ารเรียนการสอนทีม่ ลี กั ษณะ
		
โดดเด่นของครูเรฟ คือ อะไร
• คุณค่าของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ตรงไหน
• การเรียนรูส้ ำ� คัญของหนังสือเล่มนีต้ อ่ ระบบการศึกษาและการ
		
พัฒนาครูของไทยคืออะไร
• ทักษะที่ส�ำคัญของเด็กไทยในยุคปัจจุบันคืออะไร และครูจะ
		
มีส่วนสนับสนุนทักษะเหล่านี้อย่างไร
• จะแนะน�ำให้ครูไทยน�ำประเด็นอะไรไปใช้ เสนอแนะอย่างไร
เป็นการเตรียมการประชุมทีร่ อบคอบมาก และช่วยให้ผมเตรียม
ใช้เวลา ๑๕ นาที บอกแก่ผู้มาร่วมเสวนาว่า ห้องเรียนตามในหนังสือ
เล่มนีจ้ ะไม่เป็นห้องเรียนนอกแบบอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นห้องเรียน
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มาตรฐาน โรงเรียนใดปรับตัวได้เร็ว นักเรียนก็จะได้เรียนรูฝ้ กึ ฝนตนเอง
เพื่อยกระดับขีดความสามารถได้เต็มตามศักยภาพของตน
ห้องเรียนตามทีเ่ ล่าในหนังสือเล่มนี้ คือห้องเรียนส�ำหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ ทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝน 21st Century Skills ซึง่ หมายความ
ว่าเป็นการเรียนรู้ที่นอกจากได้ความรู้เชิงสาระวิชาแล้ว ยังได้ทักษะที่
ส�ำคัญยิ่งต่อการเป็นมนุษย์ หรือการด�ำรงชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
การเรียนรูใ้ นรูปแบบทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ไปไม่ถงึ ท�ำให้การเรียนรูใ้ น
รูปแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ตื้น
อยู่เพียงแค่รู้วิชา ครูเน้นสอนวิชา ไม่ได้เน้นสอนคน ที่ต้องสอนแบบ
ไม่สอน คือท�ำหน้าที่โค้ช ให้ศิษย์เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง
ทั้งปฏิบัติการค้นคว้า และปฏิบัติท�ำงานในการเรียนแบบที่เรียกว่า
เรียนโดยท�ำโครงงาน (PBL – Project-Based Learning)
การดิ้นรนขวนขวายค้นคว้าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ เมื่อโลก
เปลีย่ น สังคมเปลีย่ น มนุษย์เปลีย่ น รูปแบบของห้องเรียนจึงต้องเปลีย่ น
ไปด้วย และครูที่ไวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ก็จะ
แสวงหาวิธีจัดการห้องเรียนใหม่ ครูเรฟคือท่านหนึ่งที่แสวงหา และ
ประสบความส�ำเร็จ แล้วท่านก็เอาประสบการณ์ของท่านเขียนหนังสือ
เผยแพร่จนกลายเป็นหนังสือติดอันดับขายดี เพราะสังคมก�ำลังต้องการ
รูปแบบการเรียนรู้ในกรอบใหม่ ที่ไม่ใช่แบบเดิมที่ล้าสมัยและไม่
ท�ำให้ Learning Outcomes เป็นไปตามความต้องการของยุคใหม่
ที่เรียกว่า 21st Century Skills
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และที่เมืองไทยก็มีหลายโรงเรียนที่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหา
นั้น และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายโรงเรียนกระแสทางเลือก ส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนราษฎร์ เพราะมีอิสระที่จะแสวงหานอกกรอบ หนึ่งใน
โรงเรียนนัน้ เป็นโรงเรียนในต่างจังหวัดทีน่ กั เรียนเป็นลูกชาวบ้านธรรมดา
เข้ามาโดยการจับฉลาก คือโรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา มีผลงาน
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนอกแบบ ที่คล้ายของครูเรฟมาก
และเป็น “นอกแบบ” ในบริบทไทย ตามที่ผมเคยบันทึกไว้ที่ http://
www.gotoknow.org/blogs/posts/465409
บรรยากาศของเวทีเสวนา ดูได้จากเว็บไซต์ ของ สสค. ที่ http://
www.sorndee.com/node/501
ผมกลับมาบ้านนอนหนึง่ คืน นึกได้วา่ ได้บอกแก่ครูสอนดี ๑๕๐
คน ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานจากทั่วประเทศว่า ชีวิตของครูเป็นชีวิต
ที่ดี เป็นชีวิตของคนมีบุญที่ได้เกิดมาเป็นครู และรักชีวิตครู
ทุ่มเทให้แก่งานครูเพื่อศิษย์ ขอเติมส่วนที่ไม่ได้พูดว่า ค�ำพูดนี้
ของผมเป็นจริงต่อคนทีร่ กั และเห็นคุณค่าของการเป็นครูเท่านัน้
ส�ำหรับคนที่ไม่รัก ไม่เห็นคุณค่าอย่างแท้จริง ก็จะไม่ได้รับพร
จากการเป็นครู ครูเพื่อศิษย์/ครูสอนดี ไม่ควรไปยัดเยียด
ความเชือ่ นีแ้ ก่เขา อย่าไปคิดว่าเขาเป็นครูไม่ดหี รือคนไม่ดี คน
เราย่อมคิดต่างกันได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467265
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สนุกกับความไม่รู้
ไม่ใช่สนุกเฉยๆ นะครับ เป็นความท้าทายสุดๆ ทีเดียว ในการ
ท�ำงานเพือ่ เตรียมรับมือกับความไม่รู้ ทีไ่ ม่มที างรูไ้ ด้เลย โดยผมมัน่ ใจ
ว่าผมจะตายไปกับความไม่รู้นี้
สิ่งที่ไม่รู้นี้คือ ไม่รู้ว่าโลกในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
สังคมไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เมือ่ ๒๐ ปีทแี่ ล้วผมไม่เคยนึกว่าชีวติ ตอนอายุหลังเกษียณ ในวัย
ใกล้ ๗๐ จะเป็นอย่างนี้ คนบ้าอ่านหนังสืออย่างผมไม่เคยนึกเลย
ว่าการอ่านหนังสือจะเปลี่ยนจากอ่านในกระดาษมาเป็นอ่านจากจอ
เปลี่ยนจากอ่านตัวพิมพ์เป็นอ่าน Electronic Bits
ผมนึกไม่ออกว่าใน ๒๐ ปีข้างหน้าลูกๆ ๔ คนของผมเขาจะอยู่
กันอย่างไร แต่ก็ไม่ห่วง เพราะเขามีความแข็งแรงพอที่จะเผชิญการ
เปลีย่ นแปลงได้ เหมือนอย่างทีเ่ ขาเผชิญมาแล้วในช่วง ๒๐ ปีทผี่ า่ นมา
ร่วมกันกับผมและสาวน้อย
เช้าวันนี้ (๑๓ ส.ค. ๕๔) ครูเพื่อศิษย์ท่านหนึ่ง ส่ง อีเมล์ มาเล่า
ว่า ตนก�ำลังเผชิญความท้าทายทีศ่ ษิ ย์ชนั้ ม. ๓ จ�ำนวน ๑๒ คนขายตัว
และในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยาง ยังดีที่พาไปตรวจเลือดไม่พบ
เชื้อ HIV
เรือ่ งจากครูทา่ นนีส้ อนผมว่า แม้แต่เรือ่ งทีร่ ๆู้ กันอยู่ วงการศึกษา
ไทยยังไม่สามารถจัดการให้นักเรียนเผชิญกับมันได้โดยชีวิตไม่ตก
เป็นทาส ไม่เดินทางอบาย
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นี่คือตัวชี้วัดว่า การศึกษาไทยล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาจึงใช้ชีวิตแบบที่ทำ� ลาย
อนาคตของตนเอง
นี่คือความท้าทายต่อวงการศึกษาไทย
ขออธิบายความหมายของค�ำว่า “วงการศึกษาไทย” ว่าไม่ได้
หมายความเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แต่หมายถึงคนไทยทุกคน
ที่เป็นพลเมืองที่เอาใจใส่สนใจสังคม (Concerned Citizen) ตาม
หลักการ All for Education
ท�ำอย่างไร เด็กและเยาวชนไทยจะได้เรียนรูแ้ ละสัง่ สมทักษะ
ชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนเกิด และเรียนรู้สั่งสมทั้งความรู้
และทักษะส�ำหรับด�ำรงชีวติ ทีด่ ใี นอนาคตทีค่ าดเดาไม่ออก นีค่ อื
โจทย์ที่ผมก�ำลังสนุก สนุกกับความไม่รู้
ไม่รู้ว่าสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าท�ำอย่างไร “การ
เรียนรู้” ทักษะชีวิต และทักษะอื่นๆ ที่มีระบุไว้ใน 21st Century Skills
จึงจะเข้าไปในโรงเรียน และในภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมไทย
ความไม่รเู้ หล่านี้ เป็นความท้าทายส�ำหรับผม ทีจ่ ะศึกษาหาทาง
ด�ำเนินการเพือ่ เอาชนะความไม่รนู้ นั้ บางส่วน ตามก�ำลังทีต่ นเองสามารถ
ด�ำเนินการได้ โดยผมมียุทธศาสตร์ “ท�ำแบบไม่ท�ำ”
ผมมีความเชือ่ ว่า หากการศึกษาไทยเดินถูกทาง คือจัดการเรียน
รู้ตามแนวทาง 21st Century Learning ที่เรียนทั้งสาระวิชาควบคู่ไป
กับทักษะส�ำคัญที่เรียกว่า 21st Century Skills โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้น
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PBL และครูรวมตัวกันเรียนรู้การท�ำหน้าที่ครูด้วย PLC ปัญหาสังคม
มากมายหลายอย่างที่สังคมไทยก�ำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ จะบางเบา
ลงไปกว่าครึ่ง หรืออาจเหลือเพียง ๑๐ - ๒๐% เท่านั้น
ผมไม่รู้ว่าชีวิตของผู้คนทั่วไปใน ๒๐ ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
ความท้าทายอะไรบ้าง แต่ผมแน่ใจว่า คนทีฝ่ กึ ฝนสัง่ สมทักษะชีวติ ไว้
อย่างดีตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ และฝึกฝนต่อเนื่อง จะสามารถเรียนรู้
ต่อเนือ่ งและด�ำรงชีวติ ทีม่ นั่ คงมีความสุขได้ ไม่ตกเป็นเหยือ่ ของมายา
ความเย้ายวนหลอกลวงหลอกล่อที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น
ถึงจะไม่รู้อนาคต เราก็ช่วยกันท�ำงานเพื่อชีวิตอนาคตที่ดีของ
คนไทยได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/459114
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สภามหาวิทยาลัย

การก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัย :
สภามหาวิทยาลัยหรือ
บอร์ดท�ำงานอย่างไร
ผมโชคดี มีโอกาสนัง่ ประชุมใน บอร์ด ทีห่ ลากหลาย จึงถือโอกาส
สังเกตการณ์และตีความว่าการท�ำหน้าที่บอร์ดคือท�ำอะไร และตอบ
ตัวเองว่าท�ำ ๓ อย่าง
๑. ลงมติ
๒. ให้ค�ำแนะน�ำ
๓. ตั้งค�ำถาม
ถามว่าใน ๓ ข้อนี้ ข้อไหนส�ำคัญทีส่ ดุ ประสบการณ์และหลักการ
ด้าน Governance สอนผมว่า ข้อ ๓ ส�ำคัญที่สุด บอร์ดมีหน้าที่ตั้ง
ค�ำถาม เพื่อท�ำหน้าที่แสวงหาทิศทางและเป้าหมายที่เหมาะสมต่อ
องค์กรในขณะนั้น และในอนาคต รวมทั้งแสวงหายุทธศาสตร์การ
บรรลุเป้าหมายนั้น โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ตอบค�ำถาม ตอบในห้อง
ประชุมทันทีไม่ได้กใ็ ห้เวลาไปค้นและปรึกษาหารือกัน เอามาตอบอย่าง
มีข้อมูลหลักฐานประกอบในภายหลัง
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ย�้ำว่า ในที่ประชุม บอร์ด หน้าที่หลักของผู้เป็น บอร์ด คือตั้ง
ค�ำถาม และผู้มีหน้าที่ตอบคือฝ่ายบริหาร
กล่าวอย่างนี้เป็นวิธีคิดแบบถูก-ผิด ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้อง
จริงๆ แล้วส�ำคัญทั้ง ๓ ข้อ บอร์ดต้องท�ำหน้าที่ทั้ง ๓ ข้ออย่างสมดุล
กัน แต่ข้อที่เรามักไม่ค่อยได้ทำ� หรือเกรงใจที่จะท�ำ คือข้อ ๓ และใน
บางกรณี บอร์ด ก็มัวสนุกสนานกับข้อ ๒ มากเกินไป จนค�ำแนะน�ำ
ล้นเกิน และฝ่ายบริหารก็เฉยเมย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478996
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บทบาทสภามหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๔ ผมได้รบั เชิญจากนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปบรรยายเรือ่ ง “บทบาทสภามหาวิทยาลัย
ในการก�ำกับดูแลและพัฒนามหาวิทยาลัย” และทางมหาวิทยาลัยได้
ถอดเทปบันทึกเสียง ให้ผมเกลาส�ำนวน จึงน�ำมา ลปรร. ที่นี่

บทสรุป
การ Orientation และ Retreat ระดมความรู้ประสบการณ์
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
พูลแมน พัทยา ไอศวรรย์ จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช บรรยายเรื่อง “บทบาท
สภามหาวิทยาลัยในก�ำกับดูแล และพัฒนามหาวิทยาลัย เน้นการ
พัฒนา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการจัดโครงสร้างและระบบ
การบริหาร”
กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และท่านผู้บริหารทุกท่าน การบรรยายวันนี้จะบรรยายเฉพาะความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งจะ
พูดเพียงกว้างๆ และทางที่ดีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นน่าจะ
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๑๖๑ >>

การบรรยายจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
อีกหนึง่ ชัว่ โมง ตามทีไ่ ด้เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีไว้
การบรรยายเรือ่ งการท�ำหน้าทีส่ ภามหาวิทยาลัย คงจะมีสว่ นหนึง่ ทีเ่ ป็น
หลักการส�ำคัญๆ แต่หลักการนั้นเมื่อน�ำไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับสภาวะ
แวดล้อม กาลเทศะ บริบท ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก เรื่องที่จะ
บรรยายนี้คงมิได้เน้นว่าอย่างใดถูกหรือผิดเป็นหลักใหญ่ แต่ที่แน่นอน
มีหลายเรื่องที่สามารถบอกได้ว่าลักษณะนี้ถูกหรือผิด แต่โดยทั่วไป
แล้วหลายเรื่องมิใช่ขาวกับด�ำต้องใช้วิจารณญาณพอสมควร เพราะ
ฉะนัน้ การแลกเปลีย่ นกัน น่าจะเป็นการเรียนรูว้ ธิ ที ำ� หน้าทีส่ ภามหาวิทยาลัย
ได้ดีที่สุด ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยจะ
บัญญัตไิ ว้วา่ สภามหาวิทยาลัยคืออะไร แต่เมือ่ โยงเข้าสูว่ ธิ ปี ฏิบตั คิ วาม
คิดความเชือ่ ของคนในประเทศไทยเข้าใจว่าคิดต่างกัน สภามหาวิทยาลัย
ในอดีตเป็นสภานโยบาย คือคอยอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั เิ รือ่ งทีฝ่ า่ ย
บริหารเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยแล้วผ่านเรื่องไปยังส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกเรือ่ งผ่านหมดและมีขอ้ ก�ำหนด
ว่าเรื่องใดต้องเข้าสภามหาวิทยาลัย นี่เป็นวิธีเก่า แต่ปัจจุบัน
นี้สภามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ “ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ความหมาย คือ เป็นกลไกสูงสุดขององค์กร (Governance
Mechanisms) ในการที่จะให้องค์กรเป็นหรือไม่เป็นอย่างไร เพราะ
ฉะนั้นถ้าองค์กรเกิดความผิดพลาดผู้รับผิดชอบ คือ สภามหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยคนทั่วไปเมื่อเกิดเหตุจะโทษอธิการบดี คณบดี หรือ
คณาจารย์ทงั้ หลาย ทีจ่ ริงแล้วผูร้ บั ผิดชอบ คือสภามหาวิทยาลัย การที่
ได้เริม่ ท�ำงานในสภามหาวิทยาลัยเมือ่ สามสิบปีที่ผ่านมา มีความเข้าใจ
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สภามหาวิทยาลัยแบบหนึ่ง แต่ความเข้าใจในเวลานี้แตกต่างไป
จากเดิม เพราะได้มโี อกาสเรียนรูจ้ ากการท�ำหน้าทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัย
และเป็นประธาน กกอ. รวมทั้งเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อ
ให้ช่วยคิดในการท�ำ CSR คืนก�ำไรให้สังคมเกี่ยวกับเรื่องเยาวชน เมื่อ
ได้เข้าไปท�ำงานได้พบเห็นการบริหารงานภาคเอกชน การบริหารงานการ
เงิน มีตัวระบบที่แข็งแรงมาก และได้เห็นระบบก�ำกับดูแลที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากของระบบอุดมศึกษา ท�ำให้มคี วามเข้าใจว่าหน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแล หมายความว่า เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด จะดีหรือไม่ดีจะ
ต้องเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด เป็นผู้บอกต�ำแหน่งบอกทิศทาง แต่
สังคมไทยมิได้คิดเช่นนี้ เมื่อปฏิบัติจริงก็ไม่ตรงกัน ในกฎหมายหลาย
ฉบับบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก�ำกับดูแล แต่ใน
ระบบธนาคารและตลาดหลักทรัพย์มีระบบก�ำกับดูแลระบบการเงินที่
แข็งแรงมาก ระบบก�ำกับดูแลระบบอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถใช้กลไกบังคับในจุด
ที่สำ� คัญเชิงระบบ ถึงมีกลไกก็เป็นการบังคับในจุดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่
สาระส�ำคัญ ทุกครั้งที่ได้ไปบรรยายจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ว่า ถ้าต้องการให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าอย่ารอส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบทีด่ ี ต้องสร้างเองอย่ารอให้
ผูอ้ นื่ มาสร้างให้ เพราะสร้างเองจะแข็งแรงกว่า และต้องคิดว่า
เพื่ อ ท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ บ ้ า นเมื อ ง การที่ ม าด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยก็เพื่อที่ท�ำหน้าที่แทนบ้านเมืองและสังคม ด้วยการ
ควบคุมดูแลมหาวิทยาลัย จากการที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย และนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเมื่ อ ห้ า ปี ที่
ผ่านมา พบว่าค�ำนิยาม “การก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัย” มีความหมาย
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ลึกมากกว่าทีค่ ดิ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในกรณีตวั
อย่างของมหาวิทยาลัยอีสาน ถ้าท่านเป็นนายกสภาและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอีสานท่านคิดว่าควรต้องรับผิดชอบอย่างไร

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์
• ลาออกทันที และก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต้องคิดไตร่ตรองอย่าง
		 รอบคอบ ต้องสืบประวัตินายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
		 สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
		
		
		
		
		
		
		
		

• สิ่งนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดี สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก�ำกับดูแล
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแต่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบหรือไม่จะต้องดูว่ากรรมการที่นั่ง
อยู่ในที่ประชุมให้ความคิดเห็นอะไรต่อสภามหาวิทยาลัยหรือ
ไม่ ถ้าได้สอดส่องดูแลมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจมิต้อง
รับผิดชอบ แต่อธิการบดีต้องรับผิดชอบ แต่ถ้ากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไม่มีความตั้งใจอนุมัติให้ปริญญาบัตรตามผู้อื่น
ต้องรับผิดชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงต้องจดรายงาน
การประชุมอย่างรัดกุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประชุม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
จะเกิดค�ำถามที่ว่า เวลาที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้
พิจารณาหรือไม่ได้พจิ ารณาเรือ่ งใดบ้าง เรือ่ งใดทีส่ ำ� คัญน�ำไปสูป่ ญ
ั หา
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ที่เกิดขึ้นที่สภามหาวิทยาลัยควรจะเป็นผู้ก�ำหนดอนุมัติตรวจสอบ
ทั้งหลาย จากการคาดเดาคิดว่าสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มีคณะ
อนุกรรมการทีค่ อยตรวจสอบกิจการหลักและตรวจสอบสถานะการเงิน
ของมหาวิทยาลัย จากการศึกษาข้อมูลพบว่า เรื่องการเงินไม่ได้น�ำ
เสนอสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยก็มไิ ด้เรียกร้อง แสดงให้
เห็ น ว่ า สภามิ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งครบถ้ ว นตามกลไกการตรวจสอบ
จะเห็นได้วา่ ยังมีโอกาสทีจ่ ะปรับปรุงสภามหาวิทยาลัยอีกมาก ถ้าจะให้
มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าจริง การทีไ่ ด้เคยศึกษาเรือ่ งหลักการก�ำกับ
ดูแลจากหลักสูตรของ IOD (The Institute of Directors) ท�ำให้เข้าใจ
และทราบถึงความจริงเชิงลึกในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลตามหลักการ
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
เรียนว่าทุกท่านทราบกรณีตวั อย่างนีแ้ ละมหาวิทยาลัยอีสานเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนตั้งขึ้นเพื่อหาก�ำไร การที่สภามหาวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบทุกเรื่องคงจะยาก แต่ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยก�ำกับ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด เผยการแสดงทรั พ ย์ สิ น หรื อ งบการเงิ น
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบก็จะไม่เกิดปัญหา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
สภามหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Accountable)
และวิธีที่จะรับผิดชอบต่อสังคม คือ นายกสภากับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องช่วยกันท�ำให้ตัวระบบการก�ำกับดูแลให้เข้มแข็ง
โดยเฉพาะเรือ่ งการเงินทีไ่ ม่ได้มกี ารตรวจสอบ และระบบการตรวจสอบ
ต้องมีสองชั้น คือ จัดท�ำรายงานประจ�ำปีต่อสภามหาวิทยาลัยชั้นหนึ่ง
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อีกชัน้ หนึง่ มีกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีเ่ ข้าใจวิธี
การตรวจสอบมาเป็นประธาน แล้วท�ำให้มีระบบตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยโดยมีเจ้าหน้าทีไ่ ปตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ สภามหาวิทยาลัย
อีสานไม่มีระบบตรวจสอบจึงแสดงว่าสภามหาวิทยาลัยท� ำหน้าที่
บกพร่อง และนายกสภามหาวิทยาลัยควรจะต้องถูกขึ้นบัญชีด� ำ
(Black list) ยกเว้นมีหลักฐานเหตุผลว่านายกสภาได้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างดีแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สภามหาวิทยาลัยก�ำกับดูแลสถาบัน สถาบันอยูใ่ นระบบอุดมศึกษา
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดูแลระบบ โดยที่ทั้งหมด
ท�ำงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เพราะ
ฉะนัน้ ในการทีเ่ ป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ดแู ลก�ำกับตัวสถาบัน
แต่มไิ ด้มองเฉพาะผลประโยชน์ของสถาบันฝ่ายเดียว ต้องมองประโยชน์
ของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสุดท้าย ที่ว่า Think Systematically &
Nationally System ในที่นี้หมายถึง Higher Education System คือ
มองตัวระบบ ของอุดมศึกษา ที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญของบ้าน
เมือง แล้วสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของตัวระบบ เพราะฉะนั้นกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งมี มุ ม มองอย่ า งนี้ ถ้ า เมื่ อ ไรกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคิดว่าเป้าหมาย มีอย่างเดียว คือ ท�ำให้สถาบันนั้น
มหาวิทยาลัยนั้นเจริญ อย่างอื่นไม่สนใจถือว่าคิดผิด เพราะอาจจะ
เป็นการท�ำร้ายบ้านเมืองได้ หรือท�ำให้ระบบรวน ในความเป็นจริงแล้ว
ระบบอุดมศึกษาต้องการอุดมศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าเป็น
มหาวิทยาลัยแบบไหนก็เป็นมหาวิทยาลัยทีย่ อดเยีย่ มได้ทงั้ สิน้ ตอนนี้
ก็ชดั เจนแล้วว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โชคดีกว่ามหาวิทยาลัย
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ส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องปรับตัวมาก เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เก่งเรื่อง
เทคโนโลยีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี และยิ่งนับวัน
มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้เป็นความต้องการสูง แต่การที่จะให้เป็นเลิศด้วย
ตัวเองโดยไม่คบค้ากับมหาวิทยาลัยอืน่ นัน้ ท�ำได้ยาก จึงต้องคบค้ากับ
มหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่มีความช�ำนาญแบบอื่น และต้องท�ำความร่วม
มือกับฝ่าย Demand Side มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท�ำได้หลายวิธี วิธีหนึ่ง
คือหนึง่ เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒมิ าจาก Demand
Side จ�ำนวนหนึ่งมาช่วย

การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสิ่งที่ได้รับมิใช่เงิน
แต่เป็นเกียรติที่ได้รับ และความสุข ที่ได้จากการให้ แต่เวลาที่
ให้ประสบการณ์ ให้คำ� แนะน�ำ จะต้องระวังในเรือ่ งของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) สภามหาวิทยาลัยต้องการคนที่มี
ความคิดที่แตกต่างหลากหลาย และประสบการณ์ที่หลากหลายด้วย
และต้องมาจากหลายที่มาจากหลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
แล้วมาท�ำงานเป็น องค์คณะจึงจะมีความเข้มแข็งได้ การท�ำหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นการท�ำโดยองค์คณะ นายกสภา
มหาวิทยาลัยมิใช่ผู้ที่จะตัดสิน แต่เป็นผู้ดำ� เนินการเพื่อให้เกิด
การตัดสินใจที่ดีโดยองค์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีหน้า
ที่รับฟังซึ่งกันและกันแล้วลงมติ เป็นมติขององค์คณะ เมื่อมีการ
ลงมติ ร่วมกันแล้ว แม้มติไม่เป็นเอกฉันท์ก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ มีมารยาท รูว้ ธิ กี ารท�ำงาน
ต้องไม่ออกมาพูดเอาดีเข้าตัวว่า ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ เพื่อ
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หาคะแนนให้ตัวเอง เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง จุดที่สำ� คัญหลายครั้งที่คนไม่
เข้าใจว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ใช้อ�ำนาจรัฐรวมถึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเอกชน การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นตัวแทน
ของรั ฐ ที่ เ ข้ า มาดู แ ลมหาวิ ท ยาลั ย นี่ คื อ ความหมายที่ ส�ำ คั ญ และ
รับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
การท�ำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วมา ส่วน
ใหญ่จะท�ำงานละเอียดคืออนุมตั ติ ามวาระทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอและวาระ
ตามที่ก�ำหนดในกฎหมาย แต่เป็นงานประจ�ำ แต่ส่วนของการก�ำกับ
ดูแล ทีเ่ ป็นงานหลักเรือ่ งใหญ่มากไม่คอ่ ยท�ำ หรือไม่มวี าระให้ทำ� ส่วน
นี้คือ การก�ำกับทิศทาง จุดเน้น ระบบ ดูแลให้มีคุณธรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยจึงต้อง ตรวจสอบตัวเองว่าท�ำหน้าทีด่ แี ล้ว
หรือยัง และเอาใจใส่จริงจัง และต้องพยายามหาทางท�ำงานหลัก
ให้ได้ เป็นการท้าทาย การประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือนจึงควร
กันเวลาไว้สักหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง เพื่อท�ำงานหลักเชิงนโยบาย
เรื่องที่เป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทางเลือกหนึ่ง สอง สาม
มีข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยง ความยากล�ำบาก อย่างไร และผลที่เกิด
ในทางทีส่ อง ทีส่ ามเป็นอย่างไรแล้วก็ตดั สิน แต่ในทางปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั
ส่วนใหญ่การเสนอเรื่องเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้เสนอ
เป็นทางเลือก
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ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่บอร์ด
การท�ำหน้าที่บอร์ดศึกษาจากหลักสูตรการอบรม IOD ว่า
มีหน้าที่ 4 อย่าง คือ
• Duty of Care คือการท�ำงานด้วยความเอาใจใส่ด้วยความ
		 ระมัดระวัง
• Duty of Loyalty คือการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ไม่ใช่
		 ประโยชน์ขององค์กรอื่นหรือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• Duty of Obedience คือท�ำตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้
		 ซึง่ ทัง้ ก�ำหนดทีก่ ฎหมายเหนือเราก�ำหนด และทีส่ ภามหาวิทยาลัย
		 ก�ำหนดไว้
• Duty of Disclosure คือ เปิดเผยข้อมูลที่ท�ำหน้าที่ต่อผู้มีส่วน
		 ได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
สาเหตุใหญ่ ๔ ประการของความหย่อนสมรรถภาพของ
บอร์ด
๑. หย่อนด้านกระบวนการกลุ่ม : องค์ประกอบไม่เหมาะสม
การสื่อสารไม่ดี เป็นอริกัน ฯลฯ
๒. ไม่เอาใจใส่ ไม่สนใจการท�ำหน้าที่ ท�ำงาน แบบ reactive
ไม่ได้ท�ำงานแบบ proactive
๓. ไม่รู้หน้าที่ หน้าที่ของบอร์ด คือหน้าที่ตั้งค�ำถาม ไม่ใช่
หน้าทีต่ อบค�ำถาม หน้าทีต่ อบค�ำถามอยูท่ ฝี่ า่ ยบริหาร หลายครัง้
การประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เป็นที่
เคารพนับถือและมีความรูด้ มี ากเสนอความคิดเห็นให้ความเห็นในเรือ่ ง
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ใดเรื่องหนึ่ง และผู้ร่วมประชุมคนอื่นนิ่งเงียบ ซึ่งหมายความว่าเรื่อง
นั้นมหาวิทยาลัยต้องรับไปปฏิบัติ แต่เรื่องลักษณะนี้มักเงียบหายไป
จึงเกิดความคิดขึ้นว่ากรรมการที่ออกความเห็นเป็นเรื่องที่ดีจริง แต่
สงสัยท่านไม่เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ว่ามหาวิทยาลัยแห่ง
นี้จะท�ำสิ่งที่ดีถึงขนาดนั้นได้หรือไม่ ถ้าหากท�ำได้จะท�ำให้ผ่านความ
ขัดแย้งในหลายด้านอย่างไรบ้าง จะเห็นได้ว่าความคิด (Idea) ที่ดีๆ
หลายครั้งจะสร้างความยุ่งยากวุ่นวายถ้าหากจัดการความคิดที่ดีๆ
ไม่เป็น การที่จะน�ำความคิดที่ดีในสภามหาวิทยาลัยไปด�ำเนินการจะ
ต้องน�ำกลับไปคิดต่อ คิดให้เป็นระบบและคิดด้วยความรอบคอบ
พร้อมทั้งมีกระบวนการที่จะลงมือท�ำ แล้วจึงน�ำมารายงาน ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจ
๔. ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนกลุ่ม จะท�ำให้บอร์ดเกิดความ
ไขว้เขว

หน้าที่ส�ำคัญ ๕ ประการ ของบอร์ด
๑. ก�ำหนดและปรับปรุง Mission & Strategy ขององค์กร
๒. ตรวจสอบ Performance ขององค์กร และดูแลให้ผู้บริหาร
รับชอบและรับผิด
๓. สรรหา แต่งตั้ง และปลด ซีอีโอ
๔. จัดหาและดูแลทรัพยากร ทั้งที่เป็นเงินและเครื่องใช้
๕. เชือ่ มโยง สร้างความราบรืน่ ระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อม
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นีค่ อื หน้าทีส่ ำ� คัญของ บอร์ด ทีเ่ ลียนแบบมาจากเอกชน ข้อสาม
ปลดและแต่งตัง้ ซีอโี อ และซีอโี อไปแต่งตัง้ ผูอ้ นื่ ต่อเพือ่ ให้เป็นทีมในการ
ท�ำงาน ท�ำงานตามข้อหนึง่ คือต้องท�ำอะไรบ้าง ไปทางไหนแล้วก็สรรหา
คนมาเป็นซีอีโอ และข้อสอง ข้อสี่ และข้อห้าสภามหาวิทยาลัยช่วย
สนับสนุน จึงมีคำ� ถามว่ามหาวิทยาลัยคิดตาม ๕ ข้อนี้ถูกต้องหรือไม่
ทีจ่ ริงถูกแต่มสี งิ่ ทีไ่ ม่ตรงระหว่างห้าข้อนีท้ ใี่ ช้ใน เอกชนกับทีใ่ ช้ในมหาวิทยาลัย
คือข้อสามสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ปลดและแต่งตั้งเฉพาะซีอีโอ เราตั้ง
คณบดีดว้ ย แล้วสภาจะสร้างความราบรืน่ เป็นทีมบริหารมหาวิทยาลัย
ได้อย่างไร ก็เป็นโจทย์ให้เห็นประเด็น เพื่อจะได้เห็นด้วยว่าหลายครั้ง
ความไม่ราบรื่นอยู่ในระบบ ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยก็พยายามแก้ไข
ซึ่งการแก้ไขนั้นก็อาจจะมีข้อดีและไม่ดี
จากการทีไ่ ด้อา่ นหนังสือและพยายามสังเคราะห์ออกมาว่า ความ
เข้าใจผิดของคนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารมักจะกล่าวว่า
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ทิศทางอย่างนัน้ อย่างนี้ มหาวิทยาลัย หมาย
ถึง อธิการบดี ส่วนสภาเรียกว่าสภา อาจารย์เรียกว่าอาจารย์ ซึ่ง
เป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง มหาวิทยาลัยต้องประกอบด้วย ๓
ส่วน คือ ฝ่ายปฏิบตั คิ อื อาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ งั้ หลาย ฝ่ายจัดการ
คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายก�ำกับดูแลคือสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด
รวมเรียกว่ามหาวิทยาลัย สามฝ่ายท�ำหน้าที่ไม่เหมือนกัน แต่ทั้งหมด
ต้องท�ำหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกัน เสริมแรงซึง่ กันและกัน เพือ่ ท�ำวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และภารกิจหลัก และสามส่วนนี้ต้องเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
นี่คือหลักส�ำคัญ และสภามหาวิทยาลัยต้องช่วยท�ำให้เกิดสภาพนั้น
ในสามส่วนนี้ต้องไม่มีฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำ� ได้ยากเพราะคนใน
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มหาวิทยาลัยโดยธรรมชาติมีความเป็นตัวเองสูง และการที่จะท�ำให้
เกิดสภาพสามส่วนเท่ากับหนึง่ เดียวเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน ต้องมีการ
ท�ำตลอดเวลาผ่านกระบวนการต่างๆ ในฐานะที่เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งที่พยายามท�ำ คือพยายามท�ำให้ทุกคนเห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะท�ำผลประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมือง
เพิม่ ขึน้ โดยให้คนรูจ้ กั คุณค่าของทีต่ า่ งๆ ส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยจะไปเยีย่ มชืน่ ชมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะได้รับรู้ ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อบ้าน
เมือง รับรูถ้ งึ กระบวนการท�ำงานและเข้าใจ การท�ำงานของแต่ละ
ส่วนงาน เป็นความรู้ส�ำหรับน�ำมาใช้กำ� กับดูแลให้เกิด Synergy
ระหว่างส่วนงาน เพื่อท�ำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้เพิ่มขึ้น

การจัดการและก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัย
แนวโน้มโลก
การก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการจากทั่วโลกด้วยการ
สืบค้นทางอินเตอร์เนตสามารถท�ำได้ง่าย วิธีการทางด้านการก�ำกับ
ดูแลจะมีแนวเดียวกันหมด คือ จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างผลสัมฤทธิ์ให้
แก่องค์กร ซึ่งต้องมีคุณภาพ มี CQI และประสิทธิผล ต้องมีตัวชี้วัด

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมิใช่ก�ำไร แต่อยู่ที่ประโยชน์
ทางสังคม
การท�ำหน้าที่กำ� กับดูแล ๓ มิติ
การท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล คิดว่าเป็นเรือ่ งใหญ่มากทีก่ รรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป จะไม่ตระหนัก จากการที่ได้รับเชิญให้ดำ� รง
<< ๑๗๒ สภามหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จึงค้นคว้าหนังสือเพือ่ พยายามศึกษา
Governance as Leadership เป็นหนังสือที่เขียนดีมาก พบว่าเรื่อง
Governance จะต้องท�ำสามมิติ มิติที่มักจะท�ำคือ Fiduciary Mode
เป็นสภามหาวิทยาลัยที่คอยดูแลงบประมาณที่รัฐจัดสรรมาให้กับ
มหาวิทยาลัย และได้น�ำไปท�ำหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์
แก่สังคม จริงๆ แล้วการก�ำกับดูแลต้องท�ำ มิติที่สองและมิติที่สาม
Strategic Mode และ Generative Mode.
Strategic Mode คือเข้าไปเป็น Partner กับฝ่ายบริหาร ร่วมกัน
ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ ทีท่ า้ ทายและเหมาะสม มิตทิ สี่ าม Generative
Mode คือเข้าไปร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายคณาจารย์และฝ่ายผู้ทำ� งาน
ช่วยกันคิดไปข้างหน้าว่า จะต้องเตรียมการที่จะท�ำให้องค์กรไปได้ดี
ในอนาคตอย่างไร ต้องท�ำสามมิตินี้ให้ได้ ซึ่งได้เขียนรายละเอียดไว้
และสถาบันคลังสมองรวบรวมข้อความจาก Blog ที่เขียนไว้ จัดท�ำ
เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ
ธรรมชาติของ Governance ๓ แบบ
Governance ๓ มิตินี้จะชี้ให้เห็นว่า Type I, Type II, Type III,
มีธรรมชาติที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง Type I เป็นมิติที่เราคุ้นเคย มิติที่ ๒
เป็นมิติที่ใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ เพื่อที่จะคิดอย่างเป็นระบบ
มีหลักการที่จะต้องมีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมา
เป็น Policy Option ทางเลือกทั้งหลายจะอยู่ที่ Strategic Mode แต่
ที่สำ� คัญอย่างยิ่ง คือ Generative Mode ซึ่งหลายๆ ครั้งไม่ได้ใช้
เหตุผล แต่ใช้ Intuition ใช้ Leadership ของคนหลายๆ คนมาช่วย
กันคิดไปข้างหน้า การท�ำหน้าที่ Generative Mode ไม่สามารถท�ำได้
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๑๗๓ >>

ใน Board Room ท�ำได้ยากมากเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความ
คุน้ เคย ถ้าจะท�ำหน้าที่ Generative Mode ต้องจัดการประชุมแบบ
Retreat ในบรรยากาศทีไ่ ม่เป็นทางการ ให้ทกุ คนสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ออกมาจากใจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ก็ตอ้ งหาลักษณะจ�ำเพาะ จุดเด่นของตัวเอง และพยายามเข้าสูจ่ ดุ เด่น
ที่ตัวเองสามารถท�ำหน้าที่ได้ดี สภามหาวิทยาลัยจะต้องเข้าช่วยท�ำให้
เกิดสภาพนั้น โดยที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีวิธีการที่จะท�ำหน้าที่
ใน Type III ได้ เริ่มต้นด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสม และร่วมกันหา
วิธที ำ� งานเพือ่ ดึงความริเริม่ สร้างสรรค์ และมองบทบาทของมหาวิทยาลัย
ไปข้างหน้า ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี
สภามหาวิทยาลัยต้องตระหนักตลอดเวลาว่า อนาคตคือคน
รุน่ ใหม่ และการพัฒนาคนที่ มีอยูแ่ ล้ว การท�ำหน้าทีแ่ บบ Generative
Mode ไม่มีอะไรส�ำคัญเท่าการเตรียมคน ระบบก็ส�ำคัญ และสิ่งที่คน
มักจะละเลยก็คือตัวบอร์ดเองก็ต้องเรียนรู้ร่วมกัน (Intellectual
Capital) ว่าการท�ำหน้าที่ บอร์ด ที่ดีคืออะไรและจะเพิ่มองค์ประกอบ
ของบอร์ดให้ดขี นึ้ ได้อย่างไร และท�ำหน้าทีไ่ ด้ดหี รือยังเพือ่ ให้เกิด ความ
น่าเชื่อถือ (Reputational Capital) จากบุคคลภายนอก แต่กระนั้น
พฤติกรรมของบอร์ดก็มีความส�ำคัญ อีกสิ่งหนึ่งที่บอร์ดควรท�ำ คือ
เป็นทีร่ บั ฟังเสียงของคนในองค์กรทัง้ ความพอใจ ไม่พอใจ ความปรารถนา
ความมุง่ มัน่ จะต้องมีชอ่ งทางรับฟังในเสียงทีบ่ คุ คลภายในองค์กรแสดง
ความคิดเห็นคือเป็น (Political Capital) และต้องมองถึงลักษณะของ
องค์กรว่ามีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอในขณะนัน้ และสภามหาวิทยาลัย
จะต้องฟังเสียงหรือความต้องการของสังคมภายนอกด้วย สิ่งสุดท้าย
<< ๑๗๔
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ของการท�ำหน้าทีข่ อง บอร์ด คือการสร้าง ความสัมพันธ์ภายใน (Social
Capital) สมาชิก บอร์ด ไม่ใช่เพียงมาประชุม แต่จะต้องหาเวลานอก
การประชุมท�ำความคุน้ เคย ปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการด้วย
เป็นเรือ่ งของความสัมพันธ์ภายในบอร์ด จะเป็นพลังของบอร์ดทีไ่ ม่ได้
คิดถึงมากนัก นี่เป็นพลังสี่ด้านของสมาชิกบอร์ด
หนังสือ Richard T. Ingram. Effective Trusteeship (1995)
กล่าวไว้ว่าบอร์ดมีความรับผิดชอบ ๑๒ ประการ จะมีลักษณะคล้าย
กับหน้าที่สำ� คัญ ๕ ประการของบอร์ดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ
• ก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ คือ ก�ำหนดว่าองค์กรนี้ท�ำ
		 อะไร จะไปทางไหน

		
		
		
		
		

• สรรหาอธิการบดี
• สนับสนุนงานของอธิการบดี
• ติดตาม - ก�ำกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
• ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของสภามหาวิ ท ยาลั ย หลั ก การ
ท�ำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยมีจ�ำนวนมาก
• ยืนหยัดให้มกี ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ คือ องค์กรนีจ้ ะไปอย่างไร
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และ
สภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ชี้ให้จัดท�ำ และมีการทบทวน
อยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
• ทบทวนภาระกิจหลัก คือ โปรแกรมการศึกษาและโครงการ
บริการสังคมเพือ่ น�ำไปสู่ การเปลีย่ นแปลงและปรับปรุง (ควบคุม

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๑๗๕ >>

		
		
		

ค่าใช้จ่าย จัดสรรทรัพยากรใหม่ ลดแรงกดดันขึ้นค่าเล่าเรียน
ปรับโครงสร้าง) สภามหาวิทยาลัยของประเทศไทยควรที่
จะเน้น (Focus) ในเรือ่ งนีใ้ ห้มาก
• ประกันความพอเพียงของทรัพยากร
• ประกันการบริหารจัดการที่ดี
• ยึดมั่นในความมีอิสระของสถาบัน
• เชื่อมโยงสถาบันสู่ชุมชน และเชื่อมโยงชุมชนสู่สถาบัน
• บางครั้งท�ำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์

การก�ำกับดูแลที่ดี ๑๕ ประการ
๑. บ่มเพาะวิสยั ทัศน์ ส่งเสริมให้คนในองค์กรกล้าฝัน และร่วม
กันท�ำให้เป็นวิสยั ทัศน์ทชี่ ดั เจน และมีความจ�ำเพาะ (“Cradle” Vision)
๒. ระบุคณ
ุ ค่าขององค์กรอย่างชัดเจน การตัดสินใจเป็นเรือ่ งๆ
ไม่ส�ำคัญเท่ากับการก�ำหนดคุณค่าภาพรวมขององค์กร (Explicitly
address fundamental values)
๓. ท�ำให้องค์กรมุ่งเป้าภายนอกองค์กร (Force and External
Focus) ตามปกติผู้คนในองค์กรมีแนวโน้มจะคิด-ปฏิบัติเรื่องที่เป็น
เป้าหมายภายใน บอร์ดต้องชักจูงกึง่ บังคับให้ตอ้ งเน้นค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียภายนอก
๔. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่เน้นผลลัพธ์ เน้นผลลัพธ์ที่ตรงกับ
ปณิธานความมุ่งมั่นขององค์กร (Enable an outcome-driven
organization system)

<< ๑๗๖
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๕. แยกแยะเรื่องใหญ่ออกจากเรื่องเล็ก (Separate large
issues from small ones)
๖. ท�ำให้มีการคิดไปข้างหน้า (Force forward thinking)
๗. ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Enable proactive)
๘. ส่งเสริมให้มกี ารคิดแตกต่างหลากหลาย โดยมีความสามัคคี
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Facilitate diversity & unity)
๙. ก�ำหนดความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่ (Describe relationship to
relevant constituencies)
๑๐. ก�ำหนดกติกาในการท�ำหน้าที่ของบอร์ด คือ บอร์ดต้อง
สร้างวินัยให้ตนเองปฏิบัติ (Define a common basis for discipline)
๑๑. ก�ำหนดบทบาทของบอร์ด ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน
ให้สมาชิกของบอร์ด พูดเหมือนกัน คือ สมาชิกบอร์ด พูด&ท�ำ เป็น
องค์คณะ ไม่ใช่เป็นปัจเจก (Delineate the board’s role in common
topic)
๑๒. ก�ำหนดว่าต้องการสารสนเทศอะไรบ้าง เพือ่ การท�ำหน้าที่
สารสนเทศต้องเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป และน�ำเสนอในเวลาที่
เหมาะสม รวมทัง้ ต้องไม่ใช่สารสนเทศทีไ่ ม่ตรงความจริง (Determine
what information is needed)
๑๓. ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลอย่างพอดี (Balance) ไม่ตึงเกิน
(Overcontrol) และไม่หลวมเกิน (Undercontrol)
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๑๔. ใช้เวลาของบอร์ด อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อองค์กร (Use board time efficiently)
๑๕. ท�ำหน้าที่อย่างมีพลัง และสร้างสรรค์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ฝ่ายบริหาร (Enable simultaneously muscular and sensitive use
of board power)

การท�ำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		
		
		
		
		

• เป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์ แต่อาจผิดก็ได้ บางครั้งแล้วแต่
สถานการณ์
• ต้องท�ำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ให้มากกว่ารับ ที่ได้รับ
คือความภาคภูมใิ จทีเ่ ห็นมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าและได้ทำ�
ประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง
• มุ่งผลประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าส่วนน้อย หลายครั้งต้องไม่
มุง่ แต่ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแต่จะต้องมุง่ ถึงประโยชน์ของ
บ้านเมืองให้มาก
• เคารพ/ปฏิบัติตามกติกา
• ตั้งกติกา เปิดเผย ปฏิบัติตาม
• ท�ำงานด้วยความเอาใจใส่ รอบคอบ

งานฝาก จากระบบราชการ
• ให้สำ� นักงานสภามหาวิทยาลัยท�ำรายการ พร้อมทัง้ ข้อบังคับ/
		 กฎระเบียบ ท�ำเป็นคู่มือวางไว้ในห้องประชุม

<< ๑๗๘

สภามหาวิทยาลัย

• Update และ Brief สภามหาวิทยาลัยปีละครั้ง
• หาวิธีทำ� งานอย่างรอบคอบ แต่ไม่เสียเวลา
• ก�ำหนดหลักการ ให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติงานส�ำคัญ
• ชี้ทิศ เป้า ต�ำแหน่ง ล�ำดับความส�ำคัญ
• สรรหาอธิการบดี สร้างความต่อเนื่องของภาวะผู้น�ำ
• ช่วยให้บรรลุ (ยุทธศาสตร์) ช่วยให้คล่องตัวและระมัดระวัง
• ตรวจสอบว่าบรรลุหรือไม่
• เสริมโลกทัศน์ Outside-in ดูแล USR (University Social
		 Responsibility)
• คิดใหญ่ ยาว (การประชุมแบบ Retreat)
• ท�ำให้การก�ำกับดูแล/การบริหาร แบบมีส่วนร่วม ราบรื่น
		 สร้างสรรค์
• ดูแล Risk
• ตรวจสอบ/ประเมิน การท�ำงานของสภามหาวิทยาลัย
ปรับปรุงจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/
posts/474814และhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/474883
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การประเมินสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย
(Governance) ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ต้องการการท�ำงานที่เอา
จริงเอาจัง แต่ทำ� งานอย่างพอดี ไม่กำ� กับแบบเข้มงวดเกินไป จนลงไป
ทีร่ ายละเอียดมากเกิน ท�ำให้ไม่ได้ก�ำกับภาพใหญ่ หรือประเด็นใหญ่ๆ
เวลานี้เป็นปกติที่ บอร์ด ขององค์กรต่างๆ จะจัดให้มีการประเมินการ
ท�ำงานของ บอร์ด เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้ บอร์ด ท�ำหน้าที่ดีขึ้น
ย�้ำว่า เน้นการประเมินเพื่อน�ำผลมาปรับปรุงการท�ำงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเอง ไม่ใช่หวังเพือ่ เอาไป ขอคะแนนหรือ
การยกย่องจากใครหรือหน่วยงานใด
เพือ่ เป็นตัวอย่างของการประเมินทีด่ ี จึงขอน�ำตัวอย่างแบบสอบ
ถามของมหาวิทยาลัย Victoria ที่นิวซีแลนด์ ใช้สอบถามกรรมการ
สภาฯ แต่ละคนมา ลปรร. การประเมินแบบนี้เป็นการประเมินตนเอง
โดยเขาประเมิน ๖ หมวดคือ
๑. Leadership
๒. Structures and Relationships
๓. Accountability
๔. Compliance
๕. Performance
๖. Meetings and Communication
แต่ละหมวดมีค�ำถามดังต่อไปนี้ ให้กรอกคะแนน ๑ - ๕,
๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๒ = ไม่เห็นด้วย ๓ = ไม่แน่ใจ ๔ = เห็นด้วย
๕ = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
<< ๑๘๐

สภามหาวิทยาลัย

Leadership
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

๑. สภาฯ ได้ท�ำหน้าที่ภาวะผู้น�ำ และให้วิสัยทัศน์
๒. กรรมการสภาฯ ในภาพรวม มีความเข้าใจบทบาทและความ
รับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
๓. กรรมการสภาฯ ในภาพรวม มีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
บทบาทด้านบริหาร (จัดการ) กับด้านก�ำกับดูแล แตกต่างกัน
อย่างไร
๔. สภาฯ ได้ท�ำคุณประโยชน์ (Add Value) แก่มหาวิทยาลัยใน
การทบทวน Mission, Vision, และ Strategic Objectives
เป็นรายปี จากการน�ำเสนอของฝ่ายบริหาร
๕. มีการเขียนระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายสภาฯ
และของฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
๖. มีการเขียนระบุหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน
๗. สภาฯ มีสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจที่ดี
และส�ำหรับท�ำหน้าที่สภาฯ
๘. น้อยครัง้ ทีจ่ ะมีการน�ำเสนอวาระประชุมในลักษณะทีก่ รรมการ
ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรือ่ งนัน้ กับ ยุทธศาสตร์ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
๙. มีการก�ำหนดมาตรฐานจริยธรรมและมาตรฐานของการก�ำกับ
ดูแลไว้อย่างชัดเจน และมีการด�ำเนินการตามมาตรฐานนั้น
๑๐. สภาฯ ในภาพรวม มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอ
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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		 ๑๑.
			
			
		 ๑๒.
			
		 ๑๓.
		 ๑๔.
			
		 ๑๕.
			

สภาฯ ได้ท�ำหน้าที่ประเมินผลส�ำเร็จ (Performance) ของ
อธิการบดีอย่างจริงจังและเหมาะสม โดยประเมินตามเกณฑ์
ที่กำ� หนดไว้
สภาฯ ท�ำหน้าที่ดูแลให้มีกรรมการที่เหมาะสมต่อเนื่อง
(Succession)
เอาใจใส่อนาคตของมหาวิทยาลัย
มีข้อบังคับ และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
สภาฯ
การท�ำหน้าที่กรรมการสภาฯ ให้ความพึงพอใจและเป็น
ประโยชน์

Structures and Relationships

		

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

		
		 ๗.
		 ๘.
			
<< ๑๘๒

จ�ำนวนพอเหมาะ
กรรมการย่อยท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสม
โครงสร้างของกรรมการย่อยเหมาะสม
กรรมการย่อยช่วยเพิม่ คุณค่า (Add Value) แก่มหาวิทยาลัย
การสือ่ สารระหว่างกรรมการย่อยกับสภามหาวิทยาลัยมีความ
เหมาะสม
กรรมการถามค�ำถามทีเ่ หมาะสมในการประชุมคณะกรรมการ
ย่อย
สภาฯ มีอิสระจากการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างพอเพียง
กรรมการสภาฯ ถามค�ำถามทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

		 ๙.
			
			
		 ๑๐.
			
		 ๑๑.
			
		 ๑๒.
			
		 ๑๓.
			
		 ๑๔.
			
		 ๑๕.
		 ๑๖.
		 ๑๗.
			
		 ๑๘.
		 ๑๙.
			
		 ๒๐.
		 ๒๑.
			
		 ๒๒.

เชือ่ ว่าผลการประเมินโดยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องส�ำคัญต่อการท�ำ
หน้าทีข่ องสภาฯ ในช่วง ๑๒ เดือนทีผ่ า่ นมา ให้ผลบวก
หรือพอใจ
กรรมการสภาฯ แต่ละคนมีช่องทางสื่อสารกับผู้น�ำชุมชนที่
จ�ำเพาะกลุ่ม
กรรมการสภาฯ ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของทั้งองค์กร
ไม่ใช้เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มีโอกาสอย่างเพียงพอให้กรรมการสภาฯ ได้หารือกันอย่าง
ไม่เป็นทางการ
ข้อโต้แย้งภายในการประชุมสภาฯ ตัดสินโดยการลงคะแนน
มากกว่าโดยการอภิปรายหาข้อยุติ
เมื่อมีกรรมการสภาฯ ท่านใหม่ สภาฯ ได้จัดให้มีพี่เลี้ยงเพื่อ
แนะน�ำให้รู้จักและเข้าใจวิธีท�ำหน้าที่
สภาฯ ท�ำงานเป็นทีมอย่างได้ผล
มีการอภิปรายกันอย่างเปิดเผยและเปิดใจ
ข้าพเจ้าเห็นว่าสภาฯ ได้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างเอาใจใส่ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
สภาฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขวัญก�ำลังใจของพนักงาน
มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
สภาฯ ได้พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม
กรรมการสภาฯ ท่านอื่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องส�ำคัญๆ
ที่ข้าพเจ้าไม่ทราบ
สภาฯ สื่อสารข้อตัดสินใจไปยังผู้ได้รับผลกระทบ
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๑๘๓ >>

		 ๒๓.
			
		 ๒๔.
			

ข้าพเจ้าสามารถให้ขอ้ คิดเห็นในสภาฯ โดยไม่รสู้ กึ หวาดเกรง
ภัยใดๆ
มีการสื่อสารเสวนาระหว่างกรรมการสภาฯ ด้วยกัน พอๆ
กับระหว่างกรรมการสภาฯ กับฝ่ายบริหาร

Accountability

๑. สภาฯ ท�ำหน้าที่อย่างระมัดระวัง และอย่างจริงจัง
๒. สภาฯ ตรวจสอบรายงานการเงินอย่างจริงจังเพียงพอ และ
		
เข้าใจว่าสถานะการเงินเป็นไปตามที่คาดหวัง
๓. สภาฯ มีข้อเขียนก�ำหนดข้อปฏิบัติทางจริยธรรม
๔. สภาฯ ได้มีมติอนุมัติเงินเดือนของอธิการบดี
๕. สภาฯ ได้ตรวจสอบและด�ำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
		
องค์กร
๖. สภาฯ มีข้อเขียนก�ำหนดกระบวนการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
๗. สภาฯ ได้ตรวจสอบว่าในการตัดสินใจเรื่องส�ำคัญๆ อาจมี
		
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง
๘. กรรมการสภาฯ แต่ละคนเปิดเผยความสนใจส่วนตัว
		
รวมทัง้ เปิดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนทัง้ ทีอ่ าจเกิด (Potential
		
Conflict of Interest) และที่เกิดขึ้นแล้ว (Actual Conflict of
		
Interest)
		 ๙. สภาฯ ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการในเรือ่ งกิจการของสภาฯ อย่าง
			 เพียงพอ
		 ๑๐. มีระบบจัดการสินทรัพย์ที่ดี มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย
			 ไม่สูง
<< ๑๘๔

สภามหาวิทยาลัย

		 ๑๑.
			
		 ๑๒.
			
		 ๑๓.
			
		 ๑๔.

มีกระบวนการที่เหมาะสมส�ำหรับให้สภาฯ ใช้ก�ำหนดเงิน
เดือนของอธิการบดี
สภาฯ ไม่ได้ใช้เงินของมหาวิทยาลัยส�ำหรับใช้ในการพัฒนา
กรรมการสภาฯ
ในการประชุมสภาฯ ข้อเสนอจากฝ่ายบริหารมักได้รบั ความ
เห็นชอบโดยไม่มีการซักถาม
กรรมการสภาฯ ได้รับค�ำแนะน�ำอย่างอิสระ หากต้องการ

Compliance
		
		
		
		
		

๑. รายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีสากล
๒. มีขนั้ ตอนทีม่ นั่ ใจว่าการด�ำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมของสภาฯ เป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
๔. การควบคุมทางการเงินมีอย่างเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนิน
การขององค์กรราบรื่น
๕. มีการควบคุมดีเพียงพอในเรือ่ ง การทุจริต การจัดการความ
เสี่ยง และการจ้างงาน
๖. มีช่องทางให้ร้องเรียนข้อน่าสงสัยว่ามีการท�ำผิดนโยบาย
กฎกติกา และความล้มเหลวในการก�ำกับดูแล
๗. สภาฯ ได้ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการตามนโยบายที่
สภาฯ ก�ำหนด

Performance

๑. มีข้อเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และล�ำดับความส�ำคัญของ
			 มหาวิทยาลัย และกรรมการสภาฯ ทุกคนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
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		 ๒.
			
		 ๓.
		 ๔.
		 ๕.
		 ๖.
			
		 ๗.
			
		 ๘.
			
		 ๙.
			
		 ๑๐.
			
		 ๑๑.
		 ๑๒.
			
		 ๑๓.
			
		 ๑๔.
		 ๑๕.

ไม่ค่อยมีการอภิปรายท�ำความเข้าใจค่านิยมในการประชุม
สภาฯ
สภาฯ กล้าตัดสินใจ ลงมือท�ำ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
การประชุมสภาฯ และกรรมการย่อย ก่อผลสัมฤทธิ์
การประชุมสภาฯ เน้นเอาใจใส่ปัจจุบันมากกว่าอนาคต
กรรมการสภาฯ คิดและเข้าใจล�้ำหน้าประเด็นและเรื่องราว
ต่างๆ และน�ำแนวคิดเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนในสภาฯ
วัตถุประสงค์ของสภาฯ ในช่วง ๑๒ เดือนทีผ่ า่ นมาบรรลุตาม
ที่กำ� หนด
สภาฯ ได้มีโอกาสอภิปรายกันบ่อยๆ ว่าใน ๕ ปีข้างหน้า
มหาวิทยาลัยจะเดินไปในทิศทางใด
ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายในสภาฯ เพื่อประเมิน
Performance ของสภาฯ
ข้าพเจ้าไม่เคยได้รบั Feedback ว่า Performance ในการ
ท�ำหน้าที่กรรมการสภาฯ ของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร
สภาฯ ได้ประเมิน Performance ของอธิการบดี
มีก ารสื่ อสารเป้าหมายและความคาดหวั ง ของสภาฯ
ต่ออธิการบดีอย่างเปิดใจ
สภาฯ ตรวจสอบเปรียบเทียบ Performance ของสภาฯ
กับ Performance ของสภามหาวิทยาลัยอื่น
สภาฯ ประเมิน Performance ของสภาฯ เอง อย่างสม�ำ่ เสมอ
สภาฯ ด�ำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมที่สูง

Meetings and Communication

๑. กรรมการสภาฯ ได้รับรายงานและเอกสารการประชุมล่วง
		
หน้าอย่างเหมาะสม
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๒. การประชุมด�ำเนินไปอย่างได้ผลดี (Productive)
๓. มีการประชุมบ่อยเพียงพอ
๔. การประชุมด�ำเนินไปโดยมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย มีส่วน
ร่วมอย่างจริงจัง และมีการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม
๕. กรรมการสภาฯ ท�ำงานเป็นทีม
๖. กรรมการสภาฯ เคารพข้อตกลงว่าข้อคิดเห็นของกรรมการ
แต่ละท่านในการประชุม ถือเป็นความลับ ไม่นำ� ไปเปิดเผย
๗. กรรมการสภาฯ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นอย่างดี
๘. ข้าพเจ้าเข้าใจได้ไม่ยาก ว่าขณะนี้สภาฯ ก�ำลังเผชิญความ
ท้าทายส�ำคัญๆ อะไรบ้าง

เขาไม่ได้อธิบายว่า เมื่อกรรมการสภาฯ กรอกแบบสอบถาม
แล้วเขาเอามาประเมินคะแนนอย่างไร หากเอาคะแนนของแต่ละข้อ
มารวมกัน คงต้องปรับค�ำถามบางค�ำถามเสียใหม่ เพราะค�ำถาม
ส่วนใหญ่หากคะแนนสูงถือว่าดี แต่มีหลายค�ำถามหากคะแนนสูง
ถือว่าไม่ดี ผมไม่แน่ใจว่าเขาสอดค�ำถามลวงไว้เป็นระยะๆ หรือไม่
ผมแปลถอดความจากต้นฉบับโดยคงความหมายเดิมไว้ทงั้ หมด
หากจะน�ำมาใช้ในบริบทของอุดมศึกษาไทย ควรปรับให้เหมาะสม
ต่อแต่ละสถาบัน ผมเองมองว่า หากน�ำเอาค�ำถามเหล่านี้มาท�ำ
ความเข้าใจกันในสภาฯ จะช่วยให้กรรมการสภาฯ เข้าใจหลักการ
ท�ำหน้าที่ กรรมการสภาฯ ได้ดีขึ้นอย่างมากมาย
ปรับปรุงจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/468594
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยกลางทุง่
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๔ สภาสถาบันอาศรมศิลป์จัดการประชุมที่
ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันอาศรมศิลป์ อ. บางแพ จ. ราชบุรี ท�ำให้ผมได้
นั่งประชุมสภามหาวิทยาลัยกลางทุ่งนาเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่จริง
สภามหาวิทยาลัยเคยประชุมที่วัดกันมาแล้วครั้งหนึ่ง ดังบันทึกที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/288288
เรามาประชุมที่นี่ เพื่อจะได้สัมผัสสถานที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมฝึก
อบรม ที่ผสมผสานบรรยากาศแห่งท้องทุ่งและสวน ที่เป็นธรรมชาติ
และบรรยากาศแห่งธรรม ที่ศาลาปฏิบัติธรรม
พื้นที่ ๗๐ ไร่นี้ได้ชื่อว่า ไร่ก๋ง เป็นมรดกของครอบครัว อ.วิชิต
ชี้เชิญ โดยท่านเล่าว่าพ่อแม่ท�ำนา ไร่ สวน เลี้ยงลูก ๑๐ คน (ลูกสาว
๗ คน) บนทีด่ นิ ผืนนีภ้ ายในมีฮวงซุย้ ฝังศพบิดาของ อ. วิชติ ไว้ ต้องการ
ให้เป็นสถานที่แห่งบุญกุศล การใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจึงตรงกับ
วัตถุประสงค์ เพราะบิดามารดาของท่านเป็นคนเห็นคุณค่าการศึกษา
มีห้องน�ำ้ หลายห้อง นอนเต๊นท์ ขุดบ่อ ๒ ไร่ ปลูกไม้สัก ๑๒ ไร่
ที่นา ๔๐ ไร่ ตั้งใจให้เป็นเกษตรกรรมอินทรีย์ทั้งหมด ไร่ก๋งยินยอมให้
อาศรมศิลป์มาใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ก�ำหนดกิจการ ทางญาติพนี่ อ้ งจะ
ท�ำตามโดยไม่มีข้อแม้ โดยจะจัดการลงทุนเรื่องสิ่งก่อสร้างเองทั้งหมด
ทางอาศรมศิลป์จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาองค์รวม
โดยใช้นาเป็นฐาน
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ศ. ระพี สาคริก นายกสภาฯ กล่าวว่า การเกษตรสอนให้รัก
แผ่นดิน รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ อดทน
เรานัง่ ประชุมทีศ่ าลาหลังเล็กริมแปลงนา ท่ามกลางอากาศเย็น
สบายค่อนไปทางหนาวเพราะลมแรง ผมร่วมประชุมไป ซึมซับธรรมชาติ
ไป โดยเฉพาะภาพนกลักษณะคล้ายนกนางแอ่นบินโฉบแมลง พอสาย
อีกหน่อยเขาไปเกาะพักผ่อนทีส่ ายไฟ เกือบเทีย่ งก็หายไปทัง้ ฝูง อ. วิชติ
บอกว่าเป็นนกหนีหนาวมาจากทางเหนือ มีในฤดูนี้เท่านั้น
วาระส�ำคัญที่สุดของการประชุมคือ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๖
รวม ๓ สาชาวิชาคือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย และ
ผูป้ ระกอบการทางสังคม ซึง่ ตามแนวทางของสถาบันอาศรมศิลป์ ย่อม
เป็นอุดมศึกษาทางเลือก แต่ก็จะต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานของ
สกอ. ข้อบังคับฯ จึงต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ สกอ. แต่ข้อ
ก�ำหนดนั้น รวมทั้งข้อบังคับฯ จะเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต�ำ่ ในทาง
ปฏิบัติจริง นศ. จะได้เรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเข้มข้น
ผมได้เสนอว่า ในทางปฏิบัติ ให้เน้นการเรียนรู้ฝึกฝนฉันทะและ
ทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skills) มากกว่าเรียนรู้วิชา เน้นหลัก
การว่า เรียนรู้วิชาส�ำหรับเป็นพื้นฐานส�ำหรับการฝึกทักษะการเรียนรู้
คือให้กลับทาง เป็นมองวิชาเป็น Means ไม่ใช่ End ส่วนทักษะการ
เรียนรู้เป็น End แทนที่จะเป็น Means อย่างที่ยึดถือกันทั่วไปใน
ขณะนี้
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ผมชื่นชมที่ทีมงานของสถาบันอาศรมศิลป์ใช้วิกฤตน�้ำท่วมเป็น
โอกาสออกไปท�ำงานร่วมกับชุมชน ฟื้นจิตวิญญาณช่วยเหลือตนเอง
และช่ ว ยเหลื อ กั น เองของชุ ม ชน ได้ ภ าคี ใ นชุ ม ชนหลายแห่ ง มาก
ส�ำหรับท�ำงานวิชาการแบบงอกงามจากชีวิตจริง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยกลางทุ่งในวันนี้ จึงให้ความสุข
ทั้งจากธรรมชาติ และจากการได้ร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆ เป็นบุญกุศล
แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/474559
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วิเคราะห์คนอภิปรายในสภา
ผมเป็นนายกสภาฯ หรือประธานทีไ่ ม่ดนี กั ผมมีสไตล์เปิด
โอกาสให้ ค นแสดงความคิ ด เห็ น แม้ จ ะรู ้ ว ่ า คนนั้ น จะแสดง
ความเห็นทีไ่ ม่คอ่ ยมีประเด็นอะไร ก็ปล่อยให้พดู ผมมองว่าคน
ที่อยู่ในสภาฯ ก็รู้เองว่าเขาต้องการสื่อสารอะไร หรือมีวิธีคิด
แบบไหน แล้วประธานจึงสรุปประเด็น ...
สภาฯ ในที่นี้หมายถึงสภามหาวิทยาลัย ผมมีข้อสังเกตว่า
ในบางสภาฯ จะมีตัวแทนอาจารย์มาอภิปรายเรื่องต่างๆ ด้วยอารมณ์
ไม่พอใจเจือก้าวร้าว ฟังแล้วผูฟ้ งั เครียด และหาส่วนสร้างสรรค์ได้ยาก
ผมนัง่ สังเกตว่าผูอ้ ภิปรายเช่นนั้นมีลกั ษณะอย่างไร เขาพูดเพือ่
ใครหรือเพื่ออะไร และได้ค�าตอบว่าส่วนใหญ่เพื่อตนเอง เพื่อความ
สะดวกของตนเอง มีส่วนน้อยที่เป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
วงการอุดมศึกษา และประเทศชาติ
ลีลาของการพูดแบบนี้หากไม่สังเกตให้ลึก เราจะมองไม่เห็นนะ
ครับ และผมสงสัยว่า คนทีม่ ีอารมณ์และเจตคติแบบนีไ้ ด้รับเลือกเป็น
ตัวแทนอาจารย์เข้ามานั่งในสภาฯ ได้อย่างไร มันสะท้อนภาพและ
ความคิดของกลุ่มผู้เลือกด้วยหรือเปล่า เป็นเรื่องน่าคิด และโยงไปสู่
ระดับวุฒิภาวะของอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย
ตามประสบการณ์ของผม คนแบบนั้นพบในบางมหาวิทยาลัย
เท่านั้น และคิดย้อนหลังไปทบทวนประสบการณ์ ๓๒ ปีในการเป็น
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยของผม ในสภาฯ พบคนแบบนี้น้อยลง
แต่ผมเห็นว่าไม่ควรมีเลยจะเป็นคุณต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า
สภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมา
ให้คำ� แนะน�ำด้วยมุมมองทีก่ ว้างขวาง เชือ่ มโยงมหาวิทยาลัยออก
ไปสู่กิจการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้งให้มุมมองเชิง
อนาคต ซึง่ เป็นหัวใจของการท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล (Governance)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยดีๆ จึงเป็นเสมือน “เวทีแห่งปราชญ์”
มาสังสรรค์กนั โดยมีประเด็นการด�ำเนินงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่สังคมเป็นเป้าหมาย
ที่น่าเบื่อที่สุดคือ สภามหาวิทยาลัยที่มีคนจงใจใช้เป็นเวที
ห�้ำหั่นกัน กลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
บรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์ถกู ท�ำลายไปหมด เหลือแต่บรรยากาศ
แห่งความเผ็ดร้อนรุนแรง การประชุมเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลองค์กร
เปลีย่ นสภาพเป็นเวทีตอ่ สูฟ้ าดฟัน ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสูก้ บั ความ
ไม่โปร่งใสในการบริหาร ซึ่งในยุคที่ระบบก�ำกับดูแลของเราพัฒนาขึ้น
มากเช่นนีไ้ ม่ควรเสียเวลาไปกับเรือ่ งรายประเด็น ควรใช้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความสุจริต
ถูกต้องของการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
นายกสภาที่เป็นประธานการประชุมไม่ควรยอมให้ดาวสภา
อาละวาดด้วยเรื่องแบบนี้เรื่องเดียวเป็นเวลา ๑ ชั่วโมงหรือกว่า อย่าง
ทีผ่ มเคยประสบเมือ่ ประมาณสิบปีมาแล้ว ควรแจ้งให้ดาวสภาท�ำเรือ่ ง
มาเป็นลายลักษณ์เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบไปตรวจสอบราย
ละเอียดข้อเท็จจริง เอามาเสนอสภาฯ
<< ๑๙๒

สภามหาวิทยาลัย

ที่ผมเคยพบอีกแบบหนึ่งคือ นายกสภาคอยเร่งให้การประชุม
ผ่านไปโดยเร็ว “เดี๋ยวตกเรือบิน” กลับไม่ทัน ผมเข้าใจว่าท่านนายก
สภาฯ คงจะคิดว่าหน้าทีข่ องสภาฯ คืออนุมตั หิ รือไม่อนุมตั เิ รือ่ งทีเ่ สนอ
เข้าสภาฯ เท่านั้น ไม่ได้มองแบบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
ผมเป็นนายกสภาฯ หรือประธานทีไ่ ม่ดนี กั ผมมีสไตล์เปิดโอกาส
ให้คนแสดงความคิดเห็น แม้จะรู้ว่าคนนั้นจะแสดงความเห็นที่ไม่ค่อย
มีประเด็นอะไร ก็ปล่อยให้พูด ผมมองว่าคนที่อยู่ในสภาฯ ก็รู้เองว่า
เขาต้องการสื่อสารอะไร หรือมีวิธีคิดแบบไหน แล้วประธานจึงสรุป
ประเด็น เดี๋ยวนี้แม้สมาชิกในที่ประชุมพูดแตกประเด็นไปคนละทิศ
คนละทาง ผมก็พอจะสรุปประเด็นและขอมติได้ คือใช้วิธีสังเคราะห์
ยกระดับข้อสรุปขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่เหนือรายละเอียดที่ขัดแย้ง วิธีนี้
ใช้ได้ดีในที่ประชุมที่สมาชิกเป็นผู้ใหญ่
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/453932
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ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหามี ๒ แบบใหญ่ๆ คือท�ำ
หน้าทีก่ ลัน่ กรองแล้วเสนอให้สภาฯ เลือกแบบหนึง่ กับท�ำหน้าที่
ตัดสินใจแทนเลือกอธิการบดีแทนสภาฯ แล้วเสนอให้สภาฯ
ให้ความเห็นชอบ อีกแบบหนึ่ง
มหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา
อธิ ก ารบดี มี ค ณะกรรมการยกร่ า ง แล้ ว เอามาอภิ ป รายกั น ใน
สภามหาวิทยาลัย ท�ำให้ผมได้ความรู้มาก จึงน�ำมาบันทึกไว้เพื่อการ
ลปรร.
ข้อถกเถียงกันในสภาฯ มีมากมาย หลากหลาย ซับซ้อน
หลากหลายวิธีคิดมาก ผมจะไล่ไปทีละประเด็นส�ำคัญ
๑. คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าที่อะไร
๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
๓. กรรมการสรรหากับสิทธิในการได้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูเ้ ข้ารับ
		
การสรรหา
๔. กรรมการสรรหาทีเ่ ป็นกรรมการสภาด้วยมีสทิ ธิล์ งคะแนนเลือก
		
อธิการบดีตอนสภามหาวิทยาลัยลงมติหรือไม่
๕. การสรรหากับการเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างไร
๖. การเสนอชื่อกับการสมัคร
๗. คุณสมบัติของอธิการบดี
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๘. เวลา
๙. การรักษาความลับ

คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าที่อะไร
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหามี ๒ แบบใหญ่ๆ คือท�ำหน้าที่
กลั่นกรองแล้วเสนอให้สภาฯ เลือก แบบหนึ่ง กับท�ำหน้าที่ตัดสินใจ
แทนเลือกอธิการบดีแทนสภาฯ แล้วเสนอให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ
อีกแบบหนึ่ง
จะเห็นว่าแบบหลัง คณะกรรมการสรรหาต้องรับผิดชอบมาก
ต้องรอบคอบและใช้วจิ ารณญาณอย่างดียงิ่ ส่วนแบบแรกคณะกรรมการ
สรรหาสบาย คือท�ำเพียงกระบวนการให้ได้รายชื่อจ�ำนวนน้อย (เช่น
๒ - ๓ คน) เสนอให้สภาฯ ตัดสิน
เรือ่ งแบบนีไ้ ม่มถี กู ไม่มผี ดิ ขึน้ กับความเชือ่ การให้นำ�้ หนัก และ
ประสบการณ์ของแต่ละคน จึงถกเถียงกันได้มาก และหาข้อยุติยาก
คนที่ ช อบแบบกรรมการสรรหาท� ำ หน้ า ที่ ก ลั่ น กรองอาจให้
เหตุผลว่า หากมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการสรรหาตัดสิน ก็เท่ากับ
กรรมการสภาฯ ไม่มีอ� ำนาจ เพื่อด�ำรงอ�ำนาจสูงสุดของสภาฯ
คณะกรรมการสรรหาต้องเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเกิน
๑ ชื่อ ให้สภาฯ ตัดสิน
ประสบการณ์บอกผมว่า วิธีเสนอหลายชื่อให้สภาฯ ตัดสินนั้น
น�ำไปสู่การวิ่งเต้น ขอเสียง หรือรวมพวก แลกเปลี่ยนผลประโยชน์
กัน แทนที่จะเป็นระบบพิจารณาตามความสามารถของบุคคล มัก
กลายเป็นระบบพวกพ้อง
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แต่วิธีที่มอบให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกเพียง ๑ ชื่อ
เสนอให้สภาฯ มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จะช่วยลดการวิ่งเต้นหา
เสียง แต่วธิ นี จี้ ะดีตอ่ เมือ่ ในมหาวิทยาลัยนัน้ ผูค้ นเชือ่ ถือไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน
ยอมรับว่า กรรมการสรรหาแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ มีความ
มั่นคงทางคุณธรรม (Integrity) และมั่นคงต่อการท�ำหน้าที่เพื่อผล
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยส่วนรวม และแก่สงั คม รวมทัง้ คณะกรรมการ
สรรหาก็มีความพร้อมที่จะรับแรงบีบคั้นที่อาจเกิดขึ้น
สรุปว่า โดยส่วนตัวของผม ผมชอบรูปแบบทีค่ ณะกรรมการสรรหา
ท�ำหน้าที่ตัดสินเบื้องต้น เลือกไว้คนเดียว แล้วเสนอให้สภาฯ ลงมติ
รับ/ไม่รับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
หลักการคือ ผู้เป็นกรรมการสรรหาต้องเป็นผู้มีวุฒิภาวะ
สู ง มี วิ จ ารณญาณสู ง และมุ ่ ง ที่ ผ ลประโยชน์ ข ององค์ ก ร
(มหาวิทยาลัย) และบ้านเมืองเป็นหลัก ไม่ใช่ทำ� เพือ่ หาพวกพ้อง
ของตนเอง รวมทั้งต้องมั่นคงต่อแรงบีบคั้นที่ไม่ถูกต้อง
อีกหลักการหนึ่งส�ำหรับสังคมมหาวิทยาลัยคือ Participatory Governance ดังนั้น จึงต้องมีตัวแทนจาก หลายภาคส่วนใน
มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมเป็นกรรมการสรรหา โดยต้องมีการ
ท�ำความเข้าใจว่า คนเหล่านี้ มาท�ำงานนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วน
รวมของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพือ่ กลุม่ ทีต่ นเป็นตัวแทน ตัวบุคคล
ที่ เ ข้ า มาเป็ น ตั ว แทนจึ ง ต้ อ งเลื อ กอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ในด้ า นคุ ณ สมบั ติ
ดังระบุในย่อหน้าที่แล้ว
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หากใช้หลักการ ให้คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าทีต่ ดั สินเบือ้ งต้น
ผมมีความเห็นว่าคณะกรรมการ สรรหาควรมีกรรมการสภาฯ ผู้ทรง
คุณวุฒิจ�ำนวนมากหน่อย พูดง่ายๆ ว่า ให้เสียงคนนอกเป็น majority
แต่กม็ คี นในมาช่วยให้มมุ มองจากภายในด้วย โดยทีจ่ ากประสบการณ์
ของผม คนนอกมักจะมองใหญ่ มองแบบ Outside – in ได้ดกี ว่าคนใน
และอิทธิพลจากความคุ้นเคยกันกับผู้ได้รับการพิจารณาก็น้อยกว่า
ประเด็นกรรมการสรรหานี้ นอกจากเรื่ององค์ประกอบ แล้วยัง
มีประเด็นเรื่ององค์คณะ คือต้องท�ำงาน เป็นองค์คณะ รับผิดชอบ
ร่วมกัน ท�ำงานร่วมกัน ไม่ใช่เป็นที่ทะเลาะโต้แย้งหาข้อได้เปรียบของ
บางคนหรือ บางกลุ่ม
คณะกรรมการสรรหาต้องแสวงหาข้อมูลส�ำหรับน�ำมาใช้ในการ
ตัดสินใจ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผย และข้อมูลเชิงลับที่หากแพร่งพราย
อาจเกิดผลเสียหายต่อบุคคล ดังนั้น การพูดจาให้ความเห็นของ
กรรมการ ต้องถือเป็นความลับที่ผู้เกี่ยวข้องต้องไม่นำ� ไปเปิดเผยนอก
ห้องประชุม คณะกรรมการสรรหาจึงต้องมีข้อตกลง เรื่องการรักษา
ความลับ และผู้นำ� ไปเผยแพร่ต้องถือว่ามีความผิด
คณะกรรมการสรรหาต้องท�ำงานอย่าง Evidence-Based ทีส่ ดุ
เท่าที่จะท�ำได้ โดยหาข้อมูลหลักฐาน หลายแบบ จากหลายแหล่ง
และแหล่งหนึง่ คือรับฟังจากตัวแทนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลากหลายกลุม่
คณะกรรมการสรรหาในอุดมคติ ต้องมีความเป็นทีมหรือ
องค์คณะ ท�ำงานร่วมกันอย่างเชือ่ ถือไว้วางใจ ต่อกันและกัน กล้าน�ำเอา
เรื่องส�ำคัญและมีความละเอียดอ่อน (Sensitive) มาเสนอในทีป่ ระชุม
โดยเชื่อมั่นว่า ตนเองจะไม่เดือดร้อน เพราะจะไม่มีใครน�ำออกไป
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แพร่งพราย รวมทั้งเมื่อมีการลงมติ ฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ยอมรับหรือ
เคารพมติ และถือว่าเป็นมติร่วมของทั้งองค์คณะ ไม่ออกไปพูดข้าง
นอกว่าตนไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

กรรมการสรรหากับสิทธิในการได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารับ
การสรรหา
ต้องให้ชัดเจนว่า เมื่อมีชื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาแล้ว
เป็นอันว่าหมดสิทธิใ์ นการเป็นผูส้ มัคร หรือเป็นผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็น
อธิการบดี แม้จะลาออกในภายหลัง ก็จะยังไม่มีสิทธิ์
และโดยมรรยาท กรรมการสรรหาไม่ควรเข้าไปเป็นทีมบริหาร
เช่น รองอธิการบดีของท่านที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนั้น

กรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการสภาด้วยมีสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกอธิการบดีตอนสภามหาวิทยาลัยลงมติหรือไม่
เรือ่ งนีเ้ รามักไม่นกึ ถึงกัน แต่ได้เกิดข้อโต้แย้งขึน้ แล้ว นักกฎหมาย
บอกว่ามีการฟ้องไปถึงศาลปกครอง ว่าการที่กรรมการสภาฯ ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ลงมติในฐานะกรรมการสรรหาไปครั้ง
หนึง่ แล้ว พอเรือ่ งเข้าสภาฯ ก็มาลงมติอกี ครัง้ หนึง่ ในสภาฯ ถือว่าเป็นการ
ออกเสียง ๒ ครัง้ ไม่ถกู ต้อง และศาลปกครอง เห็นด้วยกับผูร้ อ้ ง ยกเว้น
สภาฯ ในการประชุมครัง้ นัน้ มีมติให้ทา่ นเหล่านัน้ ลงมติได้อกี ครัง้ หนึง่
จะเห็นว่า คนเรามีมุมมองต่อกติกาต่างๆ แตกต่างกัน บางคน
มองที่อ�ำนาจ หรือสิทธิ แต่ผมมองต่าง ผมมองว่าเรื่องแบบนี้ผู้ต้อง
เข้าไปท�ำหน้าทีม่ ภี าระทีต่ อ้ งรับผิดชอบ เน้นทีภ่ าระ ไม่ใช่ทอี่ ำ� นาจหรือสิทธิ
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การสรรหากับการเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างไร
กล่าวให้ง่ายและสั้นที่สุด การสรรหาไม่ใช่การลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ไม่ใช้คะแนนนิยมรูปแบบใดๆ ทัง้ สิน้ ในการตัดสิน แต่ใช้ความ
เหมาะสมต่อการท�ำหน้าทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ในสถานการณ์
นั้นๆ เป็นหลัก
กรรมการจัดการเลือกตัง้ ไม่ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณ ยกวิจารณญาณ
ให้แก่ผู้ออกเสียงลงคะแนน แต่กรรมการสรรหาต้องใช้วิจารณญาณ
รอบด้าน เพื่อตัดสินใจตามระดับความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
สรรหาได้รับมอบจากสภาฯ
มักมีผสู้ บั สน ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย เราจึงต้องเคารพ
การเลือกตัง้ เคารพสิทธิเสียงของ “ประชาคม” และเมือ่ ย่อประเทศไทย
ลงไปเป็น “มหาวิทยาลัย ก” ประชาคมมหาวิทยาลัย ก ก็คอื คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย ก ดังนัน้ การได้มาซึง่ อธิการบดีจงึ ต้องไปถามประชาคม
โดยจัดให้มีการลงคะแนนเสียง โดยคณาจารย์ อย่างน้อยก็ทางอ้อม
มิฉะนั้นถือว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นเผด็จการ
วิธีคิดตามย่อหน้าที่แล้วผิดโดยสิ้นเชิง เป็นมิจฉาทิฐิ เป็นทาง
แห่งความเสื่อม วิธีคิดว่าอาจารย์คือ เจ้าของมหาวิทยาลัย และเป็น
ผู้ผูกขาดการเลือกตั้งอธิการบดีนั้นผิด
แต่แนวคิดว่า คณาจารย์ควรมีส่วนแสดงความคิดเห็นด้านการ
ก�ำกับดูแลและการบริหารมหาวิทยาลัยนัน้ ถูกต้อง และคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีควรหาทางรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่าย
การเสนอชื่อกับการสมัคร
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ชื่อของผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง (โปรดเกล้าฯ) เป็น
อธิการบดีอาจได้มาจาก ๒ ทาง คือโดยการเสนอชื่อ และโดยการ
สมัคร
การเสนอชื่อหมายความว่าเจ้าตัวไม่รู้เห็น (หรืออาจรู้เห็นลับๆ)
การสมัครแปลว่าเจ้าตัวอยากเป็น ข้อบังคับของบางมหาวิทยาลัยระบุ
วิธกี ารแบบใดแบบหนึง่ และบางมหาวิทยาลัยเปิดช่องให้ใช้ทงั้ ๒ แบบ
การเสนอชือ่ ถือเป็นรูปแบบหนึง่ ของการมีสว่ นร่วมของประชาคม
ภายในมหาวิ ท ยาลัย จึ งต้องระบุ ว่ากลไกเสนอชื่ อ เป็ น อย่ า งไร
มักก�ำหนดตามหน่วยงาน และระบุว่าสมาชิกของหน่วยงานที่มีสิทธิ์
ร่วมเสนอชื่อ เป็นใครบ้าง ที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระบุวิธีการเสนอชื่อ
และรวบรวมความเห็นและตัดสินใจเสนอชือ่ ใครบ้าง และระบุให้แต่ละ
หน่วยเสนอชื่อได้ไม่เกินกี่ชื่อ
การเสนอชื่อนี้มีลักษณะคล้ายการลงคะแนน น�ำไปสู่ความรู้สึก
ว่ามีคะแนนเสียง และไปสู่เสียงเล่าลือ ว่าใครคะแนนเสียงดีกว่าใคร
ใครได้รับการเสนอจากมากหน่วยงานที่สุด ฯลฯ และมีการพยายาม
น� ำ เอาข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ม ากดดั น คณะกรรมการสรรหา และ/หรื อ
สภามหาวิทยาลัย โดยหลายกรณีเอาไปใช้ผ่านสื่อมวลชน
ข้อบังคับของบางมหาวิทยาลัย ก�ำหนดเรียกการเสนอชื่อของ
หน่วยงานว่าเป็น “การลงคะแนน” ยิ่งเป็นการชักจูงให้มีคนคิดว่าการ
ลงคะแนนนั้นจะมีน�้ำหนักต่อการสนับสนุนผู้เข้ารับการแข่งขันคนไหน
ซึ่งที่จริงแล้ว ในการสรรหาต้องไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการหาเสียง
จึงมีบางมหาวิทยาลัยพยายามก�ำหนดโทษ ว่าผู้ที่มีพฤติกรรม
หาเสียง หรือหาการสนับสนุน เป็นการท�ำผิด ถ้าเป็นตัวบุคคลที่อยู่ใน
<< ๒๐๐

สภามหาวิทยาลัย

ข่ายได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ลงมือท�ำหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นั้นหมด
สิทธิ์ ในการเข้ารับการสรรหาทันที

คุณสมบัติของอธิการบดี
เรือ่ งนีผ้ มว่าไม่คอ่ ยมีปญ
ั หา โดยต้องก�ำหนดไว้ให้ชดั เจน ส�ำหรับ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหา เรือ่ งทีต่ อ้ งไม่
ลืมคือต้องไม่เป็นคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และต้องไม่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่การเมือง
มีประเด็นเรื่องต้องท�ำงานเต็มเวลา โดยไม่มีภารกิจอื่นๆ มา
รบกวนสมอง ซึง่ ก็ควรระบุไว้ แต่ผมก็เคยเห็นอธิการบดีทสี่ มองดีเยีย่ ม
ท�ำงานเป็นอธิการบดีไปเล่นหุ้นไป รายได้จากการเล่นหุ้นมากกว่า
เงินเดือนอธิการบดีมากมาย เท่าที่ผมรู้จักมีมากกว่า ๑ ราย และผม
สงสัยเสมอว่า หากผมรู้ล่วงหน้าว่า เขาจะมีพฤติกรรมนี้ และผมเป็น
กรรมการสรรหา ผมจะเลือกเขาหรือไม่ ผมมีความเชื่อว่าสภาพเช่น
นั้น ไม่ใช่ทำ� งานอธิการบดีเต็มเวลา แต่ผมอาจเคร่งครัดเกินไปก็ได้
เพือ่ ประกอบการก�ำหนดคุณสมบัตหิ รือความสามารถทีจ่ �ำเพาะ
ส�ำหรับหาอธิการบดีทจี่ ะมาท�ำงานเป็นผูน้ ำ� และบริหารให้บรรลุผลใน
๔ - ๘ ปีขา้ งหน้า สภามหาวิทยาลัยจึงต้องก�ำหนดให้ชดั ว่าในเวลาข้าง
หน้านั้น ต้องการให้บรรลุผลอะไรบ้างเป็นประเด็นใหญ่ๆ แล้วมอบให้
คณะกรรมการสรรหาใช้ขอ้ ก�ำหนดนัน้ ในการ พิจารณาความสามารถ
จ�ำเพาะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือสมัครเป็นอธิการบดี
จะเห็นว่า คุณสมบัติของอธิการบดี ต้องมีทั้งคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัตเิ ชิงยุทธศาสตร์ในช่วงเวลา ข้างหน้าตอนด�ำรงต�ำแหน่ง
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เวลา
เวลาในทีน่ หี้ มายถึงเวลาเริม่ กระบวนการสรรหา ต้องให้เสร็จเผือ่
เวลาโปรดเกล้าฯ ไว้อย่างน้อย ๒ เดือน และต้องมีเวลาให้ดำ� เนินการ
ขั้นตอนอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพราะหากมีคนขัดแย้ง เอาไป
ฟ้องศาลปกครอง ต้องยืนยันได้ว่าได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน (Duty
of Conformance) และระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) บาง
มหาวิทยาลัยก�ำหนดเวลาเริม่ กระบวนการสรรหา ๑๘๐ วันก่อนอธิการบดี
ท่านปัจจุบันจะหมดวาระ บางแห่งให้เวลาถึง ๒๔๐ วัน
เวลาทีต่ อ้ งระมัดระวังอย่างมากคือช่วงห่างระหว่างคณะกรรมการ
สรรหาลงมติ ถึงเวลาที่นำ� เรื่องเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย ยิ่งทิ้งช่วงน้อย
เท่าไรยิ่งดีเท่านั้น เพราะข่าวจะแพร่งพรายยากหน่อย กรรมการบาง
ชุดใช้วิธีประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งสุดท้ายตอนเช้า เสร็จเที่ยง
แล้วเอาเข้าสภาฯ ตอนบ่ายเลย

การรักษาความลับ
เรื่องนี้ได้กล่าวแทรกไว้ในหลายตอนข้างบนแล้ว แต่น�ำมาย�ำ้ ไว้
เป็นตอนแยกต่างหากด้วย เพราะเคยมีคนมาให้ความเห็นในบล็อก
ของผม ว่ากระบวนการสรรหาทั้งหมดควรเปิดเผย ไม่ควรถือเป็น
ความลับ ซึง่ ผมคิดว่าวิธคี ดิ เช่นนัน้ ไม่ถกู ต้อง การท�ำงานทีส่ ำ� คัญหลาย
เรื่องต้องท�ำแบบมิดชิด เพือ่ ป้องกันการกระทบ กระเทือนเรื่องส่วนตัว
ของบุคคล การรักษาความลับ กับความโปร่งใสในการท�ำงานเป็น
คนละเรื่องกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันที่ผลประโยชน์ของหน่วยงาน
และความซื่อสัตย์ในสังคม
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ยิ่งมอบความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการสรรหาสูงเพียงใด
คณะกรรมการสรรหาก็ยิ่งต้องหา ข้อมูลมาพิจารณาให้รอบคอบ
มากเพียงนั้น และข้อมูลบางส่วนต้องถือเป็นความลับ เพราะหาก
แพร่งพรายไป จะก่อผลเสียหายต่อบุคคล และหากแหล่งข้อมูลไม่
เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการฯ จะรักษาความลับได้ เขาก็ไม่ให้ข้อมูล
คณะกรรมการฯ ก็จะท�ำงานตัดสินใจในสภาพที่มีข้อมูลขาดๆ วิ่นๆ
ไม่ครบถ้วน
คณะกรรมการสรรหาที่ดี จึงต้องเอาเรื่องลับมาตีแผ่พิจารณา
ร่วมกันได้ และไว้วางใจซึ่งกันและกันว่า เมื่อให้ความเห็นอย่างไรแล้ว
จะไม่มีผู้น�ำไปแพร่งพราย หากไม่มีความไว้วางใจต่อกันในระดับนี้
การพิ จ ารณาประเด็ น ที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาก่อนมีการลงมติ การท�ำหน้าทีอ่ ย่างเป็นองค์คณะ
อย่างแท้จริงจึงไม่เกิด
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469905

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๒๐๓ >>

ไตร่ตรองสะท้อนความคิด
จากการร่วมเป็นกรรมการ
สรรหาอธิการบดี
การได้ร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยใน
ระดับทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติแห่งหนึง่ ช่วยให้ผมได้เรียนรูม้ าก
มาย
ข้อเรียนรู้ข้อแรก คนมหาวิทยาลัยไม่กว้างพอ ที่จะท�ำหน้าที่
ชี้น�ำสังคมใน Globalized World นี่คือความท้าทายสุดสุดของ
มหาวิทยาลัยไทย ว่าจะเปลี่ยนจารีตและระบบการสรรหาผู้น�ำ ที่เปิด
กว้าง ให้มหาวิทยาลัย มีกลไกเพิ่มความแตกต่างหลากหลายของ
บุคลากร ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการได้อย่างไร
มหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน เน้นความเป็นประชาคมปิด เป็นที่
ท�ำงานของกลุ่มคนที่เป็นพวกเดียวกัน “พูดกันรู้เรื่อง” เคารพอาวุโส
เพราะเคยเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กนั มา ยอมกันได้เพราะเคยเกือ้ กูลกัน
เราจะรักษา ด้านดี จุดแข็ง ของประชาคมแบบนี้ไว้ เพิ่มเติมด้วยจุด
แข็งจากการมีคนนอกทีเ่ ข้ามาเติมเต็มส่วนของ ความแตกต่าง ได้อย่างไร
ท�ำอย่างไร คนมหาวิทยาลัยจึงจะมีเส้นทางการเติบโตของชีวิต
การท�ำงานประมาณ ๓๐ ปี ทีไ่ ม่ใช่เป็น เส้นตรง ไม่ใช่เติบโตอยูภ่ ายใน
มหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆ เท่านั้น แต่ได้หมุนเวียนออกไปใช้ชีวิตท�ำงาน
ในภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม หรือภาคราชการ เพือ่ ให้ได้มปี ระสบการณ์
ที่กว้างและหลากหลาย น�ำเอาจุดแข็งของ ภาคส่วนอื่นมาใช้ใน
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มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สร้ า งสมขี ด ความสามารถในการเชื่ อ มโยง
(Networking) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนอื่น
ท�ำอย่างไรคนมหาวิทยาลัยจะเห็นคุณค่าของผู้น� ำ/ผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์กว้างเช่นนี้
ข้อเรียนรูข้ อ้ ทีส่ อง การท�ำให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งความ
เชื่อถือไว้วางใจต่อกันและกัน เป็นสังคมที่ผู้คนนึกถึงประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว น่าจะเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะ
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้นำ� สังคมในด้านนี้ และการชี้น�ำที่ดีที่สุดคือ
การประพฤติเป็นตัวอย่าง คือชี้นำ� ด้วยการกระท�ำ มากกว่าชี้น�ำด้วย
ตัวอักษรหรือค�ำพูด
เราพบอยู่บ่อยๆ ว่าเมื่อมีการสรรหาอธิการบดี จะมีการเล่น
การเมืองเพื่อหาการสนับสนุนด้วยวิธีการ ต่างๆ ทั้งที่จัดท�ำโดยการรู้
เห็นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และที่จัดท�ำโดยกองเชียร์ที่ท�ำโดยผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย และวิธีการสกปรกก็เกิดขึ้น แม้ใน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและชื่อเสียงระดับน�ำก็ไม่เว้น การใช้วิธีการ
สกปรกเช่นนี้บ่อนท�ำลายความน่าเชื่อถือในสังคม ทั้งต่อมหาวิทยาลัย
นั้นๆ และต่อวงการอุดมศึกษา ในภาพรวม แต่น่าแปลกใจ ที่คนที่ใช้
วิธีการสกปรกไม่ถูกสังคมประนาม อย่างน้อยๆ ก็โดยประชาคมใน
มหาวิทยาลัยนั้น
ผมชื่นใจ ที่มหาวิทยาลัยที่ผมเป็นกรรมการสรรหากรณีนี้ เป็น
ประชาคมที่มีวุฒิภาวะ การสรรหาด�ำเนินไปอย่างราบรื่น เก็บความ
ลับได้เป็นอย่างดี จนถึงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภาฯ ก็ยงั ไม่ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาเสนอท่านใดเป็นอธิการบดี
ประชาคมของมหาวิทยาลัยนี้ควรได้รับคารวะ เราพูดกันว่า ผู้มีส่วน
ส�ำคัญคือท่านประธานคณะกรรมการสรรหา ที่ด�ำเนินการอย่างรัดกุม
และอย่างมีประสบการณ์
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ข้อเรียนรูข้ อ้ ทีส่ าม การมีกลไกให้แนวคิดใหม่ๆ วิธกี ารด�ำเนิน
การใหม่ๆ เข้าสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแล การบริหาร และการด�ำเนิน
การทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างจริงจัง กล่าวอย่างตรงไป
ตรงมา มหาวิทยาลัยไทยยังล้าหลังเกินไป ต้องการ Input ใหม่ที่คน
มหาวิทยาลัยไม่คุ้นเคย หรือไม่ยอมรับ หรือเป็น กระบวนทัศน์ที่แตก
ต่างจากที่คนมหาวิทยาลัยยึดถือ
ท�ำอย่างไรสภาพ Resistance to change หรือสภาพรักษา
Status quo ในมหาวิทยาลัยจึงจะสมดุลกับพลัง ของการเปลีย่ นแปลง
นีค่ อื ประเด็นของ Change governance / Change management
ในท่ามกลางประชาคมวิชาการทีเ่ น้น การก�ำกับดูแล และการจัดการแบบ
เน้นการมีสว่ นร่วม (Participatory) ของผูป้ ฏิบตั งิ าน หากผูป้ ฏิบตั งิ าน
มีแนวคิดล้าหลัง และปักหลักเรียกร้องให้ยดึ มัน่ อยูก่ บั แนวคิดเดิมๆ ที่
ล้าหลัง ในอนาคตระบบทีใ่ ห้คณ
ุ ค่าของการมีสว่ นร่วมจะเปลีย่ นไปหรือไม่
ผมมองว่า มหาวิทยาลัยต้องเร่งส่งเสริมและผลักดันให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานในมหาวิทยาลัยต้องหมุนเวียนออกไปท�ำงานในองค์กรภาคี เพื่อ
เรียนรูส้ ภาพความเป็นจริงและการเปลีย่ นแปลงในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความแตกต่างหลากหลายขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจะได้
น�ำเอาความรูค้ วามเข้าใจนี้ มาขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงในมหาวิทยาลัย
ในกระบวนการของการมีส่วนร่วม
และในขณะเดียวกัน ระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรต้อง
เปิดกว้างขึ้น ให้คนนอกเข้ามาเป็น Candidate เข้าสู่ต�ำแหน่งต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น เวลานี้ข้อบังคับต่างๆ เน้นให้โอกาสคนในมากกว่า ใน
หลายกรณีปิดโอกาสคนนอกโดยสิ้นเชิง หลักการส�ำคัญคือ เพื่อให้
ได้คนที่จะมาท�ำความเจริญให้แก่หน่วยงานได้มากที่สุด
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485635
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เรียนรู้จากกรณีสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
การสรรหาบุคคลเข้าสูต่ ำ� แหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ใช้วิธีการสรรหา ไม่ใช้วิธีการเลือกตั้ง ไม่มีการน�ำเอา คะแนน
ของการเสนอชื่อมาเป็นตัวก�ำหนดผล ไม่มีการหยั่งเสียง หรือ
กล่าวให้ชัดว่า ไม่ใช้คะแนน นิยมแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร และไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นบางมหาวิทยาลัย
ที่ใช้วิธีหยั่งเสียง หาคะแนนนิยม จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย
บันทึกนีเ้ ป็นการตีความของผม ซึง่ คนอืน่ ไม่จำ� เป็นต้องเห็นด้วย
โดยผมยึดหลักผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ไม่ใช่
ผลประโยชน์ของบุคคล ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะกัน โดยเป้าหมาย
สุดท้ายของมหาวิทยาลัยมหิดลอยูท่ กี่ ารท�ำหน้าทีม่ หาวิทยาลัยวิจยั ให้
แก่สงั คมไทย เป็นปัญญาของแผ่นดิน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ประชาคมมหิดลร่วมกันก�ำหนดไว้และยึดถือ เป็นที่ยอมรับ
นับถือกันทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต�ำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ใช้วธิ กี ารสรรหา ไม่ใช้วธิ กี ารเลือกตัง้ ไม่มกี ารน�ำเอา คะแนนของการ
เสนอชื่อมาเป็นตัวก�ำหนดผล ไม่มีการหยั่งเสียง หรือกล่าวให้ชัดว่า
ไม่ใช้คะแนน นิยมแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่
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เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นบางมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีหยั่งเสียง หาคะแนน
นิยม จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสรรหามี
องค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา
จากผูบ้ ริหาร และกรรมการสภาจากคณาจารย์ มีประธานสภาคณาจารย์
และนายกสมาคม ศิษย์เก่า ด้วย คือเป็นองค์คณะที่ใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
หลากหลาย
หลังการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อลงมติของคณะกรรมการสรรหา
ก็มขี า่ วออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ ละเอียดยิบ ว่าผลการลงคะแนน
(ลับ) ของคณะกรรมการสรรหาเป็นอย่างไร
ยิ่งกว่านั้น เมื่อประชุมคณะกรรมการสรรหาเสร็จ ประธาน
คณะกรรมการสรรหานั่งรถกลับบ้าน พนักงานขับรถก็เล่าว่า ก่อน
ประธานมาขึ้นรถ พนักงานขับรถของผู้ได้รับเสนอชื่อได้คุยกันแล้ว
ว่าใครชนะใครเท่าไร
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสรรหาอีกท่านหนึ่ง
นั่งรถกลับบ้าน ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน ว่า “เธอเป็นกรรมการ
สภามหิดลรู้ไหมว่าเขาจะเปลี่ยนอธิการบดีกันแล้ว” โดยที่เพื่อนของ
ท่านไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วท่านเป็นกรรมการสรรหา
ทั้งหมดนี้แสดงว่า มีคนจงใจเอาความลับไปเปิดเผย เพื่อผล
ประโยชน์บางอย่าง บุคคลที่อยู่ในข่ายผู้ทำ� มีเพียง ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
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คือเจ้าหน้าที่ อีกกลุ่มหนึ่งคือกรรมการสรรหาเอง และคงจะมีคนท�ำ
เพียงน้อยคน อาจจะเพียงคนเดียว บุคคลผู้นี้ ได้ทำ� ความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างรุนแรง สมควรได้รับ การ
ต�ำหนิ แม้เราจะไม่รวู้ า่ เป็นใคร และจะต้องหาวิธไี ม่ให้มกี ารแพร่งพราย
ความลับในโอกาส อืน่ ๆ อีก เพราะการรักษาความลับเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึง่ ของผูม้ วี ฒ
ุ ภิ าวะ การน�ำเอาความลับขององค์กรไปเผยแพร่
สะท้อนภาพลักษณ์ด้านลบขององค์กรต่อสาธารณชน กล่าวง่ายๆ ว่า
ท�ำให้องค์กรเสียชื่อเสียง
การแต่งตั้งอธิการบดีเป็นอ�ำนาจของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยมหิดลออกข้อบังคับ ก�ำหนดให้ใช้ วิธีสรรหา แต่ง
ตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง มอบอ�ำนาจให้ไปสรรหาผู้ที่
เหมาะสมที่สุดมา ๑ ชื่อ (หรือถ้าไม่มีทางเสนอ ๑ ชื่อ ก็ให้เสนอได้ไม่
เกิน ๓ ชือ่ ) คือเรามอบให้คณะกรรมการสรรหา ไปท�ำงานเชิงพิจารณา
รายละเอียด เพื่อใช้ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่บอกว่าใครเหมาะสมที่สุด
โดยที่ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างพูดในสภาฯ ที่มีคนจ�ำนวนมากไม่ได้ แต่
พูดกันอย่างเป็นความลับในคณะกรรมการสรรหาทีเ่ ป็นคนกลุ่มเล็กได้
วิธีการแบบนี้ สะท้อนว่าเราเชื่อในวิจารณญาณและความน่าเชื่อถือ
ของคณะกรรมการสรรหา
เพราะความลับรัว่ แบบมีคนจงใจท�ำให้เปิดเผยกว้างขวาง จึงเกิด
การตัง้ ข้อสงสัยขึน้ ว่า การสรรหาอธิการบดีครัง้ นี้ ไม่เรียบร้อยสง่างาม
ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ควรใช้ผลการสรรหาที่ไม่สง่างามนี้หรือไม่
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จึงต้องพิจารณาว่าความไม่สง่างามเกิดจากอะไร เพราะ
คณะกรรมการสรรหาทั้งองค์คณะท�ำหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือเพราะมี
กรรมการ (หรือเจ้าหน้าที่) บางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้มี
วิจารณญาณตอบได้ชัดเจนว่า น่าจะเป็นประการหลังมากกว่า
จึงต้องพิจารณาต่อ ว่าการที่มีคนเอาความลับไปเปิดเผย ท�ำให้
ผลงานของคณะกรรมการสรรหาไม่ถูกต้อง แม่นย�ำหรือไม่ ผมคิดว่า
ไม่เกี่ยวกัน
ข้อความข้างบนเขียนก่อนมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๔ ซึ่งใช้เวลากว่า ๒ ช.ม. พิจารณาเรื่องนี้อย่าง
รอบคอบ และตัดสินด้วยความยากล�ำบากใจ เพราะชื่อ ๒ ชื่อที่เข้า
รับการตัดสินของ กรรมการสรรหานัน้ ดีเยีย่ มทัง้ คู่ แต่สภามหาวิทยาลัย
ก็ต้องตัดสินใจ จะมาอ้างว่ารักพี่เสียดายน้องไม่ได้ และผลก็เป็นที่
ทราบกันทางสื่อมวลชนแล้ว
อ่านจาก FaceBook ที่ http://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=170250589715985&id=166833966724314
จะเห็นว่า คนทัว่ ไปเข้าใจเอาเองว่าการสรรหาต้องใช้คะแนนเสียงจาก
คนภายในมหาวิทยาลัย ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มีการใช้คำ� ว่า โหวต,
Popular Vote, ประชามติ, และลงคะแนน ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด
มหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางห่างจากวัฒนธรรมเลือกตัง้ มาไกลมากแล้ว
และในกระบวนการสรรหา ก็ระบุชัดว่ามีแต่การเสนอชื่อ ไม่มีการให้
น�้ำหนักต่อความถี่ของการได้รับการเสนอชื่อมากน้อยกว่ากัน
การแสดงความเห็นในที่สาธารณะ โดยใช้คนละหลักการหรือ
วิธีคิดที่กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ คือก�ำหนดหลัก
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การของตนเองขึ้นมา แล้วกล่าวหาว่าผู้อื่นท�ำผิด เป็นสิ่งที่ดาดดื่น
มากในสังคม สื่อสารออนไลน์ หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก ผู้รับสารจึงพึง
ใช้วิจารณญาณในการรับสารนั้นๆ
โชคดีที่ผู้ใหญ่ของสภามหาวิทยาลัย และผู้เป็นตัวเลือกทั้ง ๒
ท่าน ไม่มองว่าการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยเป็นการตัดสินแพ้ชนะ
ไม่มองว่าเป็นการตัดสินว่าใครดีกว่าใคร แต่เป็นการเลือกคนทีเ่ หมาะ
สม ที่สุดมาท�ำงานในอนาคต ๔ ปีข้างหน้า โดยที่ตัวเลือกทัง้ สองท่าน
นั้นหากเป็นม้าแข่งก็ต้องใช้ภาพถ่ายในการตัดสิน
ผลที่ออกมาท�ำให้สมาชิกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวนมากท�ำใจไม่ได้ เรียกได้ว่า “พลิกล็อก” และมีการสื่อสาร
เหตุผลต่างๆ นานา ออกมาในอีเมล์ และหนังสือเปิดผนึกถึงสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผลใหญ่ๆ ๓ ประการ คือ
		
		
		

(๑) อธิการบดีทา่ นปัจจุบนั เพิง่ ท�ำหน้าทีม่ าวาระเดียว ตามปกติ
หากท�ำงานดี มีผลงานดี ก็จะได้รับการต่อวาระที่ ๒ และ
เป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปว่า ท่านอธิการบดีท่านปัจจุบันมี
ผลงานดีเด่นมาก

		
		
		

(๒) เมื่อเอาความถี่ของ “คะแนน” เสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ
มารวมกัน อธิการบดีทา่ นปัจจุบนั ได้รบั คะแนนสูงกว่ามาก
แสดงว่า ประชาคมมหิดลต้องการให้ทา่ นด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง

		

(๓) ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาเพียง ๒ คน และคุณสมบัติ
ใกล้กนั มากเช่นนี้ คณะกรรมการ สรรหาควรเสนอทัง้ ๒ ชือ่

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๒๑๑ >>

		
		
		

ให้สภามหาวิทยาลัยตัดสิน เพราะในข้อบังคับฯ ก็ระบุว่า
ให้คณะกรรมการสรรหา เสนอชือ่ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาไม่เกิน
๓ ชือ่

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๔ ก็มีการ
ถกเถียงวนเวียนอยู่ที่ ๓ ประเด็นนี้
เป็นเหตุผลที่ดูเผินๆ น่ารับฟัง และน่าจะถูกต้อง แต่สภา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้เวลากว่า ๒ ชั่วโมง ท�ำความเข้าใจประเด็น
ทั้ง ๓ และประเด็นอื่นๆ แล้ว ผมสรุปว่าเหตุผลทั้ง ๓ ข้อนั้นฟังไม่ขึ้น
หรือเอามาเป็นหลักในการตัดสินใจของสภาฯ ไม่ได้ ด้วยเหตุผล
(ข้อ ๑) ไม่มีก�ำหนดไว้ที่ใดเลยว่าให้เป็นเช่นนั้น
(ข้อ ๒) การน�ำเอาความถี่หรือตัวเลขต่างๆ มารวมกันแล้วใช้
กดดันคณะกรรมการสรรหาและสภา มหาวิทยาลัยนัน้ เป็นการพยายาม
สร้างกติกาขึ้นมานอกเหนือจากข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถยอมรับได้
(ข้อ ๓) เป็นข้อทีฟ่ งั สมเหตุสมผลทีส่ ดุ แต่ในขัน้ ตอนการท�ำงาน
ของคณะกรรมการสรรหา เมื่อรู้ว่ามีบุคคลเข้ารับการสรรหาเพียง ๒
คน คณะกรรมการสรรหาได้ตกลงกันเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะเสนอ
ชื่อเดียวต่อสภาฯ แต่เมื่อผลการลงมติของคณะกรรมการสรรหาออก
มาพลิกล็อก กรรมการสรรหาบางท่าน กลับมาแสดงเหตุผลข้อ ๓ ต่อ
ทีป่ ระชุมสภาฯ ทั้งๆ ที่ตนควรจะถกเถียงโต้แย้งกันในคณะกรรมการ
สรรหา ว่าควรเสนอชื่อทั้ง ๒ คนต่อสภาฯ แล้วคณะกรรมการสรรหา
จึงลงมติ การมาโต้แย้งภายหลัง จึงไม่ถูกต้อง
<< ๒๑๒ สภามหาวิทยาลัย

โดยสรุป ผมมีความเห็นว่า มีข้อเรียนรู้ ๓ ประการจาก
เหตุการณ์นี้
		

(๑) ต้องมีมาตรการรักษาความลับไม่ให้แพร่งพราย ป้องกันการ
เล่นการเมืองในสื่อมวลชน และสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก

		

(๒) ต้องท�ำความเข้าใจเรื่องการสรรหา ว่าไม่มีการยอมรับการ
สร้างคะแนนนิยมทางอ้อมขึ้นมากดดัน

		
		

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาควรมีกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒิเป็นส่วนใหญ่ กรรมการที่มาจากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยน่าจะเป็น Non-Voting Member

ขอย�ำ้ อีกครัง้ หนึง่ ว่าบันทึกนีเ้ ป็นการตีความของผมคนเดียว โดย
ผูอ้ นื่ อาจไม่เห็นด้วย เขียนขึน้ เผยแพร่เพือ่ เป็นข้อเรียนรูข้ องประชาคม
มหิดล และของสังคมไทยในวงกว้าง ไม่มีเจตนากล่าวร้ายผู้ใด
ปรับปรุงจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/466780
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ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
วิธีการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
การอภิปรายในสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๔
จดหมายเปิ ด ผนึ ก ถึ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลหลายชุ ด
และข่าวใน Social Media ช่วยให้ผมรวบรวมความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
กติกาของกระบวนการสรรหาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีกติกาชัดเจน
และบางส่วนไม่เหมือนของมหาวิทยาลัยอื่น ดังนี้
เข้าใจว่ามีการหยั่งเสียง และกรรมการสรรหาต้องท�ำตามผล
การหยั่งเสียง โดยเข้าใจผิดว่า การที่แจ้งให้ส่วนงานต่างๆ เสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณานั้นจะมีการนับคะแนน และยึดถือเป็นตัว
ตัดสิน ขอท�ำความเข้าใจว่า ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายเพื่อได้ชื่อคนที่
เหมาะสมเท่านัน้ โดยใช้หลักการว่าให้คนในประชาคมมีสว่ นเสนอชือ่
แต่ไม่ใช่มีส่วนออกเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีการสรรหาผู้บริหาร
โดยการเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียง เราได้ผ่านประสบการณ์นั้น
มาแล้ว และเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย
คิดว่าต้องเป็นประชามติของประชาคมมหิดล ดังใน เฟสบุ๊กนี้
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=17025058
9715985&id=166833966724314 นี่ยิ่งหนักเข้าไปอีก คิดว่าต้องได้
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อธิการบดีมาด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงประชามติ ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหิดลในปัจจุบันมีความชัดเจนมากว่าเราไม่ใช้วิธีนี้ อาจมีบาง
มหาวิทยาลัยใช้วิธีเลือกตั้ง แต่มหิดลไม่ใช้
คิดว่าอธิการบดีคนปัจจุบันต้องมีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นสมัย
ที่ ๒ หากไม่มีข้อบกพร่องชัดเจน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการ
บริหารงาน ที่จริงวิธีคิดนี้ไม่ถึงกับผิด แต่เป็นวิธีคิดที่มุ่งตัวบุคคล
ผมมีความเห็นทีต่ า่ ง ว่าต้องคิดแบบมุง่ ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นหลัก คณะกรรมการสรรหาต้องตัดสินใจเสนอบุคคล
ทีจ่ ะมาท�ำหน้าทีอ่ ธิการบดีทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ ต่อความเจริญก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ไม่ใช่เอาเรื่องสมัยที่ ๒ เป็นหลัก
คิดว่าอธิการบดีคนปัจจุบันได้ท�ำความดีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
อย่างมากมาย การสรรหาจึงควรสื่อหลักการ “ท�ำดีได้ดี” ซึ่งผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่า ในช่วงเวลาการท�ำหน้าที่อธิการบดีของ ศ. นพ. ปิยะ
สกลสัตยาทร ท่านได้ท�ำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและแก่ประเทศ
ชาติอย่างน่าชืน่ ชมยิง่ หาคนท�ำได้เช่นนีย้ ากมาก ผมเองไม่มที างท�ำได้
แม้เพียงครึ่งเดียว แต่การสรรหาอธิการบดีไม่ใช่การตอบแทนความดี
ของบุคคล แต่เป็นการหาคนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ มาเป็นผูน้ ำ� เบอร์หนึง่ ของ
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์จ�ำเพาะ และเน้นอนาคตมากกว่าอดีต
การสรรหาอธิการบดีเป็นเรื่องของสถาบัน ไม่ใช่เรื่องของบุคคล
การโต้แย้งกติกา หลังจากผลการสรรหาถูกน�ำไปเปิดเผย นีเ่ ป็น
เรือ่ งทีถ่ กเถียงกันมากทีส่ ดุ ในสภาฯ และในจดหมายเปิดผนึก เป็นการ
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โต้แย้งหลังจากรูผ้ ลแล้ว ซึง่ หากท�ำตามข้อเรียกร้อง สภามหาวิทยาลัย
จะเละทันที เพราะไม่ยึดมั่นในกติกาที่ตกลงกัน
ขออนุญาตตบท้ายว่า ปัญหาเรือ่ งนีท้ งั้ หมดเพราะมหาวิทยาลัย
มีผเู้ หมาะสมอย่างยิง่ ๒ คน ทีต่ า่ งกันน้อยมาก ตัดสินใจยากอย่างยิง่
เป็นความเจ็บปวดของคนทีต่ อ้ งท�ำหน้าทีต่ ดั สิน แต่โดยหน้าทีก่ ต็ อ้ งท�ำ
และท�ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยมหิดล และของสังคม
ไทย ท�ำหน้าทีน่ แี้ ล้วก็เจ็บปวด เจ็บปวดเพราะไม่ได้เลือกคนหนึง่ ทีเ่ รา
ทั้งรักและชื่นชมในความดีและความสามารถ
ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้สาธารณะ ไม่
ต้องการโต้แย้งเอาชนะผู้ใดหรือความคิดใด และผู้อื่นย่อมเห็นต่างได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465417
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หาคุณค่าจากการสรรหา
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เรื่องการสรรหาผู้บริหารในมหาวิทยาลัยนั้น ผมเห็นด้วย
อย่างยิง่ ว่า คุณค่าของมันไม่ได้มเี พียงได้ตวั ผูบ้ ริหารทีเ่ หมาะสม
แต่ยงั เป็นช่องทางหรือโอกาสให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย และเป็น
ข้อมูลเชิงลึก ส�ำหรับน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาส่วนงานนั้นๆ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมือ่ วันที่ ๙ มิ.ย.
๕๕ มีการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า ถึง ๗
หน่วยงาน มีการอภิปรายทั้งในภาพไมโคร และแมคโคร เพราะการ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเป็นหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบหลักของสภามหาวิทยาลัย
กรรมการท่านหนึง่ ยกประเด็นภาพรวมขึน้ มา หลังสภาลงมติไป
แล้วทั้ง ๗ หน่วยงาน ว่าน่าจะทบทวนหลักการและวิธีการสรรหา
ผู้บริหาร เพราะที่ผ่านมาหลักการและวิธีการที่ใช้มักจะได้ตัวบุคคลที่
เหมาะต่อการสร้างความราบรื่นในหน่วยงาน แต่ไม่ได้ตัวบุคคลที่จะ
สร้างความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแก่หน่วยงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทางวิชาการ ท่านให้ความเห็นว่า ไม่น่าจะให้อธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ควรให้เป็นเพียงคนหนึ่งที่มาให้
ข้อมูลแก่คณะกรรมการสรรหา เพราะตามประสบการณ์ คณะกรรมการ
สรรหาเป็นโอกาสที่บุคลากรภายในหน่วยงานมีโอกาสให้ข้อมูลลึกๆ
เกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆ
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ผมมีความคิดมาตลอดว่า การสรรหาผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย
เน้นหาคนมาสร้างความราบรื่นมากกว่าเน้นหาคนมาสร้างความ
แตกต่าง ผมเดาว่านี่เป็นจารีตของสังคมไทย และเดาว่าหากสภาฯ
ตัดสินให้คนที่ลุยแหลกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานนัน้ ก็คงจะรับไม่ไหว เพราะคนส่วนใหญ่ในหน่วยงานก็คงจะ
ไม่อดทนต่อการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีผลกระทบต่อตนเอง
เรือ่ งการสรรหาผูบ้ ริหารในมหาวิทยาลัยนัน้ ผมเห็นด้วยอย่างยิง่
ว่า คุณค่าของมันไม่ได้มีเพียงได้ตัวผู้บริหารที่เหมาะสม แต่ยังเป็น
ช่องทางหรือโอกาสให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นข้อมูลเชิงลึก
ส�ำหรับน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาส่วนงานนั้นๆ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494961
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วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัย
มหิดล : จะสร้างเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งอดีต หรือเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งอนาคต
เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อคนอ� ำนาจเจริญและจังหวัด
ใกล้เคียง และต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าจะสร้างมหาวิทยาลัยอ�ำนาจเจริญ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบไหน
นั่นคือข้อสรุปของผม จากการที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล และ
ฝ่ายบริหาร ไปเยีย่ มชืน่ ชมวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ เมือ่ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๕
วิ ธี จั ด ขั้ น ตอนอย่ า งดี เ ยี่ ย มแก่ ที ม ไปเยี่ ย มชื่ น ชมของฝ่ า ย
บริหารวิทยาเขต น�ำโดยท่านรองอธิการบดี ผศ. นคร เหมะ และ
ดร. จักรณรงค์ จันทร์ศรีทิพย์ ท�ำให้ผม “ปิ๊งแว้บ” ข้อสรุปนี้ (หรือ
AAR นี้) โดยที่ไม่รับรองว่า ผลของการ “คิดแบบไม่คิด” นี้ จะถูกต้อง
แต่มันมีค่า ตรงที่มันกระตุกให้เราไม่คิดแบบเดิมๆ ไม่ตกหลุมความ
คิดแบบแผ่นเสียงตกร่อง
ข้อเสนอของประชาคมอ�ำนาจเจริญ ทีแ่ สดงข้อคิดเห็นอย่างหลาก
หลาย และแสดงภูมิปัญญาของคนอ�ำนาจเจริญที่น่าเคารพชื่นชมยิ่ง
กระตุกความคิดของผม ว่าถ้าเราไม่ระวัง ภูมิปัญญาและความคิดดีๆ
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นั้นเองคือกับดัก ให้เราติดอยู่กับอดีตและปัจจุบันที่ทรงคุณค่า แต่มัน
ไม่ใช่หนทางแห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต
ไม่ใช่ชวนกันหยุดนิ่งอยู่กับอดีต
แต่ความเข้าใจอดีต และน�ำเอาอดีตมารับใช้อนาคต ก็เป็น
พลังและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
เราต้องใช้อดีตเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงคุณค่า
ไม่ใช่เครื่องมือหยุดนิ่งอยู่กับอดีต
อดีตเป็น Assets หรือ Means ไม่ใช่ Goal หรือ Destination
คนอ�ำนาจเจริญบอกเราเองว่า จังหวัดอ�ำนาจเจริญเป็นจังหวัด
ที่ยากจนที่สุด ๑ ใน ๓ จังหวัดของประเทศไทย
แต่ขอ้ เสนอจากประชาคมอ�ำนาจเจริญ ให้วทิ ยาเขตอ�ำนาจเจริญ
ด�ำเนินการนั้น เป็นข้อเสนอประเภท “แก้ปัญหา” หรือ “พัฒนาเล็กๆ
น้อยๆ จากสภาพปัจุบัน” (Improvement) เท่านั้น ไม่มีข้อเสนอ
ประเภท “หลุดโลก” หรือ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์” โดยสิ้นเชิง
(Innovation) เลยและแนวทางที่วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญก�ำลังด�ำเนิน
การ ก็เป็นไปในแนวทางทีป่ ระชาคมอ�ำนาจเจริญ ต้องการ คือเป็นการ
ท�ำงานสนองความต้องการของประชาคมอ�ำนาจเจริญ
แต่ผมขอเสนอว่า วิธที ำ� งานแบบนี้ ในทีส่ ดุ แล้ว ประชาคมอ�ำนาจเจริญ
จะขาดทุน แทนทีจ่ ะได้กำ� ไร คือจะยังคงด�ำรงต�ำแหน่งจังหวัดทีย่ ากจน
ที่สุด ๓ จังหวัดแรกอยู่อย่างเดิม ไม่ขยับไปไหน เพราะยังคงเดินตาม
แนวคิด (กระบวนทัศน์) เดิมๆ
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การทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลมาสร้างวิทยาเขตใหม่ทจี่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ
จึงเป็นทั้ง Opportunity และ Threat ในเวลาเดียวกัน ในการสร้าง
ชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย ของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และของ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
และในขณะเดียวกัน วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ก็เป็นทั้ง Asset
และ Liability ของมหาวิทยาลัยมหิดลในเวลาเดียวกัน คือเป็น Asset
ส�ำหรับสร้างผลงานใหม่ๆ ให้แก่วงการอุดมศึกษา และแก่ประเทศไทย
และเป็น Liability ต่อการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งอดีตขึ้นมาอีกแห่ง
หนึ่ง
มองจากมุมของสภามหาวิทยาลัยมหิดล สภาฯ จะปล่อยให้
วิทยาเขตนีเ้ ป็น Threat ต่อมหิดล หรือจะก�ำหนดให้เป็น Opportunity
ในการสร้างมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมือนใครในปัจจุบัน … มหาวิทยาลัย
แห่งอนาคต
ผมอยากให้สภามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ Dream … ฝัน ... และ
สร้างจิตวิญญาณแห่งความใฝ่ฝนั ทีจ่ ะท�ำหน้าทีอ่ ดุ มศึกษาแห่งอนาคต
แล้วมอบให้ฝา่ ยบริหารท�ำหน้าทีแ่ สวงหา เสาะหา และทดลอง วิธกี าร
บรรลุความฝันนั้น โดยสภาฯ ช่วย Facilitate และ Empower
นี่คือการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล มิติที่สาม และมิติที่สอง คือ
Generative Mode และ Strategic Mode ที่ผมใฝ่ฝันท�ำในฐานะ
นายกสภาฯ
ผมฝันอยากเห็นมหาวิทยาลัยอ�ำนาจเจริญ ท�ำหน้าที่ (ร่วม
กับประชาคมอ�ำนาจเจริญ) เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของคน
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อ�ำนาจเจริญโดยสิน้ เชิงใน ๑ ชัว่ อายุคน คือ ๒๕ - ๓๐ ปี เปลีย่ น
จากสภาพสังคมล้าหลังยากจน สู่สังคมที่เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
อินโดจีนใหม่ ที่คึกคักเชื่อมโยง และในขณะเดียวกันก็รักษา
ความหลากหลายทางธรรมชาติและชาติพันธุ์ของมนุษย์ไว้ได้
อย่างดี ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด�ำรงชีวิต และในขณะ
เดียวกันก็รกั ษาศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นรากฐานดัง้ เดิมไว้อย่าง
ทรงคุณค่า ผูค้ นประกอบสัมมาชีพโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ผสม
ผสานกับทรัพยากร ธรรมชาติดั้งเดิมในพื้นที่
โจทย์นี้ยากเกินไปหรือไม่ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือท�ำ The
Impossible ให้ Possible
ปรับปรุงจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/478138
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อุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
บ่ายวันที่ ๙ ม.ค. ๕๕ ผมไปพูดที่มหาวิทยาลัยพายัพเรื่อง
อุดมศึกษาไทยกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เน้นทีย่ ทุ ธศาสตร์ในการ
ด�ำเนินการ
ผมเสนอว่าต้องมองการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนเป็นทัง้ End และ
Means โดยให้นำ�้ หนักต่อการเป็น Means มากกว่าในสัดส่วนน�ำ้ หนัก
End : Means = ๔๐:๖๐
การใช้การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนเป็น Means หมายความ
ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท�ำให้เกิดกลไกหลายอย่างที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกต่อการสร้างการเปลีย่ นแปลงด้านอุดมศึกษา
ที่เราต้องการอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่การปฏิรูปการเรียนรู้สู่แนวทาง
21st Century Learning สถาบันอุดมศึกษาจึงสามารถใช้กลไก
อ�ำนวยความสะดวก ต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยน
อาจารย์ การท�ำงานวิจัยร่วมกัน ฯลฯ ที่จัดโดยกลไกประชาคม
อาเซียน ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้บณ
ั ฑิตของเรามี 21st Century Skills
ที่เด่นชัดมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีตัวช่วยมากขึ้น
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นั่นคือเราต้องรู้จักใช้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นตัวช่วย
ให้เราบรรลุการปรับเปลีย่ นอุดมศึกษา ให้เป็นอุดมศึกษาแห่งศตวรรษ
ที่ ๒๑
และผมมองว่าการศึกษาทีท่ ำ� ให้บณ
ั ฑิตบรรลุ 21st Century Skills
นั่นแหละคือการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตไทยไปท�ำงานในประเทศ
อาเซียน (และประเทศอื่นๆ ) ได้อย่างองอาจผึ่งผายและเป็นที่ยอมรับ
ผมได้เสนอต่อทีป่ ระชุมว่าการจะบรรลุเป้าหมายทีแ่ ท้จริงได้ เรา
ต้องมีโลกทัศน์ตอ่ การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนเป็น Positive-sum game
ไม่ใช่ Zero-sum game หรือเป็น Win-win situation ไม่ใช่ Win-lose
situation คือความร่วมมือก่อผลส่งเสริม (Synergy) ซึง่ กันและกันไม่ใช่
มัวกังวลว่า การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนจะท�ำให้เราเสียเปรียบ แต่ตอ้ ง
แสวงหาการด�ำเนินการที่ “ทุกฝ่ายได้เปรียบ” โดยต้องมองผลระยะยาว
มีการพูดกันเรือ่ งสภาพเปิดเสรีดา้ นการศึกษาและด้านการประกอบ
อาชีพ ผมชี้ให้เห็นว่าค�ำว่า “เปิดเสรี” ไม่ใช่ Unregulated freedom
การเปิดเสรีไม่ว่าเรื่องใด ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
และป้องกันผลร้าย
ผมชี้ให้เห็นว่าแม้ไม่มีประชาคมอาเซียน อุดมศึกษาก็ต้อง
เปลีย่ นแปลงอยูแ่ ล้ว การมีประชาคมอาเซียนจะช่วยให้เราเปลีย่ นแปลง
อุดมศึกษาได้สะดวกขึ้น
ช่วง ลปรร. มีอาจารย์ท่านหนึ่งถามว่า ในการแลกเปลี่ยน นศ.
หากประเทศทีจ่ ะไป เป็นประเทศเพือ่ นบ้านทีค่ วามเป็นอยูแ่ ละวิชาการ

<< ๒๒๖ อุดมศึกษาไทย

ด้อยกว่าเรา นศ.จะไม่อยากไป ทุกคนอยากไปประเทศทีเ่ จริญก้าวหน้า
กว่าประเทศไทย จะหาทางแก้ไขอย่างไรดี
ที่จริงผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรให้ได้ผล โดยผมมีความเห็นว่า
เรื่องนี้อยู่ที่วิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ของ นศ. และของสังคมไทยว่า
การไปเป็น นศ. แลกเปลี่ยนนั้นเพื่ออะไรเป็นเป้าหมายหลัก ในความ
เห็นของผมน่าจะมีเป้าหมายเพื่อปูทางไปสู่อนาคตการท�ำงาน ที่ช่วย
ให้รจู้ กั ผูค้ นและสังคมของประเทศอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายทีเ่ ราจะต้องไป
ใช้ชีวิตท�ำงานในอนาคต ไม่ใช่เพื่อไปฟังการบรรยายหรือเน้นการ
เรียนรู้ทฤษฎี
ผมตั้งใจเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook Air ไปใช้เพื่อบันทึก
เสียงเป็น Narrated PowerPoint แต่ผมคลิกปุม่ ผิดจึงมีแต่ PowerPoint
เปล่าๆ มาให้ดูได้ที่ ลิ้งค์ที่ให้ไว้ข้างล่าง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476989
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อุดมศึกษากับความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจโลก อาเซียน
และประเทศไทย
อุดมศึกษาต้องมีผลต่อ R&D, Innovation เพือ่ หนุนให้ประเทศ
ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาได้
ผมได้รับแจก DVD บันทึกการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการ
ปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ที่จัดเมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อเอาแผ่นที่ ๒ (ใน ๑๓ แผ่น) มาลองฟังเรื่อง “ความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลก อาเซียน และประเทศไทย” โดย ดร.ศุภชัย
พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) ฟังแล้วได้รับความรู้มากและกว้างขวาง ผมขอ
แนะน�ำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยหา DVD เรื่องนี้มาชมหรือศึกษาหรือ
เข้าไปชมได้ที่ http://tv.nida.ac.th/nidatv/videodetail.aspx?vid=86
ดร. ศุภชัย บอกว่าท่านเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความรูส้ กึ ผูกพันกับเรือ่ งการศึกษามาตลอด
ท่านพูดถึง ECOSOC (http://www.un.org/en/ecosoc/) ที่ให้ความ
ส�ำคัญต่อ การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าต้องเน้น Inclusive
development คือให้ทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมแสดงบทบาท รวมทั้ง
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สตรี ใช้ไอที ช่วยส่งเสริม ไม่มี Digital divide สหประชาชาติเน้น
พัฒนาสังคมตามเป้าหมาย MDG ๘ ข้อ รวมทั้งสุขภาพสตรี เด็ก การ
ศึกษาที่ครบถ้วน น�้ำสะอาด สุขภาพรวมการแก้ปัญหา HIV/AIDS
UNESCO จัดการประชุมเรื่อง การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปีนี้มีการใช้นโยบายการเงินการคลังที่เข้มงวดกว่าเดิมมาก ใช้
ค�ำว่า Austerity เพราะเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุด จึงเน้นนโยบาย
เข้มงวด งบลงทุนด้านการศึกษาถูกเบียด เลิกอุดหนุน ปล่อยให้ประชาชน
ช่วยตัวเอง UN ขอร้องว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคม ไม่ใช่สร้างเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ต้องสร้างทรัพยกรมนุษย์เป็นหลัก
มีการเสนอแนะหลายอย่างให้คน้ คว้าร่วมกันให้ดงึ ดูดทรัพยากรเข้ามา
อุดหนุนการศึกษา
เมื่อลดการลงทุนด้านการศึกษาลงไป ท�ำอย่างไรคุณภาพจะ
ไม่ลด โดยเฉพาะการประสานการศึกษากับเศรษฐกิจ เวลานี้คุณภาพ
การศึกษาถดถอยลง
ประเทศรายได้ปานกลาง หลุดพ้นไปจากบ่วง Middle income
ยาก การลงทุนก็ไม่ชว่ ย ประเทศทีก่ า้ วข้ามไปได้เป็นประเทศ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
จากประเทศที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประเทศที่มีความสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีเองได้ การศึกษาต้องมีผลต่อ R&D, Innovation เพื่อ
หนุนให้ประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาได้
Rate of Return ของการลงทุนด้านการศึกษา ส่วนที่เป็นผล
ต่อสังคมดีที่สุดอยู่ที่ระดับมัธยม ผลต่อบุคคลสูงสุดที่ระดับอุดมศึกษา
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ในปัจจุบนั ผลตอบแทนของการลงทุนด้านอุดมศึกษา ทัง้ ต่อสังคม
และต่อส่วนตัวยิ่งสูงขึ้น
เราต้องการอุดมศึกษาทีส่ ร้างความคิดกว้าง ไม่จำ� กัดขอบเขต
การศึกษาและความเท่าเทียมกันของประชาชน ในสังคมที่ไม่
เท่าเทียม ยิ่งให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา ความไม่เท่าเทียมจะยิ่งสูง
เพราะ Access ต่อการศึกษาคุณภาพสูง ต่างกัน
WSIS (World Summit for Information Society) บอกว่าเวลา
นี้แม้ในประเทศยากจน การมีโทรศัพท์มือถือ หรือ Connectivity เกิน
เป้า ที่เคนยา Rift Valley (http://en.wikipedia.org/wiki/Rift_Valley_
Province) ผลิตดอกไม้ ส่งออกยุโรป ต้องไปผ่าน auction ราคาทีฮ่ อลแลนด์
เกษตรกรรับข่าวราคาจากมือถือ มีผลต่อการเลือกปลูกตามตลาด
UNESCO & UNCTAD จัด STIP (Science, Technology and
Innovation Policy Review) มีเป้าหมายว่าท�ำอย่างไรให้เศรษฐกิจได้
ประโยชน์จากการศึกษา เอาความรู้ที่มีการคิดค้นแล้วเอามาใช้ เชื่อม
นโยบายการศึกษา กับนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมความรู้ที่มี
อยู่แล้ว กับความเป็นอยู่ของมนุษย์
ในปัจจุบันและอนาคต การผลิตจาก ข้อมูล ข่าวสาร การ
วิเคราะห์ ความคิด จะมาแทนการผลิตจากวัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิตคือสมองที่เชื่อมโยงความรู้ สังคมเชื่อมโยงกระทบถึงกัน
หมด รวมทัง้ มาตรฐาน การรับข้อมูลใหม่จากสังคมโลก โลกาภิวตั น์
เปลี่ยนจากโลกาภิวัตน์ด้านเดียว สู่ยุคที่ ๒ ของโลกาภิวัตน์ ที่
ข้อมูลไหลเวียนจะหลายทาง เวลานี้ข้อมูลจาก WIPO การจด
<< ๒๓๐
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สิทธิบัตรจากเอเซียมากกว่าอเมริกา และยุโรป โดยส่วนใหญ่มาจาก
จีน และญี่ปุ่น
เวลานี้การเงินโลก ไม่ใช่พึ่งประเทศเจริญแล้ว เกิด Reversed
capital flow
ที่ผ่านมาเกิดปัญหาเพราะเศรษฐกิจโลกเชื่อมั่นระบบตลาดเกิน
ร้อย นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลคนหลังๆ ค�ำนวณเศรษฐมิตวิ า่ ท�ำไม
ระบบการเงินประสิทธิภาพดีเกิน สร้างแนวคิดว่าตลาดก�ำหนดราคาดี
ที่สุด น�ำสู่ความล่มสลายของตลาดในช่วง ๒ - ๓ ปีนี้
Bretton Woods / Washington Consensus ตลาดเป็นแม่บท
ของการใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ บัดนี้พิสูจน์แล้วว่า
ตลาดอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องใช้ ตลาด + กลไกรัฐ ในสหรัฐอเมริกา
ธุรกิจการเงินเป็น ๘% GDP แต่สร้างก�ำไร ๔๐% ของทั้งหมด ท�ำให้คน
เก่งวิ่งเข้าท�ำงานการเงิน ไม่เข้าระบบการผลิต
CDO (Collateralized Debt Obligation) เป็น Securitization
ของเงินกู้ คิดว่าบ้านไม่ไปไหน ให้กู้เท่าไรก็ไม่พอ ออกตราสารซ้อน
ตราสารซ้อนหลายชัน้ ยังไม่พอ ยังออก Credit Risk Swap ออกมาช่วย
ประกันความเสีย่ ง ก�ำไรสูง บริษทั AIG จึงล่มจากตราสารประกันสินเชือ่
ที่ตนไม่เข้าใจ ๗๐% ของเงินส�ำรองโลก อยู่ในเอเซีย จีน ๓ ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ก่อนเศรษฐกิจล่มคราวนี้ การออมติดลบ
เอเซีย ๓๐% มีการเปลีย่ นแปลงศูนย์อำ� นาจสูเ่ อเซีย การลงทุนเน่าของ
สหรัฐอเมริกา ครึ่งหนึ่งลงทุนโดยยุโรป ครึ่งของการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกมาจากเอเซีย BRICS, BRICSA เป็นของจริง
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จุดอ่อนของการขยายตัวของเอเซียคือ เป็น Jobless expansion
ใช้พลังงานสูง ๒ เท่าของ OECD
ใช้นโยบายการคลังไม่ได้ ก็ตอ้ งใช้นโยบายการเงินในการกระตุน้
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จึงใช้ QE (Quantitative Easing พิมพ์แบ๊งค์)
เอา “เงิน” จากรัฐบาลถ่ายไปให้ธนาคารพาณิชย์ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
ชัว่ คราว แต่สหรัฐอเมริกา ท�ำ ๒ รอบ ไม่กระตุน้ เศรษฐกิจ เพราะธนาคาร
สหรัฐอเมริกา ไม่กล้าให้กู้ เงินไหลไปบราซิล และบ้านเรา เป็นเงิน
ชั่วคราว เงินอันตราย
ทุกประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นเป็น Deflationary คนเก็บ
เงิน และหนี้สาธารณะ ๒๐๐% GDP เศรษฐกิจดีที่สุดเยอรมัน เป็น
สินค้าทุน ขายในจีน เอเซีย
มองโกเลีย ค้นพบแร่ธาตุส�ำคัญมากมายทุกชนิด คนไม่ถึงล้าน
คน แต่จะมีรายได้มหาศาล
AEC ช่วย Economy of scale ๖๐๐ ล้าน คนมีกำ� ลังซือ้ มากกว่า
๑๒๐๐ ล้านของจีน มีกำ� ลังต่อรอง Kissinger เคยพูดว่า Countries
do not have friends. They only have interest. G20 = G2 สหรัฐอเมริกา
กับจีน ยุโรปเป็นศูนย์ว่าง ประเทศ เข้า IMF มากที่สุด
การรวมตัวกันเป็น AEC ช่วยการเจรจาต่อรอง
การดูแลการเงินเราเข้มแข็งมาก ธนาคารในเอเซียไม่มีปัญหา
ไทยเรามีเงินส�ำรองกว่า $๑๐๐ billion เอาไปซือ้ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป
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ASEAN เป็น ๑ ใน G20 Chaingmai initiative จะเกิดการรวม
Currency pool เงิน เกิดคล้าย IMF ของอาเซียน
การเตรียมพร้อมอาเซียน ต้องเตรียมบริหาร Regional public
goods ไปพร้อมๆ ด้วย บริหารร่วมกันจะได้ผลทวีคณ
ู ได้แก่ น�ำ้ ขนส่ง
คมนาคม ทรัพยากรมนุษย์ พลังงาน สวล. สื่อสาร มาตรฐานอาเซียน
ร่วมกัน ของรางรถไฟ มาตรฐานสินค้าบริการ
GATTS เป็นของใหม่ เรื่องสินค้าบริการ GATT มีมานาน เฉพาะ
สินค้าจับต้องได้ อนาคตของโลกคือสินค้าบริการ ไทยแรงงาน ๑/๓
อยู่ในภาคบริการ การเจราจาสินค้าบริการไม่ใช่อัตรา ไม่ชัดเจน เรื่อง
Modes วิธใี ช้สนิ ค้า ๔ mode เกีย่ วกับการศึกษาทีก่ ำ� ลังเจรจาใน GATTS
ของ WTO รอบ DOHA
๑. Cross border delivery หรือ Outsourcing, Distantec,
Telereduc, Testing services. UNCTAD มี Virtual Institute หลักสูตร
การค้าเสรีที่ Bugina Faso
๒. Consumption abroad การท่องเที่ยว นศ. ต่างประเทศ
๓. Commercial presence : FDI, ย้ายสถาบันการศึกษาข้าม
ประเทศ ตกลงกันยาก
๔. Mobility of natural person เป็น migration ย้ายถิน่ ฐานของ
คน อาจารย์จากประเทศ หนึง่ ไปท�ำงานในอีกประเทศ เป็นความต้องการ
ของคนในประเทศก�ำลังพัฒนา มองอีกมุมหนึ่ง เป็นภาวะสมองไหล
รอบ DOHA เริ่ม ๒๐๐๑ สิบปียังไม่จบ สินค้าบริการยังแขวนอยู่
อาจจบในปี ๒๐๑๓

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๒๓๓ >>

WTO การเจราจาเกษตรคืบหน้ามากที่สุด อย่างไม่เคยเกิดมา
ก่อน จะเกิดการยกเลิกอุดหนุนการเกษตรส่งออก มีประโยชน์ตอ่ ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาอย่างยิ่ง
AEC น่าจะล�้ำหน้าโลก เจรจากันให้ได้ ท่องเที่ยว eASEAN,
เดินทางทางอากาศ มี roadmap ด้านการศึกษา ได้แก่
๑. คุณภาพ
๒. เทียบเคียงคุณภาพเพื่อโอนได้
๓. เครือข่าย
๔. ความเสมอภาค
๕. เปิดเสรี ตาม mode WTO ผมขอหมายเหตุตรงนี้ว่า ค�ำว่า
“เปิดเสรี” แปลว่ามีเงื่อนไขตามความเหมาะสมต่อประเทศ และต่อผล
ประโยชน์ร่วมภายใน AEC
ต้องกระตุ้นให้ ASEAN ท�ำให้ได้
เอาเอเซียไปก�ำหนดวาระของโลก โลกฝ่ายใต้และตะวันออก
มีวาระ เอาไปก�ำหนดโลก
กฎหมายการลงทุนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
การศึกษาไทยให้มี Roadmap เตรียมตัว ให้ไปเจรจาเป็นหนึ่ง
เดียว อุดมศึกษาสร้างน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช่น Networking คิดในทาง
ปฏิบัติ
คุณภาพการศึกษาต้องเป็นวิชาการมากกว่า Trade UNESCO
ไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้มี Cultural diversity
<< ๒๓๔
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UNESCO ท�ำ Portal ด้านคุณภาพอุดมศึกษา เชือ่ มโยงหลักสูตร
อ�ำนวย Mode ต่างๆ มาเลเซียท�ำโครงการ EduCity ใต้ยะโฮร์ ด้าน
Cyber ให้ประเทศต่างๆ มาลงทุนในมาเลเซีย เหมือน Edu Industrial
Estate เชิญมหาวิทยาลัยเด่นๆ ทั่วโลกมาลง เช่น Johns Hopkins,
MIT, ตามด้านทีช่ ำ� นาญพิเศษ ทีม่ าเลเซียก�ำหนด ไม่ใช่มาทัง้ มหาวิทยาลัย
รัฐบาลลงทุนด้านกายภาพให้ทงั้ หมด ต่างชาติเอาสมองมา ไปโฆษณา
ในตะวันออกกลาง ให้มาเรียน แก้กฎระเบียบ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน
บทความ Richard Levin (Yale) : The Rise of Asia’s Universities
บอกว่าต้องพัฒนาอุดมศึกษา หรือ Post secondary education ประเทศ
จึงจะยกระดับ

มีเงื่อนไข ๓ ข้อ
๑. Facilities
๒. ทุน
๓. ค่าจ้าง ต้องสูงพอ เอาสมองจากประเทศพัฒนาแล้ว มาผนวก
Richard Levin บอกว่า ระบบอุดมศึกษาของเอเซีย สอนดีวิชา
Line Engineer แต่ไม่สร้าง Leadership และ Innovation ต้องเปิดกว้าง
ความคิดอย่างเต็มที่
ระหว่างนั่งฟัง DVD ผมใช้ iPad บันทึกสาระเอามา ลปรร. ใน
บันทึกนี้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467264
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อุดมศึกษาจะแสดงบทบาท
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และความเป็นธรรมของ
ประเทศไทยได้อย่างไร
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๕ ธนาคารโลกและ สศช. ร่วมกันจัดการ
สัมมนาเชิงนโยบาย “Implementing the 11th National Economic
and Social Development Plan : Skills and Higher Education for
Ideas-Led Growth with Equity in Thailand” ผมได้รบั เชิญไปร่วมเป็น
เป็นผูอ้ ภิปรายในช่วงก่อนเทีย่ ง เรือ่ ง Strengthening the contribution
of higher education to Thailand’s competitiveness
ผมได้เตรียม PowerPoint เพื่อเสนอ มรรค ๘ เพื่อให้อุดมศึกษา
มีบทบาทต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม
ในสังคมของประเทศ PowerPoint นี้เข้าไปดูได้ผ่าน ลิ้งค์ ที่ให้ไว้ตอน
ท้ายสุดของบันทึกนี้
แต่ตอนประชุมจริงๆ ผมพูดเป็นคนสุดท้าย ตอนเกือบบ่ายโมง
ใช้เวลาไม่ถึง ๑๐ นาที พูดได้ไม่ชัด
จึงขอน�ำสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารมาบันทึกไว้ที่นี่ เป็นการ ลปรร.
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เป้าหมายทีเ่ ราต้องการร่วมกันคือ (๑) ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (๒) ความเป็นธรรมของสังคมและของระบบการศึกษา (๓)
การศึกษาเพือ่ อนาคต ไม่ใช่การศึกษาตามรูปแบบในอดีต (๔) เพือ่ ปลด
พันธนาการการศึกษาจากความล้มเหลว
ผมได้เสนอมรรค ๘ ประการเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้ง ๔ นั้น ตาม
ที่ระบุในสไลด์ที่ ๓ ของ PowerPoint
มรรคที่ ๑ ก�ำหนดเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายให้
ถูกต้อง คือต้องเป็นการศึกษาที่ Beyond knowledge สู่ทักษะ ที่เป็น
ทักษะเชิงซ้อนเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และตีความทักษะให้
ลึกและเชือ่ มโยงกว่าทีพ่ ดู กัน คือไม่ใช่เพียงทักษะในการท�ำงานเท่านัน้
แต่รวมครอบคลุมทักษะที่เป็นผลการเรียนรู้ทั้ง ๓ Domain คือ
Cognitive, Affective และ Psychomotor และเมือ่ เป็นทักษะก็หมายความ
ว่าปฏิบัติได้ และท�ำได้ช�่ำชองถึงขนาดเป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องฝึกฝน
หรือเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Learning by Doing) แนวคิดเรือ่ งทักษะจึง
น�ำไปสูร่ ปู แบบการเรียนรูแ้ บบลงมือท�ำ ทีเ่ รียกว่า PBL (Project-Based
Learning) ซึ่งจะต้องเรียนเป็นกลุ่มหรือทีม เพื่อให้เกิด Collaborative
หรือ Team Skills ด้วย การศึกษาแนว 21st Century นี้ต้องเริ่มตั้งแต่
ป. ๑ หรืออนุบาล พื้นฐานทักษะที่ละเอียดอ่อนหลายๆ ด้านจึงจะ
เข้มแข็งจริง
และครูอาจารย์ก็ต้องเรียนรู้แบบ PBL ด้วย โดย Project ของครู
เป็นกิจกรรมจริง คือการอ�ำนวยความสะดวกการเรียนรูข้ องนักเรียน ครู
อาจารย์ตอ้ งรวมตัวกันเป็น PLC (Professional Learning Community)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
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มรรคที่ ๒ ท�ำหน้าที่อย่างบูรณาการ คือท�ำหน้าที่ ๓ อย่าง (การ
เรียนรู้ วิจัย บริการ) เป็นหนึ่งเดียว คือการที่ นศ. รวมกลุ่มกันเรียน
แบบ PBL หากโครงการนั้นมาจากการท�ำงานจริง ในสถานท�ำงานจริง
ก็จะเป็นการให้บริการ และหากตัง้ ค�ำถามให้คม เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
น่าเชือ่ ถือ น�ำมาวิเคราะห์สงั เคราะห์ ได้ความรูใ้ หม่ ทีเ่ ป็นความรูป้ ฏิบตั ิ
ก็จะเป็นผลงานวิจัยประเภท Implementation Research
กิจกรรม ๓ อย่างที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวนี้ สามารถออกแบบ
ให้ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ (เช่น ตัวอย่างโครงการ LLEN) ก็จะเป็น
ความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสู่การศึกษาระดับพื้นฐาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของการศึกษาระดับพื้นฐาน
หากเชื่อมโยงกับภาคชีวิตจริง คือการท�ำงานหรือประกอบ
สัมมาชีพ และเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ของโลก ก็จะเป็นบูรณาการที่
กว้างขวางมาก
มรรคที่ ๓ ทุกคน และทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษา เรื่องนี้ระบุใน
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอืน่ ด้านการศึกษา
ว่าต้องระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง มาใช้พฒ
ั นาการ
ศึกษา แต่ทผี่ า่ นมา มีการนิยามความหมายของค�ำว่า “ทรัพยากร” ใน
ความหมายที่แคบว่าหมายถึงเงินเท่านั้น แต่ผมกลับมองว่าภาคชีวิต
จริงมีทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะกระตุน้ แรงบันดาลใจใฝ่เรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
นักศึกษา ปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่ทรงพลังคือ
แรงบันดาลใจ และทรัพยากรที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจ คือกิจกรรม
ในภาคชีวิตจริง
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ในภาคชีวิตจริงมีความรู้ที่เป็น Tacit knowledge หรือความรู้
ปฏิบตั มิ ากมายส�ำหรับให้นกั เรียนนักศึกษาได้เข้าไปเรียนรูจ้ ากการลงมือ
ปฏิบตั ิ โดยทัง้ นศ. และอาจารย์ตอ้ งไม่สวมวิญญาณผูร้ เู้ ข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ แต่ต้องเข้าไปท�ำงานด้วยความเคารพความรู้ปฏิบัติที่มีอยู่ใน
สถานที่ปฏิบัติงาน สวมวิญญาณร่วมท�ำงานและร่วม ลปรร.
โดยนัยนี้ ภาคชีวิตจริงจึงสามารถให้ Empowerment แก่ PLC
ของครูอาจารย์ได้ จากมุมของแหล่งความรู้ปฏิบัติ
มรรคที่ ๔ มุง่ ช่วยผูอ้ อ่ นแอเพือ่ ให้ชว่ ยเหลือตนเองได้ ผูอ้ อ่ นแอ
หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาทีย่ งั อ่อนแอก็ได้ หมายถึงอาจารย์ทยี่ งั อ่อนแอ
ก็ได้ ต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีแรงบันดาลใจ รู้จักตนเอง วาง
Positioning ของตนเองเป็น และด�ำเนินการพัฒนาตนเอง จากจุดแข็ง
ของตน ให้มที กั ษะของการเรียนรู้ และช่วยให้ Feedback เพือ่ ปรับปรุง
ตนเอง แต่ถ้าตนเองไม่ตั้งใจและมานะพยายามพัฒนาตนเอง หรือ
พยายามอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นเพราะขาดความสามารถ ก็ต้องใช้มรรคที่ ๕
มรรคที่ ๕ ขจัดผูไ้ ม่เอาถ่าน หลังจากส่งเสริม PLC ไประยะหนึง่
ยังมีครู/อาจารย์ ทีไ่ ม่พฒ
ั นาตนเอง ก็งดเว้นการขึน้ เงินเดือน (ต้องแก้ไข
กฎระเบียบ) สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่พัฒนาตนเองอย่างชัดเจน
ขจัดโดยไม่ให้โควต้าเงิน กยศ. เป็นเบื้องต้น ตามมาด้วยมาตรการลง
โทษอื่นๆ
มรรคที่ ๖ การก�ำกับดูแลระบบอุดมศึกษา ใช้หลักการ Stewardship ตามที่เสนอโดยธนาคารโลก โดยการสร้างสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารสาธารณะ ให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนก�ำกับดูแล ตามผลงาน
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สารสนเทศได้จากการประเมินผลลัพธ์ในการท�ำงาน โดยมีเกณฑ์ประเมิน
ที่หลากหลายตามประเภทหรือจุดเน้นของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
ให้มี Accountability Report
มรรคที่ ๗ ระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ต้องเปลี่ยนโดย
สิน้ เชิง เพราะระบบทีใ่ ช้ในปัจจุบนั เป็นระบบอุปถัมภ์หรือระบบเล่นพวก
ทีผ่ บู้ ริหารต้องไปวิง่ เต้นทีส่ �ำนักงบประมาณ ไม่ใช่ระบบ Merit system
ควรตั้งคณะท�ำงานวางระบบใหม่ เพื่อให้เป็นระบบที่ใช้ผลงาน
เป็นหลัก และมี Competitive grant ด้านการวิจยั และการพัฒนาสถาบัน
เพือ่ ท�ำงานให้แก่บา้ นเมือง สถาบันทีผ่ ลงานต�่ำกว่ามาตรฐาน ให้ความ
ช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไข และเงื่อนเวลา หากปรับปรุงตนเองได้ไม่เข้า
เป้า ลดการสนับสนุน โดยใช้หลักการสนับสนุนผูแ้ ข็งแรงและท�ำประโยชน์
แก่สังคมสูงสุด
ระบบทั้งหมดโปร่งใส มีผลการวิจัยระบบสนับสนุน
มรรคที่ ๘ ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเริ่มด้วย
การพัฒนาขีดความสามารถในการประเมิน ระบบ สถาบัน และตัว
บุคคล เน้นที่ Formative assessment (ประเมินเพื่อพัฒนา) ผลการ
ประเมินต้องน�ำไปสู่มาตรการเชิงบวก และมาตรการเชิงลบ ตามความ
เหมาะสม มาตรการเชิงบวกคือ ให้การสนับสนุนหรือการช่วยเหลือ
มาตรการเชิงลบคือลดการสนับสนุน
ผู้พูดใน Session ของผม และ Session ก่อนหน้า ระบุชัดเจน
ว่า การบริหารระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว ผมจึงเสนอมรรค ๘ ที่
เน้นปรับปรุงการบริหารเป็นส่วนใหญ่
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หากให้คนในระบบการศึกษามาน�ำเสนอเรื่องท�ำนองนี้ ผมมีข้อ
สังเกตว่า เราจะได้รับรู้โครงการต่างๆ มากมาย ท�ำให้ผมวินิจฉัยโรค
ทางการศึกษาไทยว่า เป็นโรค “ท�ำมาก ได้ผลน้อย” แบบเดียว
กับ “สอนมาก เรียนน้อย” เวลาสอนของครูไทยมากชั่วโมงแต่
เมื่อวัดความรู้ของนักเรียนได้ผลเป็นกลุ่มโหล่ในโลก
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482021
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มีวิทยาลัยชุมชน
เพื่อประโยชน์อะไร
วันที่ ๔ ต.ค. ๕๔ ผมไปร่วมประชุมระดมความคิดที่ สมศ. เรื่อง
การประเมินคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน ท�ำให้ผมได้เข้าใจเรื่องราว
ต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน ที่ควรน�ำมาบันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณชน
“วิทยาลัยชุมชนไม่ใช่มหาวิทยาลัยย่อส่วน” คือค�ำพูดของ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน และผม
ต่อเองว่า ไม่ใช่วทิ ยาลัยทีร่ อช่องทางทีจ่ ะขอยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย
แต่เป็นสถาบันการศึกษาระดับหลังมัธยม ที่จัดส�ำหรับผู้ด้อย
โอกาสทางการศึกษา ไม่จำ� กัดวัย ค่าใช้จ่ายต�ำ่ และคุณภาพสูง
เมื่อมองจากเป้าหมายเพื่อชีวิตและการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น
“วิทยาลัยชุมชนแตกต่างจากอุดมศึกษาประเภทอืน่ ๆ ตรงทีผ่ จู้ บ
การศึกษาด�ำรงชีวิตต่อในชุมชนหลังจบ การศึกษา และท�ำกิจการงาน
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชมุ ชน ไม่ใช่เพือ่ จบออกไปท�ำงานนอก
ชุมชน”
วัดความส�ำเร็จของวิทยาลัยชุมชนได้ที่ ท�ำให้ผู้จบการศึกษามี
ชีวิตที่ดีขึ้น และท�ำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปใน ทางที่ดีขึ้น โดยที่งาน
ส่วนใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนเป็นการฝึกอบรมระยะสั้น และงาน
Facilitate การเรียนรู้ในชุมชน ส่วนงานจัดการเรียนการสอนระดับ
อนุปริญญา ๒ ปี เป็นงานรอง
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วิทยาลัยชุมชนไม่มุ่งสร้างอาจารย์ของตนเองจ�ำนวนมาก แต่
มุ่งหาทางใช้ประโยชน์ผู้มีความรู้ในพื้นที่หรือ ชุมชน มาเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือวิทยากรด้านวิชาการ หรือด้าน Facilitate การเรียนรู้ของ
นักศึกษาหรือผูเ้ ข้ารับการอบรมระยะสัน้ โดยทีก่ ารเรียนรูค้ วรเน้นแบบ
ลงมือท�ำ ที่เรียกว่า Project-Based Learning อาจารย์ประจ�ำต้องมี
ทักษะ ในการประสานงานความร่วมมือเพื่อดึงศักยภาพของ
อาจารย์พิเศษเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์แก่นักศึกษา และแก่
ชุมชน
งานวิจัย/วิชาการ ของอาจารย์วิทยาลัยชุมชน มีลักษณะเป็น
งานวิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชน เน้นการประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาชุมชน
ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ที่เรียกว่า Translational research วิทยาลัย
ชุมชนให้คณ
ุ ค่าของงานวิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชนมากกว่างานวิจยั พืน้ ฐาน
(Basic research) การเข้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการหรือการเลื่อนขั้นขึ้นอยู่
กับผลงานการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
“ความเป็นเลิศ” ของวิทยาลัยชุมชนจึงอยู่ที่ คุณประโยชน์แก่
ชุมชน ไม่ใช่การสร้างสรรค์วิชาการแบบมหาวิทยาลัย ความเป็นเลิศ
นีไ้ ม่ใช่ระดับสอง หรือด้อยกว่าของมหาวิทยาลัย แต่เน้นความเป็นเลิศ
ที่การท�ำงานผูกพัน แนบแน่นกับชุมชน
สรุปว่า มีวิทยาลัยชุมชนเพื่อการศึกษาระดับหลังมัธยมแก่กลุ่ม
ชนที่ด้อยโอกาส หากไม่มีสถาบันการศึกษา แบบวิทยาลัยชุมชนเลย
เขาจะไม่มีโอกาส
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/466917
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ข้อคิดเรื่องการบริหาร
มหาวิทยาลัยยุคใหม่
มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทยต้องการกระบวนทัศน์ใหม่
และการจัดการแบบใหม่ ในหลากหลายด้าน เพื่อปลดปล่อยตนเอง
ออกจากพันธนาการของกระบวนทัศน์และการจัดการแบบราชการ
ทีเ่ น้นการท�ำงานประจ�ำ ไม่ยอมรับความเสีย่ ง ใช้กฎระเบียบเดียวเหมือน
กันหมด ขาดทักษะในการจัดการสมัยใหม่ ไม่มีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ
ต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของเรื่องใหญ่ๆ (เท่าที่สติปัญญาอัน
จ�ำกัดของผมพอจะนึกออก) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยวิจัย และที่ออกจาก
ระบบราชการแล้ว มีอิสระที่จะด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สังคม อย่าง
สร้างสรรค์แหวกแนวได้
๑. ระบบการบริหารเงิน หรือการลงทุนเพื่อการท�ำหน้าที่
สถาบันอุดมศึกษาให้แก่สงั คม มหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมัน่ คง
จ�ำนวนหนึ่งของไทย มีสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอยู่จ�ำนวนหนึ่ง และใน
การด�ำเนินการประจ�ำปีกม็ กั มีรายได้มากกว่ารายจ่าย พอกพูนเป็นเงิน
สะสมมากขึ้นทุกปี ถือเป็นผลงานที่ดีของฝ่ายบริหาร
แต่กม็ คี �ำถามว่า มหาวิทยาลัยควรสะสมเงิน (ซึง่ เวลานีด้ อกเบีย้
ทีไ่ ด้ตำ�่ กว่าอัตราเงินเฟ้อ แปลว่ายิง่ เก็บนานมูลค่ายิง่ หด) หรือควรเอา
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ไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่ต่อไปจะเพิ่มมูลค่า ทั้งด้านราคา
และด้านการท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม หรือควรเอาไปลงทุนสร้างคน
คนดีและเก่งย่อมเป็นที่ต้องการของทุกวงการ และในสังคม
ปัจจุบันวงการธุรกิจเอกชนให้ค่าตอบแทนสูงกว่าวงการวิชาการมาก
แม้มหาวิทยาลัยไม่สามารถตั้งอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นให้
เท่ากับอัตราตลาดได้ ก็ควรจะขยับให้ไม่ต่างมากนัก ซึ่งหมายความ
ว่าบัญชีอตั ราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยควรมีหลายบัญชี ตามวิชาชีพ
โดยก�ำหนดตามราคาตลาดของวิชาชีพนั้นๆ ไม่ใช่อัตราเดียวเหมือน
กันหมดแบบราชการ
นอกจากนัน้ ควรเปลีย่ นจากประกาศรับสมัคร เป็นเสาะแสวงหา
คนตามลักษณะที่ต้องการ และเปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อรองได้
๒. กลไกน�ำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงนั้น มักมีแนว
ความคิดดีๆ เสนอต่อที่ประชุมมากมาย รวมทั้งในเอกสารแผนพัฒนา
หรือแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มักมีแนวคิดดีๆ มากมาย ที่ยัง
ไม่ได้มีการลงมือด�ำเนินการอย่างได้ผลจริงจัง เพราะการด�ำเนินการ
มีลกั ษณะเป็นการ “เข็นครกขึน้ ภูเขา” หรือทวนกระแสวัฒนธรรมประเพณี
ที่ถือต่อๆ กันมาภายในมหาวิทยาลัย เช่น วัฒนธรรมรวมกลุ่มอยู่กัน
ตามสาขาวิชา แต่ในการด�ำเนินการให้เกิดผลงานทีด่ มี นี วัตกรรม ต้องการ
การรวมกลุ่มแบบใหม่ ท�ำงานข้ามสาขาวิชา ร่วมมือกันหลายสาขา
วิชา จึงต้องมีวธิ กี ารจัดการแบบใหม่ ดึงดูดนักวิชาการจากหลายสาขา
วิชามาท�ำงานร่วมกันตามความต้องการของสังคม ดังตัวอย่างศูนย์
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พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เพิ่งตั้งขึ้นของ มช. และสถานต่างๆ
หลากหลายสถานของ มอ. ที่ตั้งขึ้นตามความต้องการของฝ่าย “ผู้ใช้”
ความรู้หลากหลายแบบ และด� ำเนินการตามแนวทางการจัดการ
สมัยใหม่
บางกลไกควรใช้รูปแบบการจัดการคล้ายภาคธุรกิจ แต่สวมจิต
วิญญาณเพื่อประโยชน์สาธารณะ ท�ำงานแบบ Profit Center ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย หรือ
เป็นฐานหรือกลไกของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของสังคม
๓. กลไกการท�ำงานที่ต้องท�ำโดยหลายสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยต้องทดลองหากลไกการท�ำงานทีต่ อ้ งท�ำโดยหลาย
สาขาวิชา ซึ่งมักเป็นงานบริการวิชาการตามความต้องการของฝ่าย
“ผู้ใช้” ควรมีศูนย์บริการวิชาการหลากหลายศูนย์ ตามกลุ่มผู้ใช้
(Demandside) บริหารงานและพัฒนาทักษะในการท�ำงาน เพือ่ สนอง
ผู้ใช้ได้อย่างเป็นที่พอใจ ใช้วัฒนธรรมการให้บริการแบบเอกชน เป็น
Profit Center ที่มีจิตวิญญาณสาธารณะ มีเป้าหมายเชิงคุณค่าอยู่ที่
การท�ำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ ๒
๔. นโยบายการท�ำงานพัฒนาทีต่ อ้ งเลือกเน้น ว่าจะเน้นถม
บ่อหรือถมเนิน
วัฒนธรรมราชการเน้นความเท่าเทียมกัน เน้นการเจือจาน
ผู้อ่อนแอ ดังนั้น เมื่อมีการเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้องลงทุน
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ทรัพยากร เพือ่ ท�ำงานนัน้ ฝ่ายบริหารก็จะตัง้ ค�ำถามว่า หากให้ทรัพยากร
แก่หน่วยงานนั้นในโครงการนั้น หากหน่วยอื่นมาขออีก จะพิจารณา
อย่างไร เพราะทรัพยากรมีจำ� กัด ฝ่ายบริหารมักหาทางแบ่งทรัพยากร
ไปทั่วๆ กัน จนทรัพยากรที่แต่ละหน่วยได้ น้อยจนไม่มีหน่วยใดท�ำงาน
ได้ผลจริงจัง
ทัง้ หมดนัน้ เพราะใช้วฒ
ั นธรรมแบ่งทรัพยากร โดยไม่ระบุเงือ่ นไข
ผลงานไปพร้อมๆ กับการจัดสรรทรัพยากร และไม่มีการติดตามผล
งาน วัฒนธรรมแบบนีอ้ าจเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่าวัฒนธรรม “ถมบ่อ” หรือ
เกลี่ยดินให้สูงเท่าๆ กัน โดยที่ “บ่อ” มักถมไม่เต็ม
แต่หากจัดทรัพยากรตามผลงานที่สังคมต้องการ และจัดโดยมี
เงื่อนไขผลงาน พร้อมการติดตามงาน จะต้องจัดทรัพยากรแก่ “เนิน”
คือกลุ่มที่มีความสามารถสูงในการผลิตผลงาน
ที่จริง มหาวิทยาลัยต้องถมทั้งบ่อและเนิน แต่ต้องมีวิธีถมบ่อ
แบบที่ “ถมเต็ม” คือมีการสร้างขีดความสามารถ ยกระดับขึ้นอย่างได้
ผล ผ่านการท�ำงานโดยมีการจัดการสมัยใหม่
ได้แก่

มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปการบริหารระบบหลักๆ ๔ ระบบ

• การบริหาร University agenda เน้นที่การบริหารการเรียน
การสอน และการบริหารความสัมพันธ์ภายนอก ให้เป็น University
agenda ไม่ใช่ปล่อยให้ต่างคณะต่างท�ำ หรือในบางกรณี ต่างภาค
วิชาต่างท�ำ ซึ่งจะมีผลให้ภาคีภายนอกงง ไม่รู้ว่าควรติดต่อกับใครดี
เพราะที่มาติดต่อพูดต่างกัน
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• การบริหารการเงิน หรือทรัพยากร ที่มองระยะยาวมากขึ้น
		 มีการจัดการโดยใช้ความรู้และกล้าเสี่ยงมากขึ้น
• การบริหารคน ที่ยืดหยุ่นและใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้น
• ระบบการจัดองค์กรแนวราบ เพื่อท�ำงานสหวิทยาการ ตาม
		 ความต้องการของ “ผู้ใช้”
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/474421
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อย่าหลงไต่บันได คาร์เนกี
บันได คาร์เนกี (Carnegie Ladder) หมายถึง “ระดับความเป็น
เลิศ” ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยยึดถือเกณฑ์ความเป็น
เลิศตามแบบของมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด เป็นต้นแบบ วัดความส�ำเร็จ
ที่ความใหญ่ มีตึกเพิ่ม มีหลักสูตรเพิ่ม นักศึกษาเพิ่ม เงินสะสมเพิ่ม
มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ ทีมกีฬาที่มีชื่อเสียง Carnegie Ladder เป็น
ค�ำเรียกทั่วๆ ไปตาม Carnegie Classification System
หนังสือ The Innovative University : Changing The DNA of
Higher Education บอกเราว่า บันได คาร์เนกี นีเ้ หมาะแก่มหาวิทยาลัย
วิจัยกลุ่มยอดที่มีอยู่ประมาณ ๒๐๐ แห่งเท่านั้น (ในสหรัฐอเมริกา)
สถาบันอุดมศึกษากลุม่ ที่ ๒ และกลุม่ ที่ ๓ ไม่ควรไปหลงไต่บนั ไดนี้ เพราะ
จะเป็นภาระทางการเงินมากโดยไม่คุ้มค่า
อ่านข้อความในหนังสือตอนนี้แล้ว ก็นึกถึงสถานการณ์ใน
ประเทศไทย ที่มีการหลงยึดถือ “ศักดิ์ศรี” ของมหาวิทยาลัยตามขั้น
บันไดดังกล่าว
หลายปีมาแล้ว ผมได้ยนิ อธิการบดีทา่ นหนึง่ กล่าวในทีส่ าธารณะ
หลังจาก สมศ. ก�ำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องก�ำหนดตัวเองว่า
อยู่ในกลุ่มใดใน ๔ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา คือ (๑) สถาบันเพื่อชุมชน
(๒) สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การวิจยั (๓) เพือ่ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี (๔) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ท่านกล่าวว่าจะระบุวา่ มหาวิทยาลัย
ที่ท่านเป็นอธิการบดีอยู่ในกลุ่มที่ ๓ ก็ทำ� ใจไม่ได้
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สะท้อนวิธีคิดแบบขั้นบันได ขั้นที่สูงกว่าถือว่าดีกว่า
หนังสือเล่มทีเ่ อ่ยถึง ระบุชดั เจนว่า Carnegie Ladder เป็นมายา
ใช้ Carnegie Classification System เป็นพันธนาการก�ำหนดพฤติกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา ให้เดินตามแนวทางของมหาวิทยาลัยกลุม่ Elite
ทีไ่ ม่ควรถือเป็นแบบอย่างส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ คนส่วนใหญ่
ที่ไม่ใช่ Elite
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ควรท�ำหน้าที่ยกระดับชีวิต
ของคนที่ต้องการ จากด�ำรงชีพแบบปากกัดตีนถีบ เป็นแรงงานไร้
ความรู้ เป็นแรงงานมีความรู้ หรือจากท�ำงานแบบไร้ความรู้ เป็น
ท�ำงานแบบมีความรู้ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ควรอยู่
ที่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท�ำหน้าที่นี้ ไม่ใช่อยู่ที่การวิ่งไล่
กวดมหาวิทยาลัยกลุ่มฮาร์วาร์ด
กลับมาทีป่ ระเทศไทย นิทานเรือ่ งนีส้ อนเราว่า การจัดแบ่งกลุม่
สถาบันอุดมศึกษา ไม่ใช่ตัวบอกว่ากลุ่มใดดีที่สุด แต่แบ่งตามการท�ำ
หน้าทีใ่ ห้แก่สงั คม ในแต่ละกลุม่ จะมีสถาบันทีค่ ณ
ุ ภาพสูงหรือเป็นเลิศ
และมีสถาบันที่คุณภาพต�่ำ สถาบันใดก�ำหนดกลุ่มของตนเองผิดก็จะ
กลายเป็นสถาบันที่คุณภาพต�่ำ
ย�้ำว่า คุณภาพสูงหรือต�่ำอยู่ที่ผลงาน ไม่ใช่อยู่ที่ราคาคุย
ผลงานต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาหรือผู้จบการ
ศึกษา มีความส�ำคัญพอๆ กับผลงานวิจัยสร้างความรู้ใหม่ หรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งหมายความว่าบัณฑิตที่จบออกไปต้องมีความ
รู้ความสามารถ (Competencies) ตรงตามความต้องการของงาน
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ที่จะเป็นงานที่ตนเองเป็นผู้ประกอบการ หรืองานของนายจ้างก็ได้
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านนี้และท�ำได้ส�ำเร็จ
ถือว่ามีคณ
ุ ภาพสูง เป็นยอดของสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ที่ ๓ ของ สมศ.

แต่หนังสือ The Innovative University บอกเรามากกว่านั้น
เวลานี้ค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ และ
เกินก�ำลังผูเ้ รียน เพราะสถาบันต่างๆ หลงเอาเงินรายได้ไปใช้ไต่บนั ได
คาร์เนกี และไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ช่วยการเรียนรู้ให้บัณฑิตได้
Competencies เพื่อการท�ำงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และให้นักศึกษา
เรียนได้อย่างยืดหยุ่น สะดวกแก่ผู้เรียน และมีค่าใช้จ่ายน้อย นั่นคือ
การเรียนแบบ Online แบบใหม่ ที่ถือเป็น “คลื่นลูกที่สี่” (http://www.
gotoknow.org/blogs/posts/472839) ของอุดมศึกษา
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476495
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พัฒนาระบบก�ำกับดูแล
อุดมศึกษาของรัฐ
ข่าวของ รัฐหลุยเซียน่า ที่ http://news.heartland.org/newspaper-article/2012/03/21/proposals-remake-education-systemhit-louisiana-legislature ชี้ว่าระบบก�ำกับดูแลอุดมศึกษาของรัฐ
ยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก รัฐไทยก็อยู่ในฐานะเดียวกัน
ปัญหาหนึ่งคือขาดความเป็นเอกภาพ มีหลายระบบก�ำกับดูแล
ที่ไม่ปรึกษาหารือกัน หรือต่างคนต่างอยู่ ดังกรณีของ รัฐหลุยเซียน่า
มีบอร์ด ๔ บอร์ด ที่ดูแลอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม ที่ไม่คุยกัน
รัฐสภาของรัฐหลุยเชียน่า ตัง้ Governance Commission ขึน้ มา
ศึกษาและท�ำรายงานเสนอวิธีปรับปรุง ระบบอุดมศึกษาของรัฐ และ
Commission ได้ออกข่าวเบื้องต้นว่า ประเด็นส�ำคัญคือ “Accountability and Efficiency” ซึ่งผมตีความว่า ภายใต้ทรัพยากรที่ใช้อยู่นี้
ยังสามารถเพิ่มผลประโยชน์ต่อรัฐได้ โดยกลไกการก�ำกับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพกว่านี้
อ่านดูแล้ว เข้าใจว่าเขาจะเสนอให้มี Board of Regent ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลเชื่อมโยง ๔ บอร์ดที่มีอยู่แล้ว ซึ่งถ้าผมเข้าใจถูก ก็ต้อง
ระมัดระวังว่า Board of Regent เข้าไปเพิ่ม “ระบบราชการ”
(Bureaucracy) อีก ๑ ชั้น ท�ำให้เพิ่มความไม่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ถ้าไม่ระมัดระวัง ตัวองค์กรที่ทำ� หน้าที่กำ� กับดูแลระบบนั้นเอง
ที่เป็นสาเหตุของความไม่เอาไหนของ ระบบ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473419
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มหาวิทยาลัย
กับการพัฒนาประเทศ
อธิการบดีที่ไม่ได้อ่านบทความนี้ ถือว่าพลาดโอกาสได้
เรียนรู้วิธีคิดที่ลึกซึ้งในการท�ำหน้าที่อธิการบดี
อธิการบดี Richard C. Levin แห่งมหาวิทยาลัย เยล ได้ไปกล่าว
ปาฐกถา Seventh Annual Lecture of the Higher Education Policy
Institute เรื่อง The Rise of Asia’s Universities ที่ The Royal
Society, London, England เมือ่ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๓ เป็นการบรรยาย
และเอกสาร ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษา ทุกคนต้อง
อ่าน เพราะมีความลึกซึ้งเชื่อมโยงและครอบคลุมอย่างยิ่ง เป็นความ
เห็นที่ไทยควรเอามาพิจารณา จัดระบบของเราเอง อ่านได้ที่ http://
communications.yale.edu/president-speeches
เขากล่าวถึงความพยายามสร้าง World-Class Research
University ว่าจะต้องเลือกสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพียงจ�ำนวนน้อย
เท่านัน้ ในแต่ละประเทศ และจะต้องค�ำนึงว่า มหาวิทยาลัยเหล่านีต้ อ้ ง
ไม่เพียงเอาใจใส่ เรือ่ งการวิจยั แต่จะต้องเอาใจใส่เรือ่ งการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้กว้างหลายสาขา และต้องฝึกให้เป็นคนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) แบบที่เน้น
เรียนคิด ไม่ใช่เน้นเรียนจ�ำ ผมยกข้อความ ตอนหนึ่งมาดังนี้
“But it takes more than research capacity alone to
develop a nation. It takes well-educated citizens of broad
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perspective and dynamic entrepreneurs capable of independent
and original thinking. This is the second factor motivating Asia’s
ambition to build world-class universities. The leaders of China,
in particular, have been very explicit in recognizing that two
elements are missing in their universities - multidisciplinary
breadth and the cultivation of critical thinking. Asian higher
education, like its European counterpart but unlike America, has
been traditionally highly specialized. Students pick a discipline
or a profession at age eighteen and study little else. And, unlike
the norms in elite European and American universities,
pedagogy in China, Japan, and South Korea relies heavily on
rote learning. Traditionally, students are passive listeners, and
they rarely challenge each other or their professors in classes.
Pedagogy focuses on the mastery of content, not on the
development of the capacity for independent and critical
thinking. The traditional Asian approaches to curriculum and
pedagogy may be highly functional for training line engineers
and mid-level government officials, but they are perhaps less
well suited to educating elites for leadership and innovation.”
ยังมีตอนเด็ดๆ อีกมาก หรือจริงๆ แล้วสาระเพียบตลอดทั้งหมด
อธิการบดีที่ไม่ได้อ่านบทความนี้ ถือว่าพลาดโอกาสได้เรียนรู้วิธีคิดที่
ลึกซึ้งในการท�ำหน้าที่อธิการบดี
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467356
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ปฏิวัติอุดมศึกษา
หนังสือ Change.edu : Rebooting for the new talent
economy บอกชัดเจนว่า ระบบอุดมศึกษาในยุคปัจจุบนั ต้องเอือ้ ประโยชน์
ต่อคนทั้งสังคม ในระดับค่าใช้จ่ายที่คนไม่รวยจ่ายไหว และเวลานี้ได้
เกิดสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของ
คนที่เรียนเพื่อไปท�ำงาน ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้ หรือเพื่อความงอกงามทาง
ปัญญากว้างๆ อย่างที่อุดมศึกษาแนวภูมิปัญญา (Elite) ยึดถือ
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีระยะที่ ๒ ของไทยระบุ
ไว้ชดั เจนว่า อุดมศึกษา จะต้องไม่เพียงสนองผูเ้ รียนช่วงอายุ
๑๘ - ๒๔ ปีเท่านั้น แต่ต้องสนองความต้องการ การเรียนของ
คนทุกช่วงอายุ แต่ไม่ได้บอกยุทธศาสตร์หรือวิธีการบรรลุเป้า
หมายนี้
บัดนี้ กลไกตลาดได้เข้ามาตอบโจทย์นแี้ ล้ว คือเกิดมหาวิทยาลัย
เอกชนแบบ ออนไลน์ และได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น มหาวิทยาลัย
ฟีนิกซ์ (http://www.phoenix.edu/beta.html) (สหรัฐฯ) มหาวิทยาลัย
ไรซ์ (http://www.riseuniversity.com/pl/?ppc=2) (อังกฤษ) มหาวิทยาลัย
เหล่านีไ้ ม่ทดแทนมหาวิทยาลัยวิจยั ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว คือท�ำหน้าทีค่ นละอย่าง
โดยที่มหาวิทยาลัยวิจัยก็ไม่สามารถท�ำหน้าที่แบบที่ มหาวิทยาลัย
ออนไลน์ ท�ำ ได้ดีเท่ามหาวิทยาลัย ออนไลน์
มหาวิทยาลัย ออนไลน์ มีจุดแข็งอยู่ที่ตอบสนองความต้องการ
เรียนเพื่อออกไปท�ำงาน เรียนจบมีงานท�ำแน่นอน รายได้สูงกว่างาน
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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ที่ท�ำอยู่เดิมอย่างชัดเจน นศ. เกือบทั้งหมดเป็นคนที่ท�ำงานอยู่แล้ว
และต้องการเปลี่ยนไปท�ำงานใหม่ที่ช่วยให้ชีวิต ของตนดีขึ้น และ
หลักสูตรก็จัดแบบ Competency-based โดยมหาวิทยาลัยไปศึกษา
จากนายจ้างว่าต้องการจ้างคนทีม่ ขี ดี ความสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง ท�ำให้
ผู้จบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
ระดับ Knowledge worker
จุดแข็งข้อที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย ออนไลน์ คือค่าใช้จา่ ยต�ำ่ เรียน
ที่ไหน เวลาไหน ก็ได้ แม่ลูกอ่อนอาจเรียนตอน ๒๒ - ๒๔ น. ทุกวัน
และขีดความสามารถของ ไอที ยุคนี้ช่วยให้เป็นการเรียนแบบ Interactive มีการท�ำข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ได้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย เพือ่
ให้การสอบเป็นการสอบเพื่อกระตุ้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ (Formative
Evaluation) และอาจารย์ก็เอาใจใส่ตรวจสอบและแนะน�ำการเรียน
เป็นรายคน เพือ่ ให้เรียนแล้วได้ Competency ทีต่ อ้ งการได้อย่างแท้จริง
ประจานความไร้คุณภาพของมหาวิทยาลัย ออนไลน์ เหล่านี้
และหนังสือ Change.edu : Rebooting for the new talent economy
เล่มนี้ ก็เขียนโดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ออนไลน์ อธิบายให้เห็น
ภาพใหญ่ของอุดมศึกษาของโลก ในช่วง ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ที่ใน
สหรัฐอเมริกา มียุคเกิด Land Grant University และยุคเกิด
Community College ที่ตอนแรกก็ โดนสับเละ ว่าเป็นการศึกษาชั้นต�ำ่
แต่เดี๋ยวนี้ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา ที่ดีที่สุดในโลก
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บัดนี้ มหาวิทยาลัย ออนไลน์ ก�ำลังเข้ามาเพิ่มเติมแก่สังคม
ยุคใหม่ ให้คนที่ฐานะไม่ดี ได้มีโอกาสเรียนระดับหลังมัธยม Postsecondary education) เพื่อเป็นพื้นฐาน การท�ำงานและชีวิตที่ดี
กว่าเดิม
คลื่นลูกใหม่นี้ ไม่ทดแทนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีอยู่แล้ว เพราะ
ท�ำเน้นคนละหน้าที่ ประเทศไทยจะจัดการและส่งเสริมคลื่นลูกใหม่นี้
อย่างไร ให้สงั คมไทยได้มโี อกาสได้รบั ประโยชน์ และเกิดโทษน้อย โทษ
คือคุณภาพต�ำ่ ท�ำอย่างไรระบบก�ำกับคุณภาพ อุดมศึกษาของประเทศ
จะก�ำกับแบบเน้นที่ Learning outcome มากกว่าเน้นที่ Learning input
อย่างในปัจจุบัน เพื่อเปิดช่องให้นวัตกรรมอุดมศึกษาเกิดได้ง่าย และ
ควบคุม คุณภาพที่แท้จริงได้
คุณภาพที่แท้จริงอยู่ที่ Outcome ไม่ใช่ที่ Input
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470162

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๒๕๗ >>

คลื่นลูกที่สี่ของอุดมศึกษา
รูปแบบของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการอุบัติใหญ่และ
อุบัติใหม่เป็นช่วงๆ คล้ายคลื่น การนับคลื่นกระแสที่ก�ำลังก่อตัวอยู่ใน
ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาเป็นลูกที่สี่ ก็เพื่อท�ำความเข้าใจว่าการก่อตัว
ของรูปแบบใหม่ หรือคลืน่ ลูกใหม่ไม่ใช่วา่ จะเกิดอย่าง สะดวกง่ายดาย
ต้องมีการฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงการ
ก่อตัว ของคลื่นลูกที่หนึ่ง สอง และสาม
การนับคลื่นนี้นับตามอเมริกัน ถ้าจะนับของไทยก็ต้องใช้วิธีคิด
แบบอื่น แต่ตามเป้าหมายของบันทึก นับแบบอเมริกันจะให้ความ
เข้าใจได้ตรงความมุ่งหมายของบันทึกนี้ ที่ต้องการบอกว่าเราก�ำลัง
เข้าสู่ยุคคลื่นลูกที่สี่ของอุดมศึกษา คืออุดมศึกษาแบบเรียน ออนไลน์
ชนิด Interactive online
คลื่นลูกแรกคือการเกิดสถาบันอุดมศึกษาเลียนแบบอังกฤษ
มีฮาร์วาร์ด เยล เป็นต้น เมื่อประมาณสี่ร้อยปีก่อน ลูกที่สองคือ Land
Grant Universities เกิดสมัย ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ลูกที่
สามคือ Community College เกิดเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว และลูกที่สี่ก�ำลัง
ก่อตัวและฟันฝ่าอุปสรรค คือ Interactive online university ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนค้าก�ำไร
ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดได้จากหนังสือ The Innovative
University : Changing the DNA of Higher Education
ที่น่าสนใจคือ เขาเล่าว่าตอนเกิด Land Grant University ก็ถูก
ดูหมิ่นดูแคลน ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นต�่ำหรือชั้นสอง แล้วก็มีการ
<< ๒๕๘
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ปรับตัวและพัฒนาจนเดีย๋ วนีถ้ อื ได้วา่ เป็นกลุม่ มหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูงมาก
ยิ่งตอนเกิดวิทยาลัยชุมชน (Community College) ยิ่งถูกดูถูก
แต่ตอนนีก้ เ็ ป็นทีย่ อมรับกันว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
อุดมศึกษาอเมริกันที่มีคุณค่าต่อสังคมมาก และนักศึกษาส่วนหนึ่งก็
สามารถไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี
ผมเคยบันทึกเล่าเรื่องการไปเยีย่ มชมวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึง่ ไว้
ที่นี่ โปรดสังเกตว่าผมเล่าว่า นศ. ด้านครู จาก Cerritos College
ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชน เมื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ California
State University เรียนได้ดีกว่า นศ. ที่เรียนปี ๑ - ๒ ที่ CSU โดยตรง
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จึงชี้ว่า ในไม่ช้าคลื่นลูกที่สี่ของอุดมศึกษา
อเมริกันก็จะมา ถึงอย่างเต็มภาคภูมิ เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ส�ำหรับเตรียมคนเข้าสู่งาน โดยที่ผู้จบการศึกษามีขีดความสามารถ
(Competencies) ดีและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การ
เรียนก็เป็นการเรียนทางไกลแบบใหม่ เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้ แบบ
Interactive online โดยที่มีระบบ Coaching หรือ Facilitating ที่มี
คุณภาพสูง แต่ค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียว (หรือต�่ำกว่าครึ่ง) ของค่าเล่า
เรียนของมหาวิทยาลัยแบบ เข้าชั้นเรียน
ผมอยากเห็นมหาวิทยาลัยไทย ที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับ
แนวหน้า ท�ำหน้าที่พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาคลื่นลูกที่สี่นี้ใน
บริบทไทย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472839
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อุดมศึกษากับการค้าก�ำไร
ส�ำหรับคนบางคน การค้าก�ำไรเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ ยิ่งค้า
กับการศึกษา คนอาจรู้สึกรับได้ยาก ดังบทความ Higher Education
: To Profit Or Not To Profit (http://www.thesundayleader.lk/2011/07/10/
higher-education-to-profit-or-not-to-profit/) นี้ ซึง่ เป็นเรือ่ งของประเทศ
ศรีลังกา และโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๔
เขาชี้ให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษา มี ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (๑)
Non-profit public or private, (๒) Not-for-profit public or private
และ (๓) Private for-profit
บทความไม่ ไ ด้ ใ ห้ นิ ย าม เพื่ อ บอกความแตกต่ า งระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกลุ่มแรกกับกลุ่มที่ ๒ แต่ผมเดาเอาเองว่า กลุ่มแรกมี
ผู้ให้งบประมาณ ซึ่งอาจมาจากรัฐหรือจากหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ เช่น
ศาสนา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้เลี้ยงดู ส่วนแบบที่ ๒ ต้องเลี้ยงตัวเอง
แต่ไม่ต้องเอาก�ำไรไปแบ่งให้ใคร
เขาเอาตัวเลขมาให้ดูว่าในสหรัฐอเมริกา ค่าเล่าเรียนของ
มหาวิทยาลัยเอกชนค้าก�ำไร แพงกว่าของมหาวิทยาลัยของรัฐเท่าตัว
และเงินเดือนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอกชนค้าก�ำไรก็สูงลิ่ว บาง
แห่งสูงกว่าปีละ ๒๐๐ ล้านบาท ในขณะที่เงินเดือนของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี ๒๕๔๗ เป็นเงินประมาณปีละ ๑๘ ล้าน
บาท
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ผู้เขียนบทความแสดงเหตุผลว่า อุดมศึกษาไม่ควรมีเป้าหมาย
เพื่อผลก�ำไร อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าสู่อาชีพนี้ เพราะรักที่จะท�ำ
เพือ่ ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน (Altruism)
ในเว็บของบทความดังกล่าว มีคน (ศรีลงั กา) เข้ามาให้ความเห็น
ว่า ปล่อยให้มมี หาวิทยาลัยทัง้ ๓ แบบ ให้แข่งขันกันเองจะไม่ดกี ว่าหรือ
หนังสือ Change.edu : Rebooting for the new talent
economy อธิบายข้อโต้แย้งเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นบริษทั ค้าก�ำไรว่า
ต้องดูที่ประโยชน์ในภาพรวมต่อสังคมเป็นหลัก เพราะจริงๆ แล้ว
ไม่ว่ามหาวิทยาลัยประเภทใด ต่างก็ใช้ทรัพยากรของสังคมในการ
ด�ำเนินการทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าทรัพยากรนั้นมาจากส่วนใดของสังคม
สิ่งชี้ขาดคือความคุ้มค่า ของผลที่เกิดขึ้น
ข้อโต้แย้งทีม่ นี ำ�้ หนัก (ในสายตาของผม) ต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
ค้าก�ำไร คือ เขาจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning ที่มี
เป้าหมายชัดเจนว่า จะเกิดทักษะหรือขีดความสามารถอะไร เพื่อไป
ประกอบอาชีพอะไร ไม่ใช่การเรียนเพื่อประเทืองปัญญากว้างๆ อาจ
เรียกว่า เป็นการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ ก็น่าจะได้
ตามหนังสือ Change.edu มหาวิทยาลัยเอกชนค้าก�ำไร จัดการ
เรียนการสอนเพื่อลูกค้ากลุ่มที่จ�ำเพาะมาก คือกลุ่มท�ำงานแล้ว อายุ
มากแล้ว ภารกิจในชีวติ เป็นข้อจ�ำกัดให้ไม่สามารถข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
แบบที่ ๑ และ ๒ ได้ Online Learning จึงเป็นทางเลือก และยินดีเลือก
แม้จะจ่ายค่า เล่าเรียนสูง เพราะค�ำนวณแล้วคุม้ กับรายได้ทสี่ งู ขึน้ หลัง
จบการศึกษา
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มหาวิทยาลัยประเภทที่ ๓ จึงต้องพิสูจน์ตนเองต่อ “ลูกค้า” ว่า
เป็นบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุม้ ค่าต่อลูกค้าหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ประเภทนีอ้ ยูร่ อดเพราะความสามารถในการพิสจู น์คณ
ุ ค่าต่อนักศึกษา
ซึ่งเป็นผู้ “ซื้อ” บริการ
ผมจึงคิดใหม่วา่ ข้อถกเถียงตามในบทความทีผ่ มอ้างถึง เป็นการ
เถียงผิดประเด็น เพราะหลงเอาตัวเองคือมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลาง
ที่ถูกต้องต้องเอาผู้เรียนและสังคมเป็นจุดศูนย์กลาง จากมุมมอง
เช่นนี้ การมองแบบ Online University น่าจะเหมาะสมกว่า คือเรียน
แบบ Online เรียนเวลาไหนก็ได้ตามความสะดวกของผู้เรียน และ
ผู้เรียนได้ทักษะ (Competency) ตามที่ต้องการ
นี่คือวิธีมองอุดมศึกษาตามยุคสมัยของวิธีการถ่ายทอดความรู้
สมัยใหม่ ทีพ่ ลังของ ICT ช่วยให้สามารถเรียนรูใ้ ห้เกิดทักษะทีต่ อ้ งการ
ได้ โดยที่ ICT สมัยใหม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบ Interactive (ไม่ใช่
One-way) ได้
อุดมศึกษากับการค้าก�ำไรไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะเป็นการมอง
เน้นทีส่ ถาบันอุดมศึกษา ประเด็นหลักควรอยูท่ คี่ ณ
ุ ค่าต่อสังคม สถาบัน
อุดมศึกษาต้องมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม สูงกว่าทรัพยากรทีส่ งั คมจ่ายสนับสนุน
(Give > take) ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษา Online เพือ่ การประกอบ
อาชีพ ต้องประเมินคุณค่าที่ผลต่อการยกระดับอาชีพ และความเป็น
อยู่ของผู้เรียนเป็นหลัก
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471709
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อาจารย์มหาวิทยาลัยนักท�ำร้าย
สังคม : ความเสีย่ งของอุดมศึกษา
จากการท�ำงาน KM และ R2R ผมได้รับรู้และมองเห็นปัจจัย
เสี่ยง ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนท�ำร้ายสังคมโดย ไม่รู้ตัว
ท�ำร้ายโดยเข้าไปถ่ายทอดความรู้ที่ตนไม่รู้จริง
ตามปกติคนมักเชื่อถือว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรง
ความรู้ ยิ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คนก็ยิ่งเชื่อถือ
หากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ที่ตนไม่รู้จริง และถ่ายทอด ความรู้แบบตื้นๆ หรือผิดๆ ถูกๆ
ก็จะยิ่งก่อความเสียหายได้มากยิ่งขึ้น
จึงเกิดประเด็นว่า นี่คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยจะป้องกันความเสี่ยงนี้ อย่างไร
ท�ำอย่างไรมหาวิทยาลัยจะไม่มอี าจารย์ทมี่ คี วามรูค้ รึง่ ๆ กลางๆ
หรือไม่รจู้ ริง แต่คดิ ว่าตนรูจ้ ริง และเอาความรูผ้ ดิ ๆ ถูกๆ ไปเผยแพร่
โดยที่บางครั้งเป็นการเผยแพร่แบบหาผลประโยชน์ คือจัดการ
อบรมแบบหาเงิน และผู้จ่ายเงินเข้ารับการอบรมตกเป็นเหยื่อ
ร่องรอยของอาจารย์แบบนี้คือ ไม่ได้ท�ำงานวิจัยหรืองานพัฒนา
เรื่องนั้น แต่เห็นว่าเรื่องนั้นก�ำลังอยู่ใน กระแส จึงเข้าไปค้นคว้าจาก
เอกสาร แล้วน�ำไปจัดการฝึกอบรม
ในเรื่อง KM และ R2R ผมได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ชัดเจน
จึงได้ความคิดว่า นีค่ อื ความเสีย่ งของ มหาวิทยาลัย ทีจ่ ะต้องพิจารณา
จัด Risk Management
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471504
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ทบทวนตนเองและเสนอแนะ
การท�ำงานของ กกอ.
ในงาน Franco-Thai Symposium 2011 เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๕๕
พบ ศ. ดร. วิชัยริ้ว ตระกูล ประธาน กกอ. ที่ทำ� หน้าที่หลังผมลาออก
ท่านถามเหตุผลที่ผมลาออก และอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ผมสารภาพกับท่านว่า หลังจากไตร่ตรองมานาน ผมคิดว่าตนเอง
ท�ำผิดหลายอย่างในฐานะประธาน กกอ. ส่วนใหญ่ท�ำผิดเพราะยึดหลัก
การเกินไป ไม่ปรับปรน (ผ่อนปรน) ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง จึงเป็นที่มาของบันทึกนี้เพื่อเสริมสิ่งที่ผมได้เรียน ศ.วิชัยไปแล้ว

เกณฑ์ตัดสินว่าท�ำผิดคือ ประเทศชาติได้ประโยชน์น้อยไป
ผมขอทบทวนตนเองโดยใช้เครือ่ งมือ AAR (After Action Review)
ในฐานะที่เป็นนัก KM
๑. วัตถุประสงค์ของผมในการรับหน้าที่ประธาน กกอ.
มีอะไรบ้าง
• เพื่อขับเคลื่อนระบบการก�ำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให้เป็น
		
ระบบที่เรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมไปกับสังคมวงกว้าง
• มีการสร้างความรูเ้ พือ่ ท�ำความเข้าใจระบบการศึกษา ส�ำหรับ
		
น�ำไปสานเสวนากับสังคมวงกว้าง และเพื่อน�ำไปเสนอแนะ
		
เชิงนโยบายต่อ รมต. ศึกษาฯ
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• สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีจุดยืนหรือจุดเน้นของตนเอง
		
ในด้านความเป็นเลิศ ท�ำให้ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบที่มี
		
ความหลากหลาย หลายความเป็นเลิศ
• ผลงานวิชาการต่างมาตรฐาน แต่มี “มาตรฐาน”
• ส่งเสริม Mobility ของ อจ. นศ.
• เชื่อมโยงกับ “ภาคชีวิตจริง” หลากหลายแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ของวัตถุประสงค์อยูท่ ี่ PowerPoint ประกอบ
การน�ำเสนอต่อการประชุม กกอ. ครั้งแรกที่ผมเป็นประธาน อ่านได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/234240
๒. วัตถุประสงค์ข้อไหนที่ทำ� ได้มากกว่าที่คิด เพราะอะไร
ข้อนี้ตอบยากเพราะในช่วงเวลา ๒ ปีเศษมีการวางฐานตาม
วัตถุประสงค์ ในข้อ ๑ แต่ฝ่ายปฏิบัติคือ กกอ. ยังคงท�ำงานแบบเดิมๆ
และทีส่ ำ� คัญคือเจ้าหน้าทีข่ อง สกอ. มีทกั ษะส�ำหรับท�ำงานประจ�ำไม่มี
ทักษะส�ำหรับท�ำงานสร้างการเปลี่ยนแปลง มีทักษะส�ำหรับท�ำงาน
แบบ Regulatory by command and control ไม่มที กั ษะท�ำงานก�ำกับ
ดูแลแบบ Knowledge-based และใช้กลไกสังคม กลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในการก� ำกับดูแลระบบอุดมศึกษา ความจริงข้อนี้จะ
เชื่อมโยงไปสู่ค�ำตอบข้อ ๔
ข้อที่ผมคิดว่าพอจะเห็นผลส�ำเร็จชัดเจนคือ ข้อ ๒ “มีการสร้าง
ความรู้เพื่อท�ำความเข้าใจ ระบบการศึกษา” ซึ่งผลงานเกือบทั้งหมด
มาจากสถาบันคลังสมองของชาติ ที่มี ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง เป็น
ผู้อ�ำนวยการ โดยผมให้เครดิต ดร. สุเมธ แย้มนุ่น ที่สามารถชักชวน
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ศ. ดร. ปิยะวัติ มาท�ำงานนีไ้ ด้ ผลจากข้อ ๒ จะน�ำไปสูผ่ ลตามข้อ ๑ แต่
ยังไม่มีการจัดการที่ สกอ. เพื่อให้เกิดผลตามข้อ ๑
ทีจ่ ริงมีการเคลือ่ นไหวไปตามแนวทางของวัตถุประสงค์ทงั้ ๖ ข้อ
แต่เป็นการเคลือ่ นแบบวิวฒ
ั นาการ ไม่ใช่แบบทีเ่ ป็นผลของการจัดการ
อะไร

๓. วัตถุประสงค์ข้อไหนที่ท�ำได้น้อยหรือไม่ได้เลย เพราะ

ที่จริงท�ำได้น้อยทุกข้อ แต่ถ้าจะให้เลือกข้อที่มีการเคลื่อนไหว
น้อยที่สุดคือข้อ “ส่งเสริม Mobility ของ อจ. นศ.” ทั้งที่เป็น Mobility
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และ Mobility ออกไปนอก
ประเทศและเข้ามาในประเทศ ที่มาตรการส่งเสริมยังน้อยไป ยังไม่
ชนะระบบที่แข็งตัว ต่างสถาบันต่างอยู่ เน้นแข่งขันกันมากกว่าร่วม
มือ
๔. หากได้โอกาสท�ำงานนีใ้ หม่ จะปรับปรุง หรือท�ำแตกต่าง
จากเดิมอย่างไร
ข้อนี้คือเป้าหมายหลักของการเขียนบันทึกนี้ ส�ำหรับการเรียนรู้
ของตนเอง และส�ำหรับเสนอแนะต่อประธาน กกอ. ท่านใหม่คือ
ศ. ดร. วิชยั ริ้วตระกูล ไม่ใช่เพื่อบอกว่าอยากกลับไปท�ำงานแก้ตัว
ผมฟันธงว่าต้องท�ำ ๖ อย่าง
(๑) ด�ำเนินการให้มกี ารพัฒนาทักษะของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ของ สกอ. ให้ทำ� งานก�ำกับดูแลระบบอุดมศึกษาในมิติใหม่ ที่ไม่ใช่
เน้น Regulate by power แต่หันมา Regulate by empowerment
เป็น Knowledge-based regulation เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก หาก
<< ๒๖๖

อุดมศึกษาไทย

ปล่อยไว้ สกอ. ก็จะยิ่งตกต�ำ่ ล้าหลัง ความผิดพลาดของผมในเรื่องนี้
คือได้ด�ำเนินการผ่านการประชุมแบบ Retreat แล้วมอบให้เลขาธิการ
กกอ. ไปด�ำเนินการ เรื่องนี้ยากและซับซ้อนเกินก�ำลังของเลขาธิการ
กกอ. จะด�ำเนินการได้ ต้องมีพลังภายนอกเข้าไปช่วย คือต้องก�ำหนด
วิสัยทัศน์ เปลี่ยนแปลงระบบการท�ำงานภายใน สกอ. อย่างชัดเจน
ตามด้วยการวางยุทธศาสตร์การสร้างการเปลี่ยนแปลง และแผน
ปฏิบัติโดยมีกรรมการ กกอ. เข้าไปช่วยทุกขั้นตอน
(๒) ร่วมกันตั้งโจทย์ใหญ่เชิงระบบ แล้วมอบให้สถาบันคลังสม
องฯไปด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยจัดให้มีงบประมาณก้อนโต
พอที่จะด�ำเนินการตามโจทย์ใหญ่นั้น ที่เป็นโจทย์ที่น�ำไปสู่การ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบและกติกาที่ล้าหลังขัดขวางเป้าหมาย ๖
ประการตามข้อ ๑
(๓) ทุกครั้งที่มีการประชุม กกอ. มีการเตรียมล่วงหน้าว่า หลัง
การประชุมจะมีการแถลงข่าวเชิงนโยบายเรือ่ งอะไร ย�ำ้ ว่าต้องไม่แถลง
ข่าวเล็กๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งขัดแย้งเฉพาะกาล ต้องแถลงข่าวเรือ่ งเชิงนโยบาย
ใหญ่ๆ เชื่อมโยงกับการด�ำเนินการเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงกับ
บทบาทของสาธารณชน ต่อการขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษา
(๔) นัดพบ รมต. ศึกษาธิการทุกๆ ๒ เดือน เพือ่ เสนอแนะนโยบาย
หลักๆ เกี่ยวกับบทบาทของอุดมศึกษา ต่อการพัฒนาบ้านเมือง เช่น
เรื่องการวิจัยการผลิตบัณฑิตการท�ำงาน เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของ
ผูค้ น การชีน้ ำ� สังคมในเรือ่ งส�ำคัญๆ หรืออาจเรียกว่านโยบายสาธารณะ
โดยต้องมีคณะท�ำงานยกร่างประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แต่ละ
เรื่องมีความยาวไม่เกิน ๑ หน้าส�ำหรับน�ำไป Dialogue กับ รมต.
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(๕) ปรับเปลีย่ นกฎเกณฑ์เข้าสูต่ ำ� แหน่งวิชาการใหม่ ให้ยอมรับ
วิชาการหลายด้าน ได้แก่ Scholarship of teaching, Scholarship of
research, Scholarship of services โดยอาจารย์ตอ้ งท�ำงานทุกด้าน
แต่ละคนท�ำงานด้วยน�ำ้ หนักต่างกัน ตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
และนับผลงานวิชาการทุกด้านประกอบกัน
(๖) แสวงหาความร่วมมือกับกลไกอื่น เช่น ทปอ., ปอมท. เพื่อ
ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงตาม ๕ ข้อดังกล่าวข้างต้น
๕. ได้ความรู้สำ� หรับน�ำไปใช้ในอนาคตอย่างไรบ้าง
ผมได้ความรู้และมิตรภาพมากมาย ในการท�ำหน้าที่ประธาน
กกอ. ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๔ ดังได้เขียนเล่า
ใน บล็อก gotoknow.org/blog/council ตลอดเวลาดังกล่าว หลังท�ำ
AAR กับตนเองผมได้บทเรียนของการท�ำงานบนฐานของหลักการ
กับบนฐานของความเป็นจริง ที่จะต้องมีสมดุลระหว่าง ๒ ขั้ว เพื่อให้
เกิดผลดีต่อสังคม เป็นที่ตั้ง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479840
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มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมพร
ดังเล่าในบันทึกก่อนหน้านี้ ว่าผมจะไปบรรยายเรือ่ ง “มหาวิทยาลัย
ชุมพรเพือ่ การพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวชุมพร” ในการประชุมที่
จัดโดยหอการค้าจังหวัดชุมพร ในวันที่ ๔ พ.ค. ๕๕ ตามหนังสือเชิญ
ดังนี้
ที่ หกค ชพ .............../๒๕๕๕
๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
เรือ่ ง ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษของหอการค้าจังหวัดชุมพร
เรียน
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติในการประชุมเมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยการยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เสนอ โดยในจังหวัดชุมพรเสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดย
ยุบรวมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร กับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ในการนี้ หอการค้าจังหวัดชุมพรเห็นความส�ำคัญของมติ ครม.
ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยชุมพร
เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมพร” โดย
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและเป็น
ลูกหลานชาวชุมพร ก�ำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมรกต อ.เมือง จ.ชุมพร ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการสร้างความมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่าง
แท้จริง มีกำ� หนดการดังนี้
เวลา
กิจกรรม
๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ
๑๓.๓๐ น. กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง “การพัฒนาจังหวัด
		
ชุมพรในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภา” โดย พลตรี
		
กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร
๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยชุมพรเพื่อการ
		
พั ฒ นาชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องชาวชุ ม พร” โดย
		
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย
		
มหิดล (ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซัก - ถาม)
๑๖.๓๐น. เสร็จสิ้นพิธีการ
หอการค้าจังหวัดชุมพร ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ปาฐกถาพิเศษในวัน-เวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบ
ตอบรับเข้าร่วมรับฟังฯ ได้ที่โทรสาร ๐๗๗-๕๗๑๙-๑๙๑๐ ภายใน
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช)
ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร
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บั ด นี้การประชุมได้ส� ำ เร็จลุล่วงไปด้ ว ยดี โดย นายพิ นิ จ
เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มาเป็นประธานเปิดการ
ประชุม และอยูร่ ว่ มการประชุมและร่วมตอบค�ำถามจนเสร็จสิน้ พิธกี าร
ผมจึงน�ำ PowerPoint ที่ผมใช้ในการบรรยายมา ลปรร. โดยดูได้จาก
ลิ้งค์ ที่ให้ไว้ท้ายบันทึกนี้ เสียดายที่ผมตั้งใจท�ำเป็น Narrated
PowerPoint แต่คลิกผิด เสียงที่บันทึกไว้ถูกลบไปหมด
จัดเป็นการเริม่ ต้นท�ำความเข้าใจ และปรึกษาหารือกันในประชาคม
จังหวัดชุมพรหลากหลายฝ่าย และมีผบู้ ริหารและสมาชิกของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้จังหวัดชุมพร และของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น โดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยเต็มที่ กับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดชุมพร ดังข่าว http://
www.rd1677.com/open.php?id=89682 และผูบ้ ริหารของวิทยาเขต
ทั้งสอง ก็เห็นด้วย
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ สี่ - ห้า ร้อยคน มีผู้ใหญ่ของเมือง
ชุมพรหลายท่านมาร่วมฟัง ซักถาม และให้ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำ ผม
แสดงความยินดีกบั ท่านประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ว่าการประชุม
ประสบความส�ำเร็จ และการจัดการประชุมครั้งนี้ หอการค้าได้ท�ำ
ประโยชน์แก่จังหวัดชุมพรอย่างน่าชื่นชม
ค�ำแนะน�ำจากผู้รู้ในจังหวัดชุมพรคือ อย่าช้า เมื่อการเมืองเอื้อ
ต้องรีบด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ โดยเร็ว ท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดขอให้ผมช่วยให้ค�ำแนะน�ำขั้นตอนการด�ำเนินการยกร่าง พรบ.
และการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยการยุบรวมวิทยาเขตทั้ง
สอง ให้มีความราบรื่น และด�ำเนินการเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายได้
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อย่างแท้จริง เท่ากับผมได้รับการบ้านจากน้อง เพราะเราเป็นลูกเรียง
พีเ่ รียงน้องกัน คือย่าของท่าน (คุณนายทรัพย์ เจริญพานิช บ้านอยูป่ ากน�ำ้
ชุมพร อายุยืนมาก จนผมแต่งงานแล้วท่านก็ยังมีชีวิตอยู่) กับย่าของ
ผม (นางคุ้ม พานิช ถึงแก่กรรมตั้งแต่บิดาของผมยังเป็นเด็ก)
หลังการประชุม ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ทงั้ สองวิทยาเขตมาบอก
ผมว่า พอใจแนวทางแหวกแนวที่ผมเสนอในการบรรยายและตอบ
ค�ำถาม เพราะตรงกับแนวทางทีท่ ำ� อยูแ่ ล้ว เพียงแต่ไม่มใี ครมาอธิบาย
หลักการเชิงทฤษฎีให้เข้าใจชัดเจน รวมทัง้ ทัง้ สองวิทยาเขตต่างก็จดั ตัง้
ขึน้ โดยมีเป้าหมายให้เติบโตขึน้ เป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยแม่ตงั้ แต่ตน้
ขอน�ำข่าวมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ เรื่องการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมพร โดยการหลอมรวม ๒ วิทยาเขต มาลิง้ ค์ไว้ที่ http://
media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp
?pageid=471&directory=1818&contents=63060 จะเห็นว่ามติ ครม.
อิงมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๕๔ ซึ่งตอน
นั้นผมท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผมมีความสุขและตื่นเต้นมาก ที่จะได้มีโอกาสท�ำงานให้แก่
จังหวัดภูมลิ �ำเนาหรือบ้านเกิดของตน โดยใช้ทกั ษะและประสบการณ์
ด้านการอุดมศึกษา ในการร่วมผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแห่งอดีต ขึ้นในจังหวัดชุมพร
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490573
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Foresight
กับมหาวิทยาลัยชุมพร
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันเพือ่ ปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน้
จึ ง ต้ อ งมี ก ลไกให้ ภ าคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งคิ ด ไปในอนาคตเป็ น หลั ก
ไม่ใช้ประสบการณ์สว่ นตนในอดีตเป็นหลัก ในการจินตนาการ
รูปแบบของมหาวิทยาลัย
ที่จริงต้องใช้หัวข้อว่า Foresight ส�ำหรับการตั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนในจังหวัดชุมพร
ในบันทึกก่อนหน้านีผ้ มได้เล่าเรือ่ งราวการเสวนาทีจ่ งั หวัดชุมพร
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๕ เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรโดยการ
หลอมรวมวิทยาเขตชุมพรของ สจล. และของ ม. แม่โจ้ และผมเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยทีจ่ ะตัง้ ใหม่นี้ เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การยกระดับชีวติ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดชุมพรและบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันเพือ่ ปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน้ จึงต้อง
มีกลไกให้ภาคีทเี่ กีย่ วข้องคิดไปในอนาคตเป็นหลัก ไม่ใช้ประสบการณ์
ส่วนตนในอดีตเป็นหลัก ในการจินตนาการรูปแบบของมหาวิทยาลัย
เครื่องมือเพื่อกลไกนั้น เครื่องมือหนึ่งคือการมองอนาคต
(Foresight) ผมจึงมีข้อเสนอต่อประชาคมจังหวัดชุมพรว่า ควรใช้
เครื่องมือ Foresight ช่วยการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพร โดย
ร่วมมือกับสถาบันคลังสมองฯ (www.knit.or.th) และ สวทน. (www.
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sti.or.th) ด�ำเนินการมองอนาคตหลากหลายด้านหลากหลายภาพอนาคต
ของจังหวัดชุมพร และร่วมกันมองว่ามหาวิทยาลัยชุมพรทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้
จะมีบทบาทอย่างไรในการลดปัจจัยลบเพิม่ ปัจจัยบวก เพือ่ ความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นของชาวชุมพร
กระบวนการนีต้ อ้ งให้บคุ ลากรของ ม. แม่โจ้ชมุ พร และ สจล. วข.
ชุมพรเข้าร่วมอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกเหล่านี้ได้เข้าใจ
ว่าตนเองจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไร
รวมทั้งตัวแทนของคนชุมพรจากทุกภาคส่วนต้องเข้าร่วม เพื่อ
จะได้เข้าใจว่า ตนเองต้องเข้าไปมีส่วนกับการส่งเสริมการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมพรอย่างไร และจะได้เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ
และข้อจ�ำกัดของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้
ช่วยกันผลักดัน ม. ชุมพร ไปสู่รูปแบบที่มีจุดอ่อนน้อย มีข้อจ�ำกัดน้อย
มีจุดแข็งและศักยภาพมาก
หากไม่ระวังให้ดี คนที่เข้ามาผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ของตน จะมาด้ ว ยภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี
ตามที่ตนเคยเข้าเรียน นั่นคือมายาและเป็นเส้นทางสู่ความล้มเหลว
เราต้องช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลับชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
อนาคต เพื่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของคนชุมพรในอนาคต
ให้จงได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484951
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เสวนาเรื่องมหาวิทยาลัยชุมพร
ประชาคมจั ง หวั ด ชุ ม พรต้ อ งการหารื อ กั น เรื่ อ งการตั้ ง
มหาวิทยาลัยชุมพร โดยมีเป้าหมายเพื่อการวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น
คุณไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ ติดต่อมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ขอวัน
ว่างส�ำหรับจัดการประชุมใหญ่ และเชิญผมไปบรรยายพิเศษ ผมบอก
ว่าผมจะไปเยีย่ มแม่ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มี.ค. ๕๕ เขาบอกว่าเตรียมงาน
ใหญ่ไม่ทัน ขอจัดคุยภายในกันก่อน เรานัดกันที่หอการค้าจังหวัด
ชุมพร วันที่ ๔ มี.ค. เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
มีการน�ำเสนอกิจการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ผมจึง
ได้ความรูว้ า่ วิทยาเขตทัง้ สองนีม้ ที ดี่ นิ มาก คือของ สจล. สามพันห้าร้อย
ไร่ ที่อ�ำเภอ ปะทิว ของ ม. แม่โจ้ กว่าสองพันไร่ ที่อ�ำเภอละแม นี่คือ
สินทรัพย์สำ� คัญยิ่ง หากรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยชุมพร
ยิ่งกว่านั้น ผมยังได้ทราบว่า ทั้งสองวิทยาเขตจัดเป็นกิจการที่
เลี้ยงตัวเอง ได้รับงบประมาณแผ่นดินน้อยมาก ของ สจล. ใช้เงินราย
ได้ร้อยละ ๘๕ และของแม่โจ้ก็ใช้เงินรายได้ประมาณสองในสาม
นี่คือสัญญาณที่ดี ว่าบุคลากรของทั้งสองวิทยาเขตคุ้นเคยหรือมี
วัฒนธรรมการท�ำงานเลี้ยงตัวเอง ไม่ใช่เอาแต่แบมือของบประมาณ
จากรัฐ
เมื่อต้องหาทางเลี้ยงตัวเอง ก็ต้องขวนขวายร่วมมือกับท้องถิ่น
คิดริเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น และเกิด
รายได้แก่มหาวิทยาลัย คนชุมพรบอกผมว่า ม. แม่โจ้ชุมพรที่ละแม
ร่วมกับ ประชาคมในจังหวัดส่งเสริมการท่องเทีย่ วได้ผลดีมาก วัฒนธรรม
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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Local Engagement ที่เราอยากให้เข้มแข็ง ในวงการอุดมศึกษา
มีหน่ออ่อนที่นี่ ผมชื่นใจมาก ที่ได้เห็นพื้นฐานดีๆ ส�ำหรับการเริ่มต้น
มหาวิทยาลัยในบ้านเกิดของตนเอง
คุณกิตติ กิตติชนม์ ประธานหอการค้า ถามผมว่า มหาวิทยาลัย
เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ไหม เพื่อระดมทุนสาธารณะ หรือใน
ตลาดทุน ท�ำให้ผมได้แนวความคิดว่า กิจการบางเรือ่ งของมหาวิทยาลัย
ชุมพร น่าจะระดมทุนในพืน้ ทีไ่ ด้ โดยการรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมลงทุน โดยสภามหาวิทยาลัยประกาศรับประกันผลตอบแทน
ขั้นต�่ำ และบอกด้วยว่าขั้นสูงคือเท่าไร เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ว่ามหาวิทยาลัยไม่มนี โยบายท�ำธุรกิจเพือ่ ก�ำไรสูงสุด แต่ทำ� งาน
เพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุด แต่มหาวิทยาลัยยุคใหม่ต้องท�ำธุรกิจ
หรือบริหารงานแบบธุรกิจ
ผมกระซิบถามคุณไอศูรย์ ว่าลูกๆ ของกรรมการหอการค้าเข้า
เรียนที่สองวิทยาเขตในจังหวัดชุมพร บ้างไหม ได้คำ� ตอบว่าไปเรียนที่
อื่นหมด ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ผมบอกที่ประชุมว่า นักธุรกิจชาว
ชุมพร ที่มาร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพร ไม่น่าจะมีเป้าหมายหลัก
ในการตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อหาที่เรียนให้ลูกของตนเอง เพราะวิธีคิด
แบบนั้นเป็นวิธีคิดแห่งอดีต
วิธคี ดิ สมัยใหม่ คือตัง้ มหาวิทยาลัยเพือ่ ยกระดับการท�ำมาหากิน
และชีวติ ความเป็นอยู่ ของคนในพืน้ ที่ โดยท�ำภารกิจหลากหลายด้าน
อย่างเสริมส่ง (synergy) ซึง่ กันและกัน คือภารกิจสร้างงาน (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่เรียกว่านวัตกรรม)
โดยที่อาจเป็นธุรกิจของตนเอง หรือเป็นลูกจ้าง ภารกิจสร้างงานนี้
เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตหรือการเรียนการสอน ที่จะ
<< ๒๗๖ อุดมศึกษาไทย

ต้องเรียนแบบ เน้นลงมือท�ำ (PBL- Project-Based Learning) โดย
อาจารย์ทำ� หน้าที่เป็น โค้ช หรือครูฝึก และต้องไม่ใช่แค่เรียนให้ท�ำได้
เท่านั้น ต้องเกิดความเข้าใจในมิติที่ลึกด้วย โดยอาจารย์ต้องชวน
นศ. ท�ำ Reflection หรือ AAR เปรียบเทียบผลปฏิบัติกับความรู้ทฤษฎี
เป็นระยะๆ
การเรียนแบบ PBL ที่ดีที่สุดคือ ไปเรียนในสภาพจริงของสถาน
ประกอบการ ซึ่งถ้าตกลงวางแผนร่วม กับสถานประกอบการให้ดี ตัว
Project จะเป็นการแก้ปัญหา หรือการหาแนวทางท�ำงานแบบใหม่ๆ
กลายเป็นงานบริการวิชาการ และเป็นงานวิจัยได้ด้วย
ทั้งสองวิทยาเขตของทั้งสองมหาวิทยาลัย ต่างก็แสวงหาลู่ทาง
การท�ำงานที่สอดคล้องกับสภาพการท�ำมาหากินของคนในจังหวัด
ชุมพร โดย ม. แม่โจ้ชุมพร เสนอแนวทางพัฒนาไว้ ๘ ด้าน คือ
๑. ด้านการเกษตร
๒. ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
๓. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
๔. ด้านสมุทรศาสตร์
๕. ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
๖. ด้านสารสนเทศทางธุรกิจและโลจิสติกส์
๗. การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังอย่างยั่งยืน
๘. สาขาวิชาในปัจจุบนั และอนาคต : การท่องเทีย่ วและการบริการ,
		
พืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน, การจัดการธุรกิจขนาดกลาง
		
และขนาดย่อม, สารสนเทศทางธุรกิจ/โลจิสติกส์, การบัญชี,
		
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง, วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
		
ทางทะเล, วิทยาศาสตร์สมุนไพร/แพทย์แผนไทยประยุกต์,
		
รัฐศาสตร์ (ปกครองท้องถิ่น)
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สจล. วิทยาเขตชุมพร จัดการเรียนการสอน ๒ ปริญญา คือ วท.บ.
กับ วศ.บ. โดยมีสาขาหลัก ๒ สาขา คือ เทคโนโลยีการเกษตร กับ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยแตกหลักสูตรย่อยหลายหลักสูตร ทั้งหมดเน้น
เพือ่ การเกษตร อาหาร และพลังงาน จะเห็นว่าในอนาคตเมือ่ หลอมรวม
เป็นมหาวิทยาลัยชุมพรแล้ว สามารถวางยุทธศาสตร์การท�ำงานให้
เชือ่ มโยงกับการท�ำมาหากินของคนชุมพรยิง่ ขึน้ และให้สองวิทยาเขต
ร่วมมือกัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้จากการผลิตผลงานรับ
ใช้พื้นที่
ผมแนะน�ำว่า ควรใช้เวลาสัก ๒ - ๓ ปี ในการเตรียมการอย่าง
เข้มข้นเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพร โดยการหลอมรวม ๒ วิทยาเขต
นีเ้ ข้าด้วยกัน ควรศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์การหลอมรวมสถาบัน
อุดมศึกษา หลายแบบในจังหวัด เช่นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ว่ามีบทเรียนอะไรบ้าง สิง่ ใดควรท�ำ
สิง่ ใดไม่ควรท�ำ โดยในสายตาของผม ควรให้ Autonomy แต่ละวิทยาเขต
ให้มากทีส่ ดุ และให้มคี นในพืน้ ทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้มากหน่อย โดยผมมีความเห็นว่า น่าจะเริม่ ด้วยการเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐในก�ำกับเสียเลย คือไม่เป็นหน่วยราชการ
ในระหว่างเวลา ๒ - ๓ ปีที่เตรียมตัวนี้ ควรมีกิจกรรมความร่วม
มือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ ระหว่างพื้นที่ กับวิทยาเขต และ
ให้มีอีกวิทยาเขตเข้ามาร่วมมือด้วย เพื่อให้เห็นวิธีการเพิ่มคุณค่า
ซึ่งกันและกัน ผ่านความร่วมมือก่อผล Win – win ได้อย่างไร โดย
อาจขอความร่วมมือจาก สกว. ในการเป็นทีป่ รึกษาวิธกี ารจัดการโครงการ
พัฒนาอาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาแบบหนึ่ง
เราตกลงกันว่า สภาหอการค้าจังหวัดชุมพรจะจัดการประชุม
ใหญ่ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผมจะไปกล่าวปาฐกถาพิเศษ
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เรื่อง “มหาวิทยาลัยชุมพร เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ชุมพร”
ที่จริงในการหารือกันเมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๕ ทางกรรมการ
หอการค้าฯ มีจินตนาการที่กว้างไกล หลากหลายมาก เป็นโอกาสที่
ทีมเตรียมการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยชุมพรจะจับมาศึกษาหาลูท่ างด�ำเนิน
การต่อ ผมติดใจแนวคิดท�ำงานหนุนการเชื่อมต่อการค้าสองฝั่งสมุทร
คือฝัง่ อ่าวไทยทีช่ มุ พร และฝัง่ อันดามันทีร่ ะนองมาก หากมีการศึกษา
โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต ๑๐ - ๒๐ ปี เอามาประกอบการเขียนโครงการ
จัดตัง้ ก็จะเห็นโอกาสใหม่ๆ อีกมาก แล้วจึงน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
เคล็ดลับคือ การท�ำงานให้ได้ผลมาก ลงทุนน้อย ใช้ความ
ร่วมมือให้มาก กับหลายฝ่าย รวมทั้งกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้
และมหาวิทยาลัยที่ชำ� นาญด้านที่เราจะท�ำงานเป็นพิเศษ
หมายเหตุ ๙ มี.ค. ๕๕
ผมส่งบันทึกตามข้างบนไปให้คุณไอศูรย์ และ ผศ. ดร. จินดา
เจริญพรพาณิชย์ รองอธิการบดี สจล. อ่าน และได้รับค�ำตอบจาก
ดร. จินดา ดังข้างล่าง
ขอบคุณครับ คุณหมอวิจารณ์ ครับ
ผมอ่านแล้ว น่าสนใจมากครับ
มีประเด็นนิดหน่อยครับ คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ครับ
ชื่อย่อ เป็น สจล. นะครับ ไม่ใช่ มจล. ของเรายังเป็นสถาบันอยู่
ครับ ไม่ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนของพระจอมเกล้าธนบุรี
และพระนครเหนือ
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วิสยั ทัศน์ของ สจล. วิทยาเขตชุมพร เน้นสามด้านครับคือ เกษตร
อาหาร และ พลังงานครับ
ครับ
ครับ

มีสองสาขาหลักคือ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์มีสาขาย่อยคือ อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องกล

ส่วนของ เทคโนโลยีการเกษตร มี เทคโนโลยีการประมง พืชสวน
และ สัตวศาสตร์ ครับ
ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเรื่องข้อมูล หรือเรื่องอื่นๆ ก็ยินดีครับ
ขอบคุณครับ
จินดา
เสียดายที่ไม่ได้ส่งให้ทาง ม. แม่โจ้ชุมพรอ่านก่อนด้วย จะได้มี
Comment กลับมา เพราะไม่ได้ขอ อีเมล์ไว้ ของ ดร. จินดา ได้ อีเมล์
เพราะบังเอิญพักโรงแรมดียวกัน และจ๊ะเอ๋กันในเช้าวันที่ ๕ มี.ค. จึงมี
โอกาสได้ขอนามบัตร
จากค�ำอธิบายแก้ไขของ ดร. จินดา ท�ำให้ยิ่งเห็นสภาพเติมเต็ม
(Complementary) กันของสองวิทยาเขต หากได้มาร่วมกันคิดไปข้าง
หน้า และร่วมกับผู้นำ� ในฝ่ายพื้นที่ ก็จะได้วิสัยทัศน์ที่เสริมซึ่งกันและ
กันยิง่ ขึน้ และผมได้นำ� ค�ำชีแ้ จงของ ดร. จินดา มาแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับ
ด้วย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/483236
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ลงมือปรับเปลี่ยนการศึกษา
ส�ำหรับวิชาชีพสุขภาพของ
ประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕ ศ. นพ. ประเวศ วะสี บอกผมว่า ท่านไปให้
การบ้านแก่ นพ. อภิสิทธิ์ ธ�ำรงวรางกูร ผอ. รพ. อุบลรัตน์ ผู้โด่งดังด้าน
การท�ำงานสุขภาพชุมชนในรูปแบบที่แปลกใหม่หรือมีนวัตกรรม โดย
คุณหมออภิสิทธิ์ เป็นกรรมการสภา มข. อ. หมอประเวศจึงให้การบ้าน
ให้หมออภิสทิ ธิไ์ ปคิดร่างโครงการให้คำ� แนะน�ำแก่ มข. ว่า มข. จะเข้าไป
หนุนหรือร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดขอนแก่นเพือ่ พัฒนา
ระบบสุขภาพของจังหวัดได้อย่างไร
เชือ่ มัน่ ได้วา่ ค�ำแนะน�ำนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารเข้าไปท�ำงานร่วมกันของ
คณะต่างๆ ด้านสุขภาพในพื้นที่ รวมทั้งการน�ำ นศ. ไปฝึกงานร่วมกัน
ก็จะเกิดมิติของ Inter- และ Trans-Professional Education และ
น่าจะน�ำไปสู่การท�ำงานร่วมกัน ของอาจารย์จากต่างคณะในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผมตาสว่างทันที ว่านี่คือการปรับเปลี่ยนการท�ำงานของ
คณะวิชาในมหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-Based
Reform) ให้ไปบรรจบกันที่พื้นที่ ก็จะเอื้อให้คิดร่วมกันว่าจะ
ท�ำงานในพื้นที่ร่วมกันได้อย่างไร เป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ของ
การท�ำงาน ออกไปจากตึกหรืออาคารของแต่ละคณะวิชา
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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และเป็นการสร้าง Academic Systems ขึ้นในพื้นที่ ส�ำหรับ
ท�ำงานร่วมกับ Health Systems
เอามาเล่าไว้ ส�ำหรับให้มหาวิทยาลัยที่เอาจริงเอาจัง ต่อการ
ปรับเปลี่ยนการศึกษาส�ำหรับวิชาชีพสุขภาพ ได้เอายุทธศาสตร์นี้ไป
ปรับใช้
เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๖ เดือน น่าจะได้ข่าวดีจาก มข. ว่าได้เกิด
นวัตกรรมในการท�ำงานของคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วม
กันในพื้นที่อย่างไร และน่าจะเกิดผลเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้
ของนักศึกษาเข้าสู่แนวทางของ 21st Century HPER (Health
Professional Education Reform) อย่างไรบ้าง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478859
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเดินหน้าเปิดหลักสูตร
ใหม่ตามแนว 21st Century
Education for Health
Professionals
เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ คณะแพทยศาตร์ รพ. รามาธิบดี จัดการ
ประชุม “Health Professional Education and Reform” โดยเชิญ
Prof. Lincoln Chen, President, The China Medical Board and
Co-Chair, Commission on Education of Health Professionals for
the 21st Century มาเป็นวิทยากร ตามด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น
ผมมีโอกาสไปร่วมการประชุมด้วยความปิติยินดี ที่จะได้เห็น
หลักสูตรใหม่ของ ๒ วิชาชีพ คือแพทย์กับพยาบาล สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ที่ อ อกแบบตามแนวทาง
Education of Health Professionals in the 21st Century อย่างเต็ม
รูปแบบ ถือเป็นโครงการน�ำร่องส�ำหรับการปฏิรูปหลักสูตร การ
ศึกษาของวิชาชีพสุขภาพของประเทศไทยทีเดียว
ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี ม. มหิดล และอดีตคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี บอกว่า หลักสูตรใหม่นี้จะใช้ที่
วิทยาเขตบางพลี ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการใน ๔ ปีข้างหน้า คือปี ๒๕๕๙
สคส. - สคศ. ๒๕๕๖
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ผมได้เสนอต่อที่ประชุม ว่า Action ไปสู่การร่างหลักสูตรใหม่
ควรมี ๓ ขั้นตอนส�ำคัญต่อไปนี้
๑. ก�ำหนด Competencies ทีจ่ ำ� เป็นของบัณฑิตในยุค ศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยจัดกระบวนการปรึกษาหารือกับ Partners ในระบบสุขภาพ
(ยิง่ มีตวั แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย ยิง่ ดี) และหารือกันในกลุม่
อาจารย์ โดย Competencies นี้ ยึดถือภารกิจที่บัณฑิตจะจบออกไป
ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพเป็นหลัก
๒. ก�ำหนดวิธีการอ�ำนวยความสะดวกให้ นศ. เรียนรู้เพื่อบรรลุ
Competencies เหล่านั้น ซึ่งก็คือการเรียนการสอนนั่นเอง แต่เน้น
การเรียนของ นศ. เป็นหลัก โดยตระหนักว่า เพื่อให้บรรลุบาง (หรือ
หลาย) Competencies ไม่จ�ำเป็นต้องสอน แต่สามารถเรียนรูโ้ ดย นศ.
ลงมือท�ำกันเอง โดยอาจารย์เพียงช่วยแนะน�ำหรืออ�ำนวยความสะดวก
๓. ก�ำหนดวิธีการประเมิน (Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่า นศ.
บรรลุ Competencies แต่ละตัว ส�ำหรับให้อาจารย์ใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือส่งเสริมให้ นศ. บรรลุ Competency แต่ละตัว อย่างเป็น
ขั้นตอน
ท่านทีส่ นใจโครงการรามาธิบดี บางพลี อ่านได้ที่ http://ahph9thi.
gotoknow.org/assets/media/files/000/787/965/original_Rama_
BangPhli.pdf โดยโปรดทราบว่า เอกสารนี้เขียนในเดือนกันยายน
๒๕๕๔ ต�ำแหน่งของบุคคลหลักได้เปลี่ยนไป คือ ศ. นพ. รัชตะ
รัชตะนาวิน เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ. วินิต
พัวประดิษฐ์ เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรับปรุงจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/478855
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
กับการศึกษาแพทย์
เครือข่ายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย์ จัดการ “สัมมนา
เครือข่ายคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้ งกัน และเวชศาสตร์ชมุ ชน
ในโรงเรียนแพทย์” ที่ มศว. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๔ และเชิญผมไปพูด
เรื่อง Learning in the 21st Century กับ กระแส Medical Education
Reform
ผมไปพูดโดยทดลองใช้ MacBook Air และใช้ได้ดี แต่พลาดไป
กดปุ่มไม่ Save จึงไม่มี Narrated PowerPoint มีแต่ PowerPoint ที่
ไม่มเี สียงมา ลปรร. ดูได้ ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465501
ตอนซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสนุกมาก มีคนถามว่า หาก
จัดการเรียนรูแ้ ก่นกั ศึกษาแพทย์แบบ Competency-Based ด้วย PBL
เวลาไปสอบรวมของเครือข่ายสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย
จะสอบได้หรือ นี่เป็นค�ำถาม Classic ว่าถ้าเรียนแนวใหม่ แต่การ
สอบยังจัดแบบเก่า นักศึกษาก็ไม่ผ่านการสอบ
ผมตอบว่า ให้ใช้แนวทางของ รร. ล�ำปลายมาศพัฒนา และ
โรงเรียนกระแสทางเลือกทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งยอมผ่อนปรนกับผูม้ อี ำ� นาจ
ในการดูแลมาตรฐานของบัณฑิต โดยการท�ำความเข้าใจตรวจ
สอบตีความว่าการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น PBL นั้น ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ Competency ทัง้ หลายครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร
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กลางหรือไม่ อาจารย์ต้องออกแบบการเรียนรู้อย่างมั่นใจว่า
ศิษย์จะมีความรู้ที่เรียกว่า Competency ครบถ้วน โดยที่ นศ.
เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั เิ ป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่จากการฟังการ
บรรยาย (สอน) ของอาจารย์
ค�ำซักถามหรือข้อคิดเห็นวนเวียนอยู่กับความกังขาว่า ไม่สอน
และ นศ./บัณฑิต จะมีความรูจ้ ริงหรือ นีค่ อื ปฐมบทของการเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะต้องท�ำให้เกิดขึน้ ให้ได้ หากจะมี Learning Reform คือต้องเปลีย่ น
ความเชื่อของอาจารย์ว่านักศึกษา/นักเรียน เรียนได้ลึกกว่า ได้ทักษะ
ที่จ�ำเป็นดีกว่าเรียนแบบท่องจ�ำ
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465501
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หลักสูตร Competency-Based
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาแพทย์
เปลี่ยนวิธีก�ำหนดหลักสูตรเตรียมแพทย์ จากก�ำหนดให้ต้อง
เรียนวิชาใดบ้าง มาเป็นก�ำหนดว่าต้องมี Competencies ใดบ้าง คือ
เปลี่ยนหลักสูตรจาก Subject-based มาเป็น Competency-based
อาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ชนั้ น�ำหลากหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
จ�ำนวน ๓๓ คน เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการวารสาร Science เรื่อง
Competecies : A cure for PreMed Curriculum ลงในวารสารฉบับ
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๔
จดหมายฉบับนี้ สะท้อนวิธีคิดใหม่ ที่จะปฏิรูปอุดมศึกษา (ใน
ทีน่ คี้ อื การศึกษาแพทย์) อเมริกนั คือคิดแบบยึด Competencies แทนที่
จะยึดวิชา ตามแนวคิดเดิม
สาระในจดหมายก็คือ ให้เปลี่ยนวิธีก�ำหนดหลักสูตรเตรียม
แพทย์ ว่าก�ำหนดให้ต้องเรียนวิชาใดบ้าง มาเป็นก�ำหนดว่าต้องมี
Competencies ใดบ้าง คือเปลี่ยนหลักสูตรจาก Subject-based
มาเป็น Competency-based
คณะผู้เขียนจดหมายอ้างถึงรายงาน Scientific Foundations
for Future Physicians, “Report of the AAMC-HHMI Committee”
(http://www.hhmi.org/grants/pdf/08-209_AAMC-HHMI_report.
pdf) ที่ระบุว่า ข้อก�ำหนดของโรงเรียนแพทย์ ให้ต้องเรียนวิชาใดบ้าง
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ในหลักสูตรเตรียมแพทย์ (ในสหรัฐอเมริกา คนที่จะเป็นแพทย์ต้อง
เรียนเตรียมแพทย์ ๔ ปี ได้ปริญญาตรี แล้วเรียนแพทย์อีก ๔ ปี ถือว่า
ได้ปริญญาเอก) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรปู การเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ท�ำให้จดั การเรียนรูแ้ บบสหสาขาวิชาไม่ได้ รายงาน
นี้เสนอแนะให้เลิกก�ำหนด Prerequisite ของหลักสูตรเป็นวิชา แต่ให้
ก�ำหนดเป็น Competencies แทน
ถ้อยค�ำที่สะท้อน Competencies ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่
“แสดงออกว่ามีความรูแ้ ละความสามารถในการใช้หลักการพืน้ ฐานด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวเคมี, และชีววิทยา ที่จ�ำเป็น
เพือ่ การประยุกต์ใช้ในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพของมนุษย์และโรคภัย
ไข้เจ็บ แสดงทักษะด้านการสังเกตและการวิเคราะห์ และความสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะและหลักการเหล่านั้นในสถานการณ์ด้านชีววิทยา”
ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สมาคมโรงเรียนแพทย์อเมริกัน
(AAMC – Association of the American Medical Colleges) ตีพิมพ์
รายงาน “5th Comprehensive Review of the Medical College
Admission Test (MCAT)” (https://www.aamc.org/download/182662/
data/mr5_preliminary_recommendations.pdf) เสนอวิธดี ำ� เนินการ
ตามรายงานแรก เริ่มใช้ปี ๒๐๑๕
คณะผูล้ งชือ่ ในจดหมาย เรียกร้องให้มกี ารปรับเปลีย่ นหลักสูตร
เตรียมแพทย์ตามข้อเสนอแนะในรายงานทั้งสองนี้ เป้าหมายของเขา
คือ โอกาสในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร และรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
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แต่ผมมีความเห็นว่า นี่คือการปรับเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากเรียนวิชา เป็นเรียนรู้ทักษะหรือขีดความสามารถ
(Competency) ที่จ�ำเป็น
การเปลี่ยนการศึกษาจาก Subject-based เป็น Competencybased เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ที่อุดมศึกษาไทยจะต้องเอาจริงเอาจัง
เปลี่ยนแปลงให้ได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469098
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การจัดการการศึกษาของ
บุคลากรสุขภาพเพือ่ บรรลุ
บริการสุขภาพถ้วนหน้า
6th AAAH (Asia-Pacific Action Alliance of Human Resource
for Health) Conference เขาพูดกัน เรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับบุคลากร
สุขภาพทั้งหมด แต่ที่ผมจะเอามาบันทึกหยิบมาส่วนเดียวเฉพาะการ
จัดการศึกษา
ผมคิดว่าหัวใจส�ำคัญที่สุดคือ ต้องไม่ปล่อยให้การจัดการ
ศึกษาของบุคลากรสุขภาพอยู่ในมือของมหาวิทยาลัยเพียงฝ่าย
เดียว ทางระบบบริการสุขภาพต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วย
กล่าวง่ายๆ ว่า ฝ่ายระบบการศึกษา กับฝ่ายระบบบริการต้อง
เข้ามาร่วมกันท�ำงานจัดการศึกษา เพือ่ ให้การศึกษาผลิตบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถ (Competency) ตรงตามความต้องการของระบบ
บริการสุขภาพ และร่วมกันจัดให้การท�ำงานในระบบบริการ เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และฝ่ายที่ ๓ คือฝ่ายพื้นที่ ชุมชน หรือที่เรียกว่าภาค
ประชาสังคม ต้องเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ และเมื่อคุยกับ นพ. สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ ก็ได้รับข้อแนะน�ำฝ่ายที่ ๔ คือภาคธุรกิจเอกชน
ย�้ำนะครับว่า ภาคการศึกษาด้านสุขภาพ ต้องไม่ผูกขาดเป็น
เจ้าของ และการจัดการการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ ต้องหาทางให้
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มีเจ้าของ ๔ ฝ่าย มาร่วมกันก�ำกับดูแล (Governance) และสนับสนุน
(Empower) การศึกษาจึงจะเป็นไปเพือ่ สังคม ชุมชน ท้องถิน่ นัน้ ๆ จริงๆ
มิฉะนั้น การศึกษาจะถูกดึงให้ลอย หรือผูกโยงกับเทคโนโลยี หรือ
ศักดิ์ศรีความทันสมัยของความรู้ จนบัณฑิตดูถูกสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ของตนเอง และขาดหัวใจที่จะท�ำงานเพื่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่นของตน
ต้องเป็นระบบการศึกษาทีไ่ ด้สมดุลในการพัฒนา Competency
ด้านความรู/้ เทคโนโลยี กับด้านหัวใจ หรือจิตใจทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ประโยชน์
ของผู้อื่น
และ Competency ด้านความรู้/เทคโนโลยี ส�ำหรับใช้ประกอบ
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น มันมีมากเสียเหลือเกิน จนต้อง
เลือกเรียน ว่าในเวลาจ�ำกัด ๔ - ๖ ปีในหลักสูตรนั้นจะเรียนอะไรบ้าง
TQF, สภาวิชาชีพ, และกลุ่มสถาบันที่จัดการศึกษาในวิชาชีพ
แต่ละวิชาชีพ สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็น “พืน้ ทีก่ ลาง” ส�ำหรับเสวนาร่วมกัน
ว่า Need-Based Competencies ของบัณฑิตแต่ละวิชาชีพคืออะไร
บ้าง ย�ำ้ ว่าต้องไม่ก�ำหนดให้สูงเกินไปจนคล้ายๆ เป็น Competencies
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ การจบเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี ไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญ
กลไก “พื้นที่กลางส�ำหรับเสวนา ๔ ฝ่าย” นี้ ต้องเป็นกลไกต่อ
เนื่องยั่งยืน หนุนด้วยคณะเลขานุการกิจที่ท�ำการบ้านอย่างเข้มข้น
ให้มีข้อเสนอเชิงทางเลือกที่มีข้อมูลหลักฐานเพียงพอ ที่จะร่วมกัน
ตัดสินใจเรื่องที่ซับซ้อน โดยไม่ก่อความขัดแย้งกันเพราะคิดอยู่บน
ฐานความเชื่อ ไม่ใช่ฐานความรู้ที่แท้จริง
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ค�ำว่า “การศึกษาส�ำหรับบุคลากรสุขภาพ” ต้องไม่มคี วามหมาย
แคบเพียงแค่การศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ต้องรวมเอา “การเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ของบุคลากรสุขภาพเข้ามาในระบบด้วย และต้องท�ำให้
Pre-service learning กับ In-service learning เชื่อมต่อและเกื้อกูล
กัน บุคลากรสุขภาพระดับปฏิบัติการที่มีทักษะด้านเป็น Learning
Facilitator / Coach ให้แก่ นศ. ควรได้ทำ� หน้าที่ LF/Coach และได้รับ
การยอมรับ หรือได้การตอบแทนพิเศษ
ระบบการเรียนรู/้ ศึกษา ของบุคลากรสุขภาพ ต้องการการคิดใหม่
ท�ำใหม่ หรือปฏิรูปนั่นเอง โดยหลักการคือเป็น (Health Service)
System-Based Education
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467883
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ภารกิจที่เปลี่ยนไป
ของโรงเรียนแพทย์
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๕ ผมไปร่วมประชุม เครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านนโยบายสาธารณสุข (Health Policy Capacity Building Network)
ทีห่ อ้ งประชุมอุทยั ทุตยิ ะโพธิ หอสมุดศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายนีเ้ กิดจากข้อตกลงของ ๔ คณบดี
ของคณะแพทยศาสตร์ คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดยมี ศ. นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน
ผมจะเรียกเครือข่ายนีด้ ว้ ยตัวย่อว่า คศ. นส. (เครือข่ายเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุข)
ทางศิรริ าชรับท�ำหน้าทีป่ ระสานงานเครือข่าย โดยมีคณะเลขานุการ
กิจ (Secretariat) น�ำโดย ศ. พญ. วณิชชา ชื่นกองแก้ว เป็นหัวหน้า
อ. นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์ เป็นผู้ช่วย และมีส�ำนักงานท�ำงาน
เลขานุการ ติดต่อสื่อสาร
เป้าหมายของเครือข่ายนี้คือ เพื่อสร้างอาจารย์แพทย์ที่มีความ
รูค้ วามสามารถเชิงระบบ (Health Systems) เชิงนโยบายสุขภาพ (Health
Policy) และเชิงสุขภาพโลก (Global Health) ขึ้นในโรงเรียนแพทย์
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จ�ำนวนหนึ่ง โดย อ. หมอประเวศ เสนอให้เริ่มจากโรงเรียนแพทย์
ละ ๑๐ คน เพื่อเป็นพื้นที่ให้อาจารย์แพทย์ที่ชอบงานเชิงระบบ
เชิงมหภาค (Macro) ได้มีโอกาสท�ำงานวิชาการและงานพัฒนา
และทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ขับเคลือ่ นโรงเรียนแพทย์เข้าสูภ่ ารกิจเชิงมหภาค
คือบทบาทเชิงระบบ ต่อระบบสุขภาพ ระดับประเทศและระดับโลก
กล่าวใหม่วา่ เพือ่ เปิดช่องทางและสร้างพืน้ ทีใ่ ห้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ทาง ทีเ่ ป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ ได้ท�ำหน้าทีร่ ว่ มสร้างสรรค์ระบบ
สุขภาพ คือท�ำงานเชิงกว้างด้วย ไม่ใช่ท�ำงานจ�ำกัดวง อยู่เฉพาะใน
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และเฉพาะงานเวชปฏิบัติ ดูแลผู้ป่วย
รายคนเท่านั้น แต่เอาความรู้และ ประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติมาเป็น
ฐานความรู้ สู่การท�ำงานสร้างสรรค์ระบบ ที่จะช่วยลดปัญหาสุขภาพ
ช่วยให้บริการมีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นต้น
เราตระหนักว่า อาจารย์แพทย์ทเี่ ป็น Super-specialist ทีม่ จี ริต
เชิงระบบเช่นที่กล่าว มีไม่มาก แต่ก็มี และที่ผ่านมา ท่านเหล่านี้
ท�ำงานเชิงระบบด้วยความรักและเห็นคุณค่างานแนวนี้ โดยไม่มีการ
สนับสนุนเชิงระบบ จากหน่วยงาน หรือบางโรงเรียนแพทย์ มีการ
สนับสนุนก็เป็นการสนับสนุนในวงแคบ เป้าหมายแคบ คศ.นส. จะ
เป็นกลไกสูก่ ารสนับสนุนอย่างเป็นทางการ และสูว่ ชิ าการนโยบาย
ระดับชาติ และระดับโลก ช่วยให้ Super-specialist ที่รักงาน
ด้านพัฒนาระบบหรือนโยบายด้วย ได้มโี อกาสท�ำงานสร้างสรรค์
ท�ำประโยชน์แก่สังคมเพิ่มขึ้น
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มีคนถามว่า การส่งเสริมงานสร้างสรรค์เชิงระบบ เชิงนโยบาย
เช่นนี้ โรงเรียนแพทย์ได้อะไร ค�ำถาม เช่นนี้มีได้หลายค�ำตอบ และ
ไม่มคี �ำตอบทีถ่ กู หรือผิด ค�ำตอบของผมคือ โรงเรียนแพทย์ได้ท�ำงาน
รับใช้และสร้างสรรค์สังคมในมิติใหม่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุคสมัย
ที่ระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่าง
เหลือคณา เวชปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ม่ได้มมี ติ เิ ดียวอย่างในอดีต แต่มหี ลากหลาย
มิติ แล้วแต่จะมองมุมใด หากโรงเรียนแพทย์ยังมองแค่มุมของ
เวชปฏิบตั แิ บบดูแลผูป้ ว่ ยเป็นรายคนเท่านัน้ โรงเรียนแพทย์กจ็ ะตกยุค
ล้าสมัย ขาดความสามารถด้านระบบหรือด้านมหภาค
โรงเรียนแพทย์ต้องเป็นผู้น�ำ ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ของประเทศ โดยท�ำงานร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหล่ กับนานาประเทศ
วิชาการของโรงเรียนแพทย์ ต้องขยายครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
ไมโคร คือระดับโมเลกุล ขึ้นมา ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
ระบบร่างกาย บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ขึ้นมาจนถึงระบบ
สาธารณสุข หรือ ระบบสุขภาพ ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก ที่เรียก
ว่าระบบสุขภาพโลก (Global Health) ระบบสุขภาพของประเทศ
และของโลกนี้ เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ในสังคมอย่างซับซ้อน
เชือ่ มโยงถึงกันหมด ประเทศใดพลาดพลัง้ จัดระบบสุขภาพของ
ตนผิดพลาด จะก่อปัญหาใหญ่หลวงเรือ้ รังยากทีจ่ ะแก้ไข ตัวอย่าง
ที่เด่นชัดที่สุดคือระบบของสหรัฐอเมริกา ที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
เป็นระบบที่ราคาแพง แต่ไม่ครอบคลุมประชากรของประเทศ มีคนที่
ไม่ได้รับการคุ้มครองถึง ๕๐ ล้านคน
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เวลานี้ ระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก
เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมประชากร ทั้งหมด และราคาไม่แพง แต่
เราก็ประมาทไม่ได้ เพราะจะมีแรงกดดันจากหลายทาง ให้เราต้อง
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง ทีอ่ าจได้ผลไม่คมุ้ ค่าหากมองเชิงระบบ
หาก Super-specialist ในโรงเรียนแพทย์ไม่ได้เข้ามา เป็นผู้ทำ� ความ
เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ในเชิงความคุ้มค่า เมื่อมองมิติของระบบ
สุขภาพทั้งระบบเสียเอง Super-specialist เหล่านี้ แทนที่จะเป็น Part
of the solution ก็จะกลายเป็น Part of the problem เสียเอง คือกลาย
เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนระบบที่ไม่สมเหตุสมผล
คศ. นส. นัดประชุมทุกๆ ๓ เดือน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางรามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยง
แล้วประชุม ศ. นพ. ประเวศ วะสี รับนิมนต์มาประพรมน�้ำมนตร์
ด้วยค�ำแนะน�ำคุณค่าต่อสังคมที่ คศ.นส. จะร่วมกันสร้างสรรค์
กิจกรรมเพือ่ สร้างศักยภาพด้านนโยบาย/ระบบสุขภาพ มีหลาก
หลาย จะได้นำ� มาเล่าในโอกาสต่อไป
ผมโชคดีจริงๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทรง
คุณค่าต่อบ้านเมืองเช่นนี้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/486799
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การศึกษาและการวิจัยด้าน
ความปลอดภัยของผู้ป่วย :
เครื่องมือปฏิรูปการศึกษา
ของวิชาชีพสุขภาพ
มองในมุมหนึ่ง องค์การอนามัยโลก คือองค์กรโลกที่ท�ำหน้าที่
ส่งเสริมการสร้างและใช้ความรูเ้ พือ่ พัฒนา สุขภาพอนามัยของประชากร
โลก
กระบวนการปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ว่ ย ถึงแม้จะเป็นการด�ำเนินการด้วย
เจตนาดี แต่ก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ด้วยเสมอ
มากบ้างน้อยบ้าง โดยที่อัตราเสี่ยงไม่เป็นศูนย์ ระบบสุขภาพต้อง
เอาใจใส่เรื่องนี้ และองค์การอนามัยโลกถือเป็นประเด็นส�ำคัญ จึงมี
โปรแกรม Patient Safety (http://www.who.int/patientsafety/en/)
เป็นพิเศษ รวมทัง้ มีเอกสารที่ เกีย่ วข้องมากมายที่ http://www.who.int/
topics/patient_safety/en/ และที่ผมชอบมากคือ เอกสารแนะน�ำวิธี
จัดหลักสูตรให้ นศ. หลายวิชาชีพฝึกเรื่อง patient safety ร่วมกัน
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/en/index.html รวมทัง้ มีคมู่ ือวิจยั ด้าน patient safety (http://
whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_PSP_2009.10_eng.pdf)

สคส. - สคศ. ๒๕๕๖

๒๙๗ >>

ท�ำให้ผมเกิดความคิดว่า มิติหนึ่งในเชิงรูปธรรมของการ
ด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ ท�ำได้โดยจับ
เรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเป็นตัวเดินเรือ่ ง ให้ทมี นักศึกษา
หลายวิชาชีพศึกษาทฤษฎี และเอาทฤษฎีเข้าไปจับการปฏิบตั จิ ริง
ในสถานบริการสุขภาพที่ใดที่หนึ่ง และด�ำเนินการร่วมกับพี่ๆ
(อาจารย์) ในระบบสุขภาพ เพื่อยกระดับ Patient safety ขึ้น
กระบวนการนี้จะเป็นการเรียนรู้แบบ Learning by Doing,
เรียนรู้แบบ PBL ในสภาพจริง และมีผลให้เกิดการเรียนรู้ (การ
เปลี่ยนแปลง) ในระบบสุขภาพ ท�ำให้ นศ. ได้ฝึกทักษะการเป็น
ผู้น�ำ หรือเป็น Change Agent
การด�ำเนินการนี้ อาจเก็บข้อมูลเอามาวิเคราะห์ได้ผลเป็น
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพได้ด้วย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468432
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Higher Education ในอนาคต :
สะท้อนความคิดจากการฟัง
Stephan Vincent-Lancrin
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๕ ผมฟังเรื่อง “OECD’s Higher Education to
2030” โดย Dr.Stéphan Vincent-Lancrin, Senior Education Analyst
and Project Leader, Centre for Educational Research and
Innovation (CERI) Directorate for Education, OECD ในการสัมมนา
วิชาการมองอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
แล้ว AAR ข้อเรียนรู้ต่อไปนี้
กลุ่มประเทศ OECD มอง HE ในความหมายกว้าง คือรวมเอา
Post-secondary Education ทั้งหมดไว้ใน HE
การด�ำรงชีพในอนาคต คนเกือบทั้งหมดต้องการเรียนระดับ
ตติยภูมิ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ขณะนี้คนในประเทศต่อไปนี้ เข้า
เรียน HE 100% ฟินแลนด์ โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี นอร์เวย์
สาธารณรัฐสโลวัก และโปแลนด์
คนในอนาคตต้องการทักษะในการท�ำงาน และในการด�ำรง
ชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน
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ประเทศทีค่ า่ ใช้จา่ ยด้าน HE สูงถึง 2.5% GDP คือ สหรัฐอเมริกา
และ เกาหลี โดยแนวโน้มของสหรัฐอเมริกา จะเพิ่ม เกาหลีลด
มีประเด็นวิธีมองว่า HE เป็นการลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่าย
ประเด็นการไหลเข้าออกระหว่างประเทศของ นศ.
สามแนวโน้มด้านการก�ำกับดูแล
๑. International harmonization
๒. Diffusion of new public management practices
๓. Increasing importance of quantitative indicators in
		
system steering ผมชอบค�ำ system steering มาก เป็นค�ำ
		
ที่ดีกว่า System regulation ที่เราใช้กันอยู่
ระบบการศึกษาเยอรมัน Fachokschuler Higher Education
เข้มแข็ง และมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
การจัดการ HE ของประเทศต้องจัดการภาพรวม HE 5a, 5b, 6
ให้ได้ ประเทศไทยแยกกันระหว่าง สกอ. กับ สอศ. และเน้นประเมิน
ความรู้มากกว่าประเมินทักษะ ผมมองว่าเราต้องการเป็นสังคมที่ให้
คุณค่าของต่างบทบาทต่อสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
๓% ของ นศ. เท่านั้นที่เรียนต่อสู่ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ต้องปรับกิจการให้สนอง นศ. ที่แตกต่างหลากหลาย
ประเด็น Mobility ของ นศ. เป้าหมายในอุดมคติ คือ Mutual
understanding แต่กม็ เี ป้าหมายทีใ่ ช้คอื เพือ่ รายได้ (Au, NZ, UK, US,
มาเลเซีย) เพื่อดึงสมอง (เยอรมัน ฝรั่งเศส UK, US) หรือเพื่อสร้างขีด
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ความสามารถของ นศ. ของตน (Capacity building : มาเลเซีย สิงคโปร์
ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย โอมาน ดูไบ)
กกอ./สกอ. ควรเรียนรู้ ๔ Scenarios ของ Student mobility
ดังกล่าวและก�ำหนดท่าทีหรือแนวทาง ว่าต้องการเน้น Scenario ใด
ส�ำหรับประเทศไทย
ฟังแล้วผมเกิดความคิดเรื่อง Internationalization ในแนวของ
ประเทศที่ไม่ยิ่งใหญ่ ไม่ร�่ำรวย อย่างประเทศไทย ควรมีวิธีคิดเรื่อง
Internationalization ในลักษณะที่เน้นประเด็นที่เป็นเรื่องส�ำคัญของ
เรา และหาเพือ่ นร่วมยุทธศาสตร์ การด�ำเนินการทีเ่ มือ่ ร่วมมือกัน ต่าง
ก็ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ดีกว่าด�ำเนินการโดดเดี่ยวประเทศเดียว
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485347
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โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษกไม่ได้เป็นเพียง
ทุนศึกษาต่อ (๑)
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไม่ได้เป็นเพียงทุนศึกษา
ต่อ แต่เป็นเครื่องมือ หรือกลไก ของความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศที่กว้างขวางมาก ทั้งที่เป็นความร่วมมือระดับ
สถาบัน คือระหว่าง โครงการ คปก. กับหน่วยงานสนับสนุนการ
วิจัยในต่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
ทีมนักวิจัยไทยกับต่างประเทศ เกิดความร่วมมือแบบที่ไม่ใช่แค่
ดูแลให้ นศ. คปก. จบการศึกษา แต่เกิดความร่วมมือวิจัยใน
โครงการที่มีความส�ำคัญต่อโลก
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เม.ย. ๕๕ ผมไปร่วมประชุมวิชาการ โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ ๑๓ ที่จอมเทียน ปาล์มบีช
รีสอร์ท ได้ “เปิดกระโหลก” ตนเองมากมายหลายเรื่อง
เริม่ จากการบรรยายพิเศษเรือ่ ง “ความก้าวหน้าโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก และการด�ำเนินการ ในอนาคต” โดย ศ. ดร. อมเรศ
ภูมิรัตน ผู้อ�ำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ที่ตีความ
คุณค่า ของโครงการนี้ เชื่อมโยงสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาความ
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เข้มแข็งของการวิจัยของประเทศ กว้างขวางและลุ่มลึก อย่างที่ผมนึก
ไม่ถึง
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไม่ได้เป็นเพียงทุนศึกษาต่อ
แต่เป็นเครือ่ งมือ หรือกลไก ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
ที่กว้างขวางมาก ทั้งที่เป็นความร่วมมือระดับสถาบัน คือระหว่าง
โครงการ คปก. กับหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยในต่างประเทศ สถาน
ทูตต่างประเทศในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และ
ที่เป็นความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัยไทยกับต่างประเทศ เกิดความ
ร่วมมือแบบที่ไม่ใช่แค่ ดูแลให้ นศ. คปก. จบการศึกษา แต่เกิดความ
ร่วมมือวิจัยในโครงการที่มีความส�ำคัญต่อโลก เช่นตัวอย่าง โครงการ
ความร่วมมือวิจยั ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ระหว่าง ศ. นพ. ยง ภูว่ รวรรณ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับทีมมหาวิทยาลัย Erasmus แห่ง
เนเธอร์แลนด์ ทีมนีไ้ ด้ทำ� วิจยั ค้นพบรูปแบบการกลายพันธุข์ องเชือ้ ไวรัส
H5N1 ทีต่ ดิ ต่อระหว่างนาก (Ferrets) ได้ ท�ำให้คาดว่า นีค่ อื การกลาย
พันธุ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน ได้ง่าย ดังที่ผมเคย
เล่าที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481825
ความร่วมมือในโครงการ คปก. นี้ ไม่ได้จำ� กัดเฉพาะกับประเทศ
ที่การวิจัยพัฒนาแล้ว แต่ยังได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดย THAICA ให้ทุน คปก. แก่ นศ. จาก ๔
ประเทศนี้ มาศึกษาในประเทศไทย ผมท�ำนายว่า ความร่วมมือนี้ จะ
ขยายจากการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไปยังความ ร่วมมือด้านการ
วิจัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
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ความยิ่งใหญ่ของ คปก. อีกด้านหนึ่ง คือการเป็นกลไกกระตุ้น
และอ�ำนวยความสะดวกในการพัฒนา การวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
ไทย โดยเริ่มจาก ปี ๒๕๕๐ ที่ คปก. ได้ร่วมมือกับ สสว. ในการให้ทุน
คปก. - อุตสาหกรรม ที่ นศ. ท�ำวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์ดว้ ยโจทย์จากภาค
อุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมร่วมให้ ทุนการศึกษา โครงการนี้
ขยายตัวดีมาก น�ำไปสู่โครงการขนาดยักษ์ที่ สกว. เสนอต่อรัฐบาล
เพื่อใช้ทุนวิจัย กระตุ้นการยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่ Knowledgebased / research-based / innovation-based industry ดังข่าว http://
pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1138:--29--&catid=34:2010-06-10-02-34-42&Itemid=50
การวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ค่าสูง ต้องมีความร่วมมือระหว่าง
หลายฝ่าย ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ นักวิจยั ต้องเคลือ่ นไหว
ไปมาหาสู่กัน (Mobility) ทุน คปก. ได้ทำ� หน้าที่เป็นเครื่องกระตุ้น และ
อ�ำนวยความสะดวกของ Mobility นี้ มองมุมหนึ่ง คปก. ได้ทำ� หน้าที่
สร้าง Internationalization ให้แก่วงการวิจยั ไทย และแก่อดุ มศึกษาไทย
นี่คืออีกคุณค่าหนึ่งของ คปก. ที่ ศ. ดร. อมเรศ ชี้ให้เห็น
ผมได้ชี้ให้เห็นในหลายครั้ง หลายโอกาส ว่า คปก. คือเครื่อง
มือท�ำ Talent Management ให้แก่ประเทศ โดยท�ำหน้าที่ดึงคน
หนุ่มคนสาวที่สมองดี และรักงานวิชาการ ให้เข้ามาเรียน ฝึกฝน
และถามใจตนเอง เพือ่ เข้าสูค่ วามเป็นนักวิจยั อาชีพ อุทศิ ชีวติ
ให้แก่งานวิจยั และประสบความส�ำเร็จในชีวติ โดยการท�ำงานวิจยั
เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย นี่คือ Talent Management ในยุค
Innovation
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ทุน คปก. - อุตสาหกรรม เริ่มปี ๒๕๕๐ เมื่อถึงปี ๒๕๕๕ ก็เกิด
ทุน คปก. - พื้นที่ เพื่อใช้ทุน คปก. กระตุ้นการสร้างนักวิจัยที่มุ่งท�ำวิจัย
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงกับทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผมได้รับทราบพัฒนาการของการจัดการ คปก. ที่ก้าวหน้าไปไม่
หยุดยั้ง หลังจากเริ่มด�ำเนินโครงการในปี ๒๕๔๑ และได้พิสูจน์
เหนือข้อสงสัยใดๆ แล้วว่า บัณฑิตปริญญาเอกจากโครงการ คปก.
มีคณ
ุ ภาพสูง
ท�ำให้ผมอดหวนมาคิดไม่ได้ว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่เอื้อให้ คปก.
ก้าวหน้าท�ำคุณประโยชน์ได้ถึงเพียงนี้ ผมคิดว่ามีปัจจัยส�ำคัญที่สุด
๒ ประการคือ คน กับระบบการจัดการที่ยืดหยุ่นเอื้อให้ คปก.
ปรับตัวได้อย่าง ต่อเนื่อง
คน ในที่นี้ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ผู้อ�ำนวยการ คปก. ที่เราพิถีพิถัน
เลือกคนที่มีความสามารถสูงอย่างที่สุด โดยมีเกณฑ์หลายอย่าง มา
เป็นผู้น�ำของโครงการ ท่านเหล่านี้คือ รศ. ดร. ก�ำจัด มงคลกุล ผอ.
คปก. คนแรก ศ. ดร. นักสิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย ผอ. คปก. คนที่ ๒ และ
ศ. ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ผอ. คปก. คนที่ ๓ และเป็นคนปัจจุบัน แต่ละ
ท่านได้ใช้ภาวะผู้นำ� ด้านวิชาการและการจัดการ สร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ คปก. อย่างต่อเนื่อง
คนที่ส�ำคัญ อีกกลุ่มหนึ่ง คือเจ้าหน้าที่ของ คปก. ซึ่งมีจ�ำนวน
น้อยมาก เมื่อเทียบกับงาน คนเหล่านี้ทำ� งานเก่ง ทั้งจากพื้นฐานของ
ตนเอง และจากการปลูกฝังโดยระบบงานของ คปก./สกว. และอีกกลุม่
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หนึง่ คือทีมประสานงานเครือข่าย คปก. ทีน่ ำ� โดย ศ. ดร. วิชยั ริว้ ตระกูล
และ ศ. ดร. มนัส พรหมโคตร
ระบบการจัดการที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อการปรับตัวหรือพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาของ สกว. คือปัจจัยที่สำ� คัญยิ่ง ที่ทำ� ให้ คปก. แข็งแกร่งได้
ถึงขนาดนี้ ระบบนี้เป็นความจ�ำเพาะของ สกว. จึงเป็นความภูมิใจ
ยิง่ นักของผม ทีไ่ ด้มสี ว่ นวางรากฐาน (ร่วมกับ บอร์ด และเพือ่ นร่วมงาน
อักหลายท่าน) ให้ สกว. มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน
ที่ผมเรียกว่า เป็นองค์กรเรียนรู้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484631
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โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษกไม่ได้เป็นเพียงทุน
ศึกษาต่อ : (๒) เป็นกลไกเข้าสู่
การวิจัยที่พรมแดนความรู้
นศ. คปก. ได้สมั ผัสใกล้ชดิ กับ Mentor/co-advisor ต่างประเทศ
ที่ท�ำงานอยู่ที่ พรมแดนความรู้ ได้ท�ำงานในห้องปฏิบัติการใน
โครงการวิจัยของ Mentor เหล่านี้ จึงช่วยให้ผลงานวิจัย คปก.
จ�ำนวนมากเป็นงานวิจัยที่พรมแดนความรู้ (มี Originality สูง)
เช้าวันที่ ๗ เม.ย. ๕๕ ผมมีโอกาสแสดงความยินดีกบั รศ. ดร. โกศัลย์
คูส�ำราญ รอง ผอ. คปก. ในผลส�ำเร็จของ คปก. และของ RGJ - PhD
Congress จึงได้ทบทวนว่า ดร. โกศัลย์มาท�ำงานที่ คปก. เป็นเวลาถึง
๑๒ ปีแล้ว ท่านเป็นคนละเอียดและมีความรู้ดีมาก ท่านเรียนหนังสือ
รุ่นหลังผมปีเดียว ระบบงานของ คปก. ที่มีระบบข้อมูลแม่นย�ำและทัน
เวลา ช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัว รวมทั้งบริหารภาพใหญ่
ได้อย่างดี และมีความต่อเนื่อง มาจาก ดร. โกศัลย์นี่เอง
ผมถือโอกาสคุยกับหลายท่านที่มาร่วมงาน เพื่อท�ำความเข้าใจ
ภาพใหญ่ของ คปก. และได้ความเห็น ที่ยืนยันว่า คปก. ได้ท�ำหน้าที่
ขับเคลือ่ นการพัฒนาวัฒนธรรมวิจยั แบบจริงจังพิถพี ถิ นั ในคุณภาพ
พัฒนาวัฒนธรรมการจัดการงานวิจยั ส่งเสริมนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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สูง ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีกิจกรรม RGJ - PhD Congress,
กิจกรรมของเครือข่าย คปก., และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ของ คปก. เป็นตัวสือ่ สาร
เคลื่อนไหววัฒนธรรมเหล่านี้
วัฒนธรรมวิจัยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมถามผู้มาร่วมประชุมที่ท�ำงานวิจัยทาง
ด้าน Molecular biomedical research ท่านหนึ่ง ที่มาร่วมประชุม
วิชาการ คปก. อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอตั้งแต่ต้น ว่าผลงานวิจัยของ
นศ. คปก. ทีน่ ำ� มาเสนอในการประชุมมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
ได้ค�ำตอบว่า งานวิจัยมีความซับซ้อนและมีธรรมชาติเป็น Systems
science มากขึ้นๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มโลก ในขณะที่ผลงานวิจัย
ของการประชุมวิชาการใหญ่อีกชุดหนึ่งของ สกว. คือ การประชุมนัก
วิจัยใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส ที่ผลงานที่มาน�ำเสนอเป็นของนักวิจัย
ใหม่ หลังจบปริญญาเอกไปแล้ว ผลงานที่เอาไปน�ำเสนอในที่ประชุม
นัน้ สูข้ อง คปก. ไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นเพราะความเข้มข้นของ Mentoring
สู้ของ คปก. ไม่ได้
ท่านผู้นี้ให้คำ� อธิบายว่า นศ. คปก. ได้สัมผัสใกล้ชิดกับ Mentor
/ co-advisor ต่างประเทศ ที่ทำ� งานอยู่ที่ พรมแดนความรู้ ได้ทำ� งาน
ในห้องปฏิบตั กิ ารในโครงการวิจยั ของ Mentor เหล่านี้ จึงช่วยให้ผลงาน
วิจัย คปก. จ�ำนวนมากเป็นงานวิจัยที่พรมแดนความรู้ (มี Originality
สูง) แต่ผู้ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ไม่มีกลไกสนับสนุน (บังคับ?) ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ โอกาสท�ำงานวิจัยที่พรมแดนความรู้จึงจาง
ลงไป เมื่อผมน�ำข้อสังเกตนี้ ไปถามความเห็นเมธีวิจัยอาวุโสท่านอื่นๆ
ก็ได้ความเห็นตรงกัน
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ข้อคิดนี้ ชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ของการออกแบบ คปก. ให้ นศ.
ต้องมี Co-advisor ต่างประเทศ และมีเวลาไปวิจยั ร่วมกับ Co-advisor
ในต่างประเทศ ๖ - ๑๒ เดือน และการจัดการ คปก. ร่วมกับกลไก
ความร่วมมือจากต่างประเทศ ให้เกิดความร่วมมือในการวิจยั ระหว่าง
อาจารย์ทปี่ รึกษาไทย (และมหาวิทยาลัยไทย) กับนักวิจยั และสถาบันวิจยั
ต่างประเทศ
เท่ากับ คปก. ได้ทำ� คุณประโยชน์แก่ประเทศไทย ในด้านการ
เป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ในด้านการวิจยั นัน่ เอง
ผมเดาว่า กลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั กับต่างประเทศ
ของประเทศไทย ที่ได้ผลจริงจังที่สุด คือ คปก. นี่เอง เป็นโครงการที่
การลงทุ น ท� ำ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ มี น ้ อ ยมาก เมื่ อ เที ย บกั บ
โครงการอื่นๆ แต่ได้ผลในทางปฏิบัติมาก เพราะมันฝังแฝงอยู่ใน
กิจกรรมสร้างบัณฑิตปริญญาเอก ผ่านตัวนักศึกษาที่มีสติปัญญาสูง
มีความมุ่งมั่นสูง และขยันท�ำวิจัย ท�ำให้ Co-advisor ต่างประเทศ
ให้ความเอ็นดู และเกิดความนับถือระบบงาน คปก. และเห็นความ
สามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของไทย
ผู้มาร่วมประชุมระดับอาวุโสมากท่านหนึ่ง ร้องทุกข์จากการคุย
กันในวงกาแฟว่า คปก. ยึดมั่นถือมั่น กับกติกา GPA ตอนจบ ป. ตรี
มากเกินไป ทัง้ ๆ ทีต่ อนท�ำปริญญาโท ได้แสดงความสามารถ มีผลงาน
เด่นสุดๆ แต่ GPA ตอนจบ ป. ตรี ไม่ถึง ๓.๐๐ ก็ถูก คปก. ปฏิเสธ
ผมมองว่า นี่คือพื้นที่ของความยืดหยุ่นและวิจารณญาณ โดย
ผู้ใช้วิจารณญาณต้องเข้าใจปรากฏการณ์ Late bloomer หรือ นศ.
ที่ตอนเรียน ป. ตรี ท�ำกิจกรรมมากจนได้คะแนนไม่ดี เรื่องแบบนี้ต้อง
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เอารายละเอียด เชิงบริบทอีกมากมายมาขึ้นตาชั่งแห่งวิจารณญาณ
เวลามีคนเอาเรื่องท�ำนองนี้มาให้ผม (โดยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรง) ผมจะไม่เข้าไปยุ่ง เพราะเจียมตัวว่าไม่มีข้อมูลรายละเอียด
อื่นๆ นอกเหนือจากที่ผู้เล่าบอก
กลับมาที่การเปรียบเทียบคุณภาพผลงานวิจัย คปก. กับผลงาน
วิจยั ของผูร้ บั ทุนนักวิจยั ใหม่ น่าจะเป็นเครือ่ งบอกว่า เราต้องการการ
จัดการทุนนักวิจัยใหม่ ที่ช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือกับต่างประเทศ
ให้มากขึน้ โดยทีจ่ ะต้องจัดการอย่างซับซ้อนยิง่ กว่าของ คปก. เพราะ
นักวิจยั ใหม่ควรมีอสิ ระทางความคิดมากขึน้ คือปลดตัวเองออก
จากการอยู่ใต้ภาวะผู้น�ำของอาจารย์ผู้ใหญ่หรือที่ปรึกษา หรือ
หากยังด�ำรง ความสัมพันธ์ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แนว
ราบ หรือเท่าเทียมกัน ความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่เราส่งเสริม
ให้แก่นักวิจัยใหม่ ควรค�ำนึงถึงประเด็นนี้อย่างจริงจัง
ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของการจัดการ คปก. กับนักวิจัยใหม่
คือ คปก. มีการ Outsource กิจกรรม ส่งเสริมความคึกคัก จริงจังทาง
วิชาการ ให้เครือข่าย คปก. ทีน่ �ำโดย ศ. ดร. วิชัย ริว้ ตระกูล และ ศ. ดร.
มนัส พรหมโคตร รับไปด�ำเนินการ ส่วนทุนนักวิจัยใหม่ ไม่มีการ
จัดการส่งเสริม คือปล่อยให้นักวิจัยใหม่ดูแลตนเอง ประเด็นนี้น่าจะ
ได้รับการพิจารณา ว่าควรเสริมการจัดการบางอย่างเพิ่มขึ้น ให้แก่ทุน
นักวิจัยใหม่หรือไม่
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485032
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โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก ไม่ได้เป็นเพียงทุน
ศึกษาต่อ : (๓) เป็นพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
พรมแดนความรู้ และสร้างความ
ร่วมมือวิจยั
การจัดการพรมแดนความรู้ สู่การวิจัยไทย
เช้าวันที่ ๘ เม.ย. ๕๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของ RGJ Congress
XIII ผมมีโอกาสซักถาม ศ. ดร. วิชัย ริ้วตระกูล ว่ามีวิธีหา Keynote
speaker มาพูดใน RGJ - PhD Congress อย่างไร เพราะเห็นว่าท่าน
เหล่านี้ ได้มาสร้างสีสนั ให้แก่การประชุมอย่างดีมาก ช่วยให้นกั วิจยั ได้
ติดตามพรมแดนความรู้/พรมแดนการวิจัย ในหลากหลายด้าน
ผมจึงได้เรียนรู้วิธีการจัดการทุนวิจัย คปก. ว่าที่ประสบความ
ส�ำเร็จยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นนั้น เพราะมีผู้มีความสามารถสูงมาก
มาช่วยกันท�ำงาน สร้างพื้นที่การท�ำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี
คุณภาพสูง ดึงดูดคนเก่ง ทีท่ ำ� งานตรงพรมแดนความรูใ้ นต่างประเทศ
เข้ามาร่วมงานกับ คปก.
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เสน่หข์ อง คปก. คือ นศ. ป. เอกทีส่ มองดี และมีความสนใจ
ใฝ่รู้ มีแรงบันดาลใจที่จะบากบั่นขยันขันแข็ง มุ่งมั่นท�ำงานวิจัย
ในเรือ่ งทีต่ นสนใจ นักวิจยั ทีพ
่ รมแดนความรูจ้ ำ� นวนหนึง่ ต้องการ
นักศึกษาคุณภาพสูง เข้าร่วมงาน โดยที่ในบางโจทย์วิจัยเขา
ต้องการ Material หรือวัสดุวิจัย จากดินแดนภูมิภาคตะวันออก
ของโลกด้วย นีค่ อื เสน่หป์ ระการทีส่ อง และเสน่หป์ ระการทีส่ าม
คือกลุ่มวิจัยไทยที่มีขีดความสามารถและผลงานในระดับที่จะ
ร่วมมือกับเขาได้
ผมมองว่า RGJ - PhD Congress คือพื้นที่สำ� หรับให้นักวิจัย
ตรงพรมแดนความรู้จากต่างประเทศ กับทีมนักวิจัยไทย ได้มี
โอกาสพบปะกัน เพื่อหาลู่ทางความร่วมมือกันต่อไป ผมอยากให้
สกว. และองค์กรวิจยั ในประเทศไทย หาทางเพิม่ คุณค่าของ RGJ - PhD
Congress นี้ ตามแนวทางดังกล่าว
ดังตัวอย่าง เมื่อเที่ยงวันที่ ๗ เม.ย. ๕๕ ผมได้พบและคุยกับทีม
ของ NECTEC น�ำโดย รศ. ดร. ทัศนีย์ ก่อตระกูล ที่มาร่วมงานนี้เพื่อ
พบและเจรจาความร่วมมือกับ Prof. Michel De Lara จากฝรั่งเศส
ผู้เป็น Keynote speaker เรื่อง Smart Grids and Renewable
Energies : The Optimization Challenge แสดงคุณค่าของคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ในการออกแบบการควบคุมระบบที่มีความไม่แน่นอนไร้
แบบแผน ซึ่งในที่นี้เขาใช้กับระบบเครือข่าย สายไฟฟ้า แต่ระหว่าง
ฟังการบรรยายผมนึกถึงการประยุกต์ใช้ในการจัดการน�ำ้ เพื่อป้องกัน
น�้ำท่วม และเพื่อน�ำน�้ำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
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ที่จริงทีมงานจัดการเครือข่าย คปก. สามารถใช้ประโยชน์ต่อ
เนื่องจาก RGJ Congress ได้หลากหลายแบบ และเดาว่าทีมงานของ
ศ. ดร. วิชัย ริ้วตระกูล และ ศ. ดร. มนัส พรหมโคตร คงจะได้ทำ� อยู่
แล้วในหลายด้าน ทีผ่ มขอเสนอคือเอาไปใช้ตงั้ โจทย์วจิ ยั ให้เป็นโจทย์
ตรงพรมแดนความรู้ และมีการร่วมมือกับนักวิจยั ต่างประเทศ ทีท่ ำ� งาน
วิจัยตรงพรมแดนความรู้นั้น
โดยน่าจะมีทีมงาน ท�ำหน้าที่ “จับภาพ” พรมแดนความรู้ จาก
RGJ Congress ทั้งจากผลงานในประเทศ และจาก Guest speaker
เอาไปสังเคราะห์นำ� เสนอโจทย์วจิ ยั ออกเผยแพร่ เท่ากับทีมงานจัดการ
เครือข่าย คปก. เพิ่มการท�ำงานเชิงสาระความรู้ หรือโจทย์วิจัย โดยมี
เป้าหมายขับเคลื่อนโจทย์วิจัยให้เข้าสู่พรมแดนความรู้ มากขึ้น
อาจเรียกว่า เป็นการจัดการพรมแดนความรู้ สู่การวิจัยไทย
ที่จะเชื่อมโยงกับงานวิจัยวิชาการ ที่สนับสนุนโดยทุนวิจัยอื่นๆ ของ
สกว. และของแหล่งทุนอื่น
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/485096
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ยุครัดเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัยอเมริกัน
นสพ. International Herald Tribune ฉบับวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๕
หน้า ๑๘ ลงเรื่อง Rising student debt pushes colleges to trim
operating costs บอกผมว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยดูจะโชคดีกว่า
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอเมริกัน เพราะเขาเผชิญปัญหาการเงินอย่าง
รุนแรง ต้องหาทางบริหารประสิทธิภาพทุกวิถีทาง
เขาบอกว่า อธิการบดีของ Ohio State University (E. Gordon
Gee) ระบุว่าท่านจะหาทางขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ๑ พัน
ล้านเหรียญ จากเงินค่าใช้จ่ายประจ�ำปี ๕ พันล้านเหรียญ ซึ่งหมายถึง
การรัดเข็มขัดลงไปร้อยละ ๒๐ โดยที่ผลงานคงเดิม นี่คือความท้าทาย
ที่มหาวิทยาลัยไทยยังไม่เคยเผชิญ แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสหรัฐ
อเมริกาเผชิญอย่างหน้าชื่นตาบาน
บทความบอกว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเพิ่มค่าเล่าเรียน และ
แข่งกันเรียกนักศึกษาด้วยบริการหรูหราราคาแพง ยุคนัน้ ได้ผา่ นไปแล้ว
เวลานีเ้ ป็นยุคลดค่าใช้จา่ ยโดยต้องคงคุณภาพเดิมหรือสูงกว่าเดิม เพราะ
เป็นทีร่ กู้ นั ว่า บัณฑิตอเมริกนั มีหนีส้ นิ จากการจ่ายค่าเล่าเรียนสูงเกินไป
บทความนี้เน้นที่รัฐโอไฮโอ เขามีข้อมูลว่าโดยเฉลี่ย บัณฑิตของ
รัฐมีหนีค้ นละ $31,515 คือกว่าล้านบาท ทางรัฐถูกเรียกร้องให้กำ� หนด
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐไม่เพิ่มค่าเล่าเรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึง
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ต้องเน้นบริหารประสิทธิภาพ และมีผลให้มหาวิทยาลัยเอกชนก็ต้อง
หันมาปรับตัวแบบเดียวกัน เพราะถ้าเพิ่มค่าเล่าเรียนจะแข่งขันยาก
ในสหรัฐอเมริกา มีข้อดีคือเขาเปิดเผยโปร่งใส อธิการบดี
ม. โอไฮโอ สเตท ได้รบั ค�ำยกย่องว่าเก่งและท�ำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
มาก โดยได้รับค่าตอบแทนปีละ ๒ ล้านเหรียญ และมีค่าเดินทางปีละ
๕๕๐,๐๐๐ เหรียญ ก็ถูกแรงกดดันว่า พยายามลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่น
แต่ของตนเองค่าใช้จา่ ยสูง โดยบทความบอกว่าท่านผูน้ เี้ คยเป็นอธิการบดี
มาแล้วถึง ๕ แห่ง มีฝีมือสูงมาก ได้ชื่อว่าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เงินเดือนสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ใต้ชอื่ บทความนีเ้ ป็นข้อความตัวอักษรขนาดใหญ่ เพือ่ สือ่ สาระ
ส�ำคัญ เขียนว่า U.S. public universities turn to privatization and
staff cuts to save money ผมพยายามจับความว่าเขา Privatize
อย่างไร สรุปได้วา่ เขาไม่ Privatize งานหลัก แต่ Privatize งานสนับสนุน
เช่น มหาวิทยาลัย โอไฮโอ สเตท ก�ำลังพิจารณาขายสนามบินของ
มหาวิทยาลัย ขายสนามกอล์ฟ และอาจปล่อยให้บริการจอดรถ เป็น
บริการแบบธุรกิจเอกชน ผมแปลกใจที่มหาวิทยาลัยถึงกับมีสนามบิน
และสนามกอล์ฟ ของตนเอง แต่สังเกตให้ดีนะครับ เวลานี้กิจการ
สนับสนุนหลายอย่างของมหาวิทยาลัยไทยก็คล้ายๆ Privatize ไปแล้ว
เช่น หอพักนักศึกษา ผมเดาว่าต่อไปบริการที่จอดรถ ก็จะหนีไม่พ้น
ต้ อ งแยกไปจั ด การแบบกึ่ ง ธุ ร กิ จ ให้ เ ลี้ ย งตั ว เอง หรื อ หาเงิ น มา
สนับสนุนงานหลัก คืองานวิชาการ
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วิธรี ดั เข็มขัดของเขาคือ รวบเอางานเชิงบริการมาดูแลโดย
ส่วนกลาง เช่นเขาบอกว่าประหยัดเงินได้ถงึ ปีละ ๒๐ ล้านเหรียญ จาก
การดึงเอาการซือ้ เครือ่ งเขียนและบริการถ่ายเอกสารมาจัดการโดยส่วน
กลาง ไม่ใช่คณะ ๑๔ คณะแยกกันจัดการอย่างแต่ก่อน เรื่องการ
จัดการโดยส่วนกลางในบางเรื่อง โดยใช้วิธีการจัดการอย่างมืออาชีพ
นี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีประสบการณ์ การจัดตั้งศูนย์บริหารสินทรัพย์
และจ้างผูบ้ ริหารภายนอกทีม่ ปี ระสบการณ์ และความสามารถเข้ามา
ดูแล สินทรัพย์งอกเพิ่มจากปีละ ๑๐๐ ล้าน เป็น ๓๐๐ ล้าน
ยามเศรษฐกิจไม่ดี ผู้คนยากล�ำบาก มหาวิทยาลัยจะมาแข่ง
กันขึ้นค่าเล่าเรียนอย่างที่เคยท�ำมาในอดีตไม่ได้แล้ว ในสหรัฐอเมริกา
มีข้อดีคือเขามีระบบข้อมูลดี และมีการท�ำวิจัยบอกให้สังคมรับรู้
ในอดีตหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอเมริกันถูกสังคมต�ำหนิมาก ว่า
แข่งกันขึ้นค่าเล่าเรียน ท�ำให้ตัวเลขหนี้สินของบัณฑิตสูงขึ้นมากมาย
ตั ว เลขนี้ เ ป็ น แรงกดดั น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งปรั บ ตั ว สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ผมอยากเห็ น เรื่ อ งราวของการปรั บ ตั ว ท� ำ นองเดี ย วกั น ของ
มหาวิทยาลัยไทย
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/492022
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ใคร่ครวญเรื่องรายงานประจ�ำปี
ของมหาวิทยาลัย
เช้าวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕ วันวิสาขบูชา ผมหยิบรายงานประจ�ำปีของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขึ้นมาพลิกอ่าน ผมมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ จ�ำนวนมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เขาจึงส่ง
รายงานประจ�ำปีมาให้ วันนี้ผมจึงได้โอกาสท�ำแบบฝึกหัดใคร่ครวญ
เรื่องรายงานประจ�ำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยหลักการก็น่าจะใช้กับ
หน่วยงานประเภทอื่นๆ ได้ด้วย
ผมอ่านแบบจับภาพใหญ่ เพื่อดูว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความ
ก้าวหน้าบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ก� ำหนดไว้อย่างไร ก็เกิดปิติ
ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความก้าวหน้าไปไม่น้อย มีการจัดหลักสูตร
ที่มีความจ�ำเพาะของตนในหลากหลายสาขาวิชา และพัฒนาการก็
เป็นไปในแนวทางเป็นมหาวิทยาลัยแบบ Comprehensive ตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้
ผมฝึกอ่าน “สิง่ ทีไ่ ม่ได้นำ� เสนอ” ในรายงานประจ�ำปี คือนอกจาก
พิจารณาสาระที่น�ำเสนอในเล่มแล้ว ผมตั้งค�ำถามกับตนเองว่า สิ่งที่
ไม่ได้น�ำเสนอ (ทั้งๆ ที่ควรน�ำเสนออย่างยิ่ง) มีบ้างไหม ถ้ามีสิ่งนั้น
คืออะไร
ผมบอกตัวเองว่า สิง่ ทีร่ ายงานประจ�ำปีเล่มนัน้ น�ำเสนอคือ Input
ครับ แต่ไม่ได้น�ำเสนอ Output เลย รายงานประจ�ำปีเล่มนีค้ งจะจัดท�ำ
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โดยคนที่มีวิธีคิด (Mindset) แบบราชการ ที่เน้นอวด Input และ
Process
ท�ำให้ผมหวนกลับไประลึกถึงปี ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖ และ ๒๕๒๘
- ๒๕๓๒ ทีผ่ มท�ำหน้าทีค่ ณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผมใช้เรียนวิชาการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ และต้องการ
การวางรากฐานเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าและยัง่ ยืนในอนาคต ทีว่ ทิ ยากร
จากนิด้าที่เราเชิญมาสอนวิชาด้านการบริหารแก่พวกเรา (อันมี ศ. ดร.
อรุณ รักธรรม เป็นอาทิ) บอกเราว่าต้องสร้างหรือปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กร (Corporate culture) และผมตัง้ เป้าไว้ลกึ ๆ ว่า ต้องสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพทีม่ กี ารพัฒนาต่อเนือ่ ง (CQI - Continuous Quality Improvement) และต้องเน้นที่คุณภาพของผลงานเป็นหลัก
ผมเอารายงานประจ�ำปีของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ มาดู
แล้วบอกตัวเองว่า เป็นรายงานทีเ่ น้นอวดว่า มีอะไร ท�ำอะไร แต่ไม่อวด
ว่ามีผลงานอะไร ไม่ได้ใช้ตัวรายงานประจ�ำปีเป็นเครื่องมือสื่อสาร
เป้าหมายเชิงคุณค่าขององค์กร
ผมจึงออกแบบรายงานประจ�ำปีของคณะแพทยศาสตร์เสียใหม่
ให้เน้นที่ผลงานที่เราภาคภูมิใจ และตรงตามปณิธานความมุ่งมั่นที่เรา
ร่วมกันก�ำหนด ท�ำให้หน่วยงานย่อยในคณะต้องรวบรวมข้อมูลผลงาน
ส�ำคัญตามเป้าหมายหลักของคณะ ส�ำหรับน�ำมาน�ำเสนอในรายงาน
ประจ�ำปี เข้าใจว่าวิธีเขียนรายงานประจ�ำปีแบบ Output - Oriented
ที่เน้น Strategic Output นี้ ยังด�ำรงอยู่ต่อมาจนบัดนี้ เสียดายที่ผม
ไม่ได้เก็บรายงานประจ�ำปีเหล่านั้นเอาไว้ตรวจสอบตอนเขียนบันทึกนี้
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จึงเท่ากับผมได้ใช้กระบวนการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เป็น
เครื่องมือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นวัฒนธรรม Output - oriented
และก้าวสู่วัฒนธรรม Outcome - oriented
ผมสังเกตว่า การรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
เป็น กระบวนการเรียนรู้ที่สำ� คัญของสมาชิกในองค์กร ว่าเรื่อง
ใดเป็นเรื่องส�ำคัญ เรื่องใดเป็นเรื่องรอง การมุ่งเน้นอวดผลงาน
เน้นผลงานที่มีคุณภาพสูง มีผลกระทบสูงต่อผู้ใช้บริการ และ
ต่อบ้านเมือง จะปลูกฝังความคิดเชิงรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
เรียกว่าเกิดแนวคิดแบบ มองออกไปภายนอกองค์กร (Outwardlooking) ไม่ติดวิธีคิดแบบเอาตัวเองเป็นหลัก (Inward-looking
หรือ Self-centered) เมื่อท�ำต่อเนื่องจะเกิดความเคยชินกลาย
เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่มีผลต่อพัฒนาการระยะยาว
ผมเดาว่า ปัจจัยด้านการเขียนรายงานประจ�ำปีแนวใหม่ทผี่ มริเริม่
ไว้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น่าจะมีส่วนวาง
รากฐานให้หน่วยงานนีพ้ ฒ
ั นาก้าวหน้าปรับตัวเองมาเป็นอย่างในปัจจุบนั
ไม่ทราบว่าเคยมีคนตีความเรื่องนี้ไว้ในประวัติของคณะฯ หรือไม่
ผมจึงขอตีความแบบยกหางตัวเองไว้ ณ ที่นี้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494297
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University Social
Responsiblity
แนวของคุณชายดิศนัดดา
วันที่ ๔ เม.ย. ๕๕ ผมไปร่วมงาน APIAE 2012 : University
Social Responsibility for the Benefit of Mankind (http://www.muic.
mahidol.ac.th/apaie/?page_id=9) ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ฟังปาฐกถาน�ำเรื่องของ มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล
ด้วยความชุ่มชื่นใจ
อ่านบันทึกของ คุณรุจเรขา ได้ที่ http://ruchareka.wordpress.
com/2012/04/04/
ผมท�ำการบ้านตีความ (ไม่ทราบว่าถูกหรือผิด) หัวใจของสิง่ ทีค่ ณ
ุ
ชายดิศสื่อออกมาอย่างจับใจผู้ฟังสะกดผู้ฟังให้ติดตามสไลด์ภาพและ
ถ้อยค�ำสัน้ ๆ ประกอบกับค�ำอธิบายทีก่ ระชับชัดเจนอย่างแทบไม่หายใจ
ว่า ท่านบอกเราว่ามหาวิทยาลัยไทยต้องให้เกียรติให้คุณค่าแก่
ความรูป้ ฏิบตั หิ รือปัญญาปฏิบตั ิ (Phronesis) ให้มากกว่าปัจจุบนั
ปัญญาปฏิบัติจะเป็นตัวดึงดูดมหาวิทยาลัยเข้าหาสังคมเข้าไป
ท�ำงานร่วมกันสังคม ที่เรียกว่ามี Social engagement น�ำไปสู่
ความรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility)
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มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล เล่าเรือ่ งราวของมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงทีท่ ำ� งาน
แก้ปัญหาความยากจนและการมีชีวิตอยู่ด้วยการท�ำไร่ฝิ่นที่ทำ� ลายป่า
ให้ชุมชนชาวเขาในบริเวณโดยรอบพระต�ำหนักดอยตุง ค่อยๆ พัฒนา
ชีวติ ความเป็นอยู่ จนมีชวี ติ ทีด่ ใี นปัจจุบนั ด้วยยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคน
เน้นการพัฒนาให้ช่วยตนเองได้ และให้ชุมชนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
จากพื้นที่เล็กๆ ในอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง สู่อีกหลายจังหวัดใน
ทุกภาคของประเทศ สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย
(แคว้นอาเจะ) และอัฟกานิสถาน
จากการด�ำเนินการภาคปฏิบัติในพื้นที่เชื่อมโยงกับการศึกษา
และรูปแบบการท�ำธุรกิจสมัยใหม่ น�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็น
ขั้นตอนรวมแล้วหลายร้อยเท่า เช่น กาแฟและสินค้าแฟชั่น
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488648
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สัปปายะสถาบันอุดมศึกษา
เช้าวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๕ ผมไปถึงสถาบันอาศรมศิลป์ตงั้ แต่ ๗ โมง
เช้า แล้วถือโอกาสเสพ สัปปายะจากธรรมชาติโดยรอบซึง่ เกิดจากฝีมอื
ออกแบบภูมิสถาปัตย์ชั้นครู
วิธฝี กึ สติเข้าสัมผัสความงามของธรรมชาติทงี่ า่ ยทีส่ ดุ ส�ำหรับผม
คือการถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปดิจิตัล ที่ราคาปานกลาง จึงเป็นครูฝึกสติ
(และสมาธิ) ของผม ช่วยให้ใจจดจ่อ และเพ่งจักษุสัมผัสไปยัง Microworld ที่อยู่รอบตัว ช่วยให้เห็นความงามที่ตามปกติไม่เห็นมากมาย
ความงามที่ได้จากสภาพการณ์แบบนี้ ต้องมีปัญญาเป็นตัวช่วย
ในภาษา Cognitive psychology นี่คือ Long term memory หรือเรียก
ให้งา่ ยว่าความรูเ้ ดิมหรือพืน้ ความรู้ ดังเช้านีผ้ มเดินไปเห็นดอกไม้สชี มพู
สองดอกตกอยู่ที่ทางเดิน ผมรู้จักดอกทั้งสองว่าคือ ดอกจิกสวน ท�ำให้
ผมรู้ว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมน�ำ้ ในความรกนั้นมีต้นจิกสวนอยู่ด้วย โดยที่
ก่อนหน้านัน้ ผมไม่ทราบ เพราะไม่ได้สงั เกตใบ ทัง้ ๆ ทีผ่ มได้ถา่ ยรูปยอด
อ่อนสีชมพู อันงดงามไว้หลายภาพแล้ว ผมโยงได้ทันทีว่า ยอดอ่อน
สีชมพูนั้นคือ ยอดจิกสวน
จากดอกจิกสวนสองดอก ผมจึงเดินหาช่อจิกสวนและได้รปู หลาย
รูป จากทีม่ นั ซ่อนอยูใ่ นความรกของต้นไม้ แล้วผมก็เดินส�ำรวจว่ามีตน้
จิกสวนกี่ต้น ท�ำให้ได้ภาพยอดอ่อนและช่อดอกจิกสวนอีกหลายภาพ
เมื่อจิตเข้าสู่ภวังค์หรือสมาธิแห่งความงาม ผมก็เดินส�ำรวจหา
มุมถ่ายภาพให้ได้ความงดงามอีกมากมาย
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วันนี้สถาบันฯ จะมีพิธีรดน�้ำกรรมการสภาฯ เนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต์ เจ้าหน้าที่มาจัดสถานที่ แต่เช้า ผมจึงได้รูปเบื้องหลังการ
ตกแต่งสถานที่ และภาพสถานที่จากมุมและแสงเงาที่หลากหลาย
ภาพที่เอามา อวดในวันนี้หากไม่ได้จิตที่เข้าสู่สมาธิเพ่งความงามของ
ธรรมชาติ ผ่านการถ่ายภาพอย่างเพ่งความงาม ภาพจะไม่งามอย่างนี้
แต่เช้านี้อากาศร้อนอบอ้าว ผมเดินส�ำรวจหามุมสัปปายะ คือมี
ลมโชยบ้างเป็นครัง้ คราว แล้วเอาเก้าอี้ ไปนัง่ พิมพ์บล็อก จนจบย่อหน้า
ที่แล้ว ก็มีคนเริ่มมาประชุม จึงต้องละไปทักทายพูดคุยกับกรรมการ
สภาท่านอื่น และอาจารย์ของสถาบัน
สัปปายะสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ถือความสบายเป็นเป้าหมาย
สุดท้าย เป้าหมายสุดท้ายของสถาบัน อาศรมศิลป์ คือท�ำหน้าที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือก สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่
สังคม ทัง้ เปลีย่ นแปลง สถาบันอุดมศึกษา และเปลีย่ นแปลงสังคม
ในภาพใหญ่ โดยส่วนที่ลงมือท�ำเป็นส่วนเล็กๆ สถาบันอาศรม
ศิลป์ จึงเป็นสถาบันเล็กๆ ที่ทำ� งานยิ่งใหญ่
ตอนพิธีรดน�้ำกรรมการสภาและอาจารย์ผู้ใหญ่ ผมจึงอวยพร
แก่ทุกท่านที่เข้ามารดน�้ำว่า ผมมีพร ๓ ประการ คือ (๑) ขอบคุณที่เข้า
มาเป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันอาศรมศิลป์ เพราะ (๒) สถาบันฯ ได้ทำ� คุณ
ประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคมมาก คือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่
อุดมศึกษาและบ้านเมือง ผลงานนี้เป็นของทุกคน จึงควรภูมิใจและมี
ปิติสุขจากผลงาน สภาพการท�ำงานเช่นนี้น�ำไปสู่ (๓) เกิดการเรียนรู้
มาก คนที่เข้าร่วมขบวนการนี้จึงได้ความรู้ ได้ประสบการณ์มาก
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ผมขออวยพรให้ผู้มารดน�้ำแต่ละท่าน น�ำเอาความรู้นี้ไปใช้ต่อ ทั้ง
ในงานและในชีวิตส่วนตัว จะท�ำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งใน
เรื่องงาน และเรื่องชีวิตส่วนตัว ผมขออวยพรให้ท่านได้รับอานิสงส์นี้
โดยย�ำ้ ว่า พรนี้ต้องเอาไปปฏิบัติเอง จึงจะได้รับผล ไม่ใช่รอให้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488091
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สุนทรียสนทนาว่าด้วย
การประเมินภายนอก
ของมหาวิทยาลัย
บ่ายวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๕ ผมไปร่วมการประชุมรับฟังการรายงาน
ด้วยวาจา ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยทีมประเมินจ�ำนวน ๑๔ คน มี ศ. เกียรติคณ
ุ พลตรีหญิง พญ. วณิช
วรรณพฤกษ์ เป็นประธาน
ที่จริงผมมีหน้าที่ไปรับฟัง แต่ตอนจบหลังจากท่านอธิการบดี
ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน กล่าวขอบคุณคณะผู้ประเมินแล้ว ท่าน
ประธาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าศิริราชรุ่นพี่ของผม ๒ ปี ขอให้ผมกล่าวต่อที่
ประชุมสั้นๆ
ผมได้เล่าให้ที่ประชุม ซึ่งมีคนมาร่วมฟังประมาณ ๑๐๐ คน
ว่า ผลการวิจัยโดย ทีดีอาร์ไอ ที่น�ำเสนอในการประชุมประจ�ำปีของ
ทีดีอาร์ไอ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕ บอกว่า ในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมา
คุณภาพของการศึกษาไทยด้อยลง ทั้งระดับการศึกษาพื้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา และการประเมินของ สมศ. ไม่มีส่วนช่วยยกระดับ
คุณภาพของการศึกษา เพราะผลการประเมินของ สมศ. ไม่ก่อผล
กระทบต่อการให้คุณให้โทษผู้รับผิดชอบ การประเมินแบบไม่ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการประเมิน และไม่น�ำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น
เป็นสิ่งสูญเปล่า
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การประเมินทีม่ คี ณ
ุ ค่า คือการประเมินเพือ่ การเรียนรูแ้ ละปรับปรุง
และต้องเน้นทีอ่ นาคต มากกว่าเน้นทีป่ จั จุบนั และอดีตอย่างทีใ่ ช้กนั ใน
ปัจจุบนั และโลกปัจจุบนั และอนาคต ก็มคี วามไม่แน่นอนและมีความ
ผันแปรสูง อุดมศึกษาที่มีคุณภาพ จะต้องมีความสามารถท�ำหน้าที่
ในสภาพนี้ได้อย่างไร
วิธกี ารประเมินของ สมศ. มีความเป็นทางการสูง และมีลกั ษณะ
One size fits all สูง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง สังคมต้องการ
มหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างหลากหลาย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึง่ ของหัวขบวน ทีน่ �ำสังคมไทยฟันฝ่าสูอ่ นาคต
ทีม่ ที งั้ ส่วนทีแ่ น่นนอนและไม่แน่นอนนี้ จึงมีประเด็นว่า เราจะมีเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพในการท�ำหน้าที่เชิงสร้างสรรค์ สู่อนาคต ได้
อย่างไร
การพูดในโอกาสเช่นนี้ ผมเน้นการตั้งค�ำถาม ชวนคิดเรื่อง
ใหญ่ๆ ให้แก่บ้านเมือง หวังว่าจะมีคนเอาไปคิดต่อ และช่วย
กันลงมือท�ำ การตั้งค�ำถามของผม ไม่ได้หมายความว่าผมมี
ค�ำตอบ เรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนและยากเช่นนี้ ผมไม่มสี ติปญ
ั ญาทีจ่ ะตอบ
ได้ด้วยตนเอง แต่ก็เชื่อว่าเมื่อช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือท�ำ และ
เอาผลมา ลปรร. กัน เรือ่ งยากๆ เหล่านีก้ ไ็ ม่เกินก�ำลังทีจ่ ะบรรลุ
ผลส�ำเร็จได้
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482703
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มีมหาวิทยาลัยส่อเค้าใกล้เจ๊ง :
ข้อมูลความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย
อาจมีคนถามว่ามหาวิทยาลัยเจ๊งได้ดว้ ยหรือ ค�ำตอบคือเป็นเรือ่ ง
ในต่างประเทศ ที่แคว้นเวลส์ของสหราชอาณาจักรครับ ดังข่าว http://
www.walesonline.co.uk/news/education-news/2011/12/05/morewelsh-universities-at-risk-of-collapse-than-a-year-ago-says-review-91466-29894370/ ผมชอบใจมากที่ประเทศของเขาไม่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยที่อ่อนแอ
โดยไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มหาวิทยาลัยเผชิญชะตากรรมอย่าง
เดียวดาย เขามีระบบ IRR (Institutuonal Risk Review) คอยสร้าง
สารสนเทศหรือ ความรูเ้ พือ่ ช่วยให้แต่ละมหาวิทยาลัยปรับตัว ผมชอบ
ที่เขาใช้ระบบ IRR เป็นกลไกประเมินเพื่อการเรียนรู้และปรับตัว ไม่ใช่
มีแต่ประเมินได้-ตกแบบ สมศ.
IRR ด�ำเนินการโดยการสนับสนุนของ HEFCW (Higher
Education Funding Council for Wales)
ผมชอบวิธีการจัดการระบบอุดมศึกษาแนวใหม่ แนวใช้ข้อมูล
สารสนเทศ และความรู้เพื่อการปรับตัว ให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีอิสระ
ในการปรับตัวเอง หน่วยงานจัดการระบบจัดท�ำสารสนเทศและ
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ความรู้เพื่อช่วยให้แต่ละมหาวิทยาลัย รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง
เพื่อการปรับตัว และระบบความรู้ที่ว่านั้น อย่างหนึ่งคือ IRR
ข้อมูล IRR ของมหาวิทยาลัยนี้เขาท�ำออกมาปีละ ๒ ครั้ง ท�ำให้
ผมหวนไปนึกถึง SCB มีการน�ำเสนอข้อมูลสรุปเรื่องความเสี่ยงทุกๆ
ไตรมาส และต่อมาเมื่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต้องระมัดระวัง
มากขึ้น มีการรายงานทุกเดือน
ข้อมูลเรื่องความเสี่ยง เป็นเรื่องของการมองอนาคต หาข้อมูล
เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตัว ไม่ประมาท ป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า
ไม่ปล่อย ให้เกิดปัญหาแล้วตามแก้
ผมได้ความรู้วิธีจัดการระบบอุดมศึกษาในภาพรวมเพิ่มขึ้นอีก
วิธีหนึ่ง
ท่านที่สนใจรายละเอียดของ IRR อ่านได้ที่ http://www.hefcw.
ac.uk/working_with_he_providers/institutional_assurance/inst_
risk_review.aspx
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472537
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ของส�ำนัก Cybermetrics
ผมคิดว่า มหาวิทยาลัยไทยควรเอาใจใส่พฒ
ั นาคุณภาพตามจุด
เน้นของตน เป็นตัวของตัวเอง ไม่ควรถูกชี้น�ำโดยส�ำนักจัดอันดับไป
เสียทั้งหมด
ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังนี้
เรียน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่นับถือ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๒ โดย
Cybermetrics Lab แห่ง CSIC สภาวิจัยแห่งชาติสเปน คลอดแล้วใน
วันนี้ ล่าช้ากว่าก�ำหนดเดิมไป ๓ วัน ส�ำนักนี้เคยเรียกกันว่า Webometrics แต่ปัจจุบันคือ Ranking Web of World Universities ใช้
Berlin Principles of Higher Education Institutions เป็นหลักในการ
วิเคราะห์ความแข็งแกร่งทางวิชาการเชิงเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัย
ทั่วโลก และในการจัดอันดับครั้งนี้ ส�ำนักนี้ได้วิเคราะห์สมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยถึง ๒๐,๓๐๐ สถาบันทั่วโลก
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย ๖ แห่งที่
ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top ๓๐๐ ของโลก ได้แก่
• อันดับ ๑๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ ๑๙ ของ
		 เอเชีย)
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• อันดับ ๑๗๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ ๒๐ ของเอเชีย)
• อันดับ ๑๙๕ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ ๒๑ ของเอเชีย)
• อันดับ ๒๓๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ ๒๖ ของเอเชีย)
• อันดับ ๒๔๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับ ๓๐ ของเอเชีย)
• อันดับ ๒๔๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับ ๓๑ ของ
		 เอเชีย)
ในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sout East Asia) มหาวิทยาลัย
ของไทยทั้ง ๖ แห่งนี้ อยู่ในอันดับที่ ๒ - ๗ โดยล�ำดับที่ ๑ คือ National
University of Singapore และอันดับที่ ๘ - ๑๐ คือ Institute of
Technology Bandung (Indonesia), Universitas Gadjah Mada
(Indonesia) และ Nanyang Technological University (Singapore)
ตามล�ำดับ
ในการจัดอันดับครั้งนี้ Ranking Web ให้น�้ำหนักของผลงาน
ตีพิมพ์ที่เข้าถึงผ่าน Google Scholar (ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ - ๒๐๑๑)
กับ Scimago number of scientific papers (ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ - ๒๐๑๐)
ได้ถึง ๓๐%
ส�ำหรับรายละเอียดอืน่ ๆ ทุกท่านสามารถดูได้ทเี่ ว็บไซต์ของส�ำนัก
นี้ที่ http://www.webometrics.info/
อนึ่ง ส�ำหรับมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้
มีทั้งหมด ๑๓๙ แห่ง ที่ติด Top ๑๐๐๐ ของโลกมี ๑๑ สถาบัน (คือ ๖
มหาวิทยาลัยข้างต้น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
<< ๓๓๐

อุดมศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) ที่เหลือได้รับการจัดอยู่อันดับอะไรบ้าง ดูได้ในไฟล์
ที่ส่งมาให้พร้อมนี้ (Ranking Web of World Universities January
๒๐๑๒ Universities in Thailand.pdf) แต่ประเด็นที่ส�ำคัญกว่าคือ
methodolgy ที่เขาใช้ในครั้งนี้และที่จะใช้ต่อไปในการจัดอันดับเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
ผมอีเมล์ถึงอาจารย์เป็นท่านแรกในเรื่องนี้ โดยหวังว่าอาจารย์
จะพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่าน Blog ของอาจารย์ เพื่อให้เกิดการ
ลปรร. ในแวดวงอุดมศึกษาของไทยต่อไป
ด้วยความนับถือและขอบคุณ
รศ. ดร. มงคล รายะนาคร
ผมจึงน�ำมาเผยแพร่ตอ่ และขอขอบคุณ รศ. ดร. มงคล รายะนาคร
มา ณ โอกาสนี้
ผมคิดว่า มหาวิทยาลัยไทย ควรเอาใจใส่พัฒนาคุณภาพตาม
จุดเน้นของตน เป็นตัวของตัวเอง ไม่ควรถูกชี้น�ำโดยส�ำนักจัดอันดับ
ไปเสียทั้งหมด
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477436
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เรียนรู้เรื่อง ESD
ผมได้ความรูน้ ี้ ผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ESD คือ Education for Sustainable Development ถือได้ว่าเป็น
หัวใจส�ำคัญของความอยู่รอดของมนุษยชาติ
UNESCO ได้ตงั้ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ด้านการวิจยั และบัณฑิต
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกว่า ProSPER.NETภายใต้ UN
University
นี่คือการท�ำหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา ในมิติใหม่ ที่คิดใหม่ท�ำ
ใหม่ ผ่าน Perspective ใหม่ ที่มองการท�ำหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา
แนวใหม่ ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายอุดมศึกษา ที่ทำ� งานร่วมกันทั้งโลก
โดยมีเป้าหมายที่ความยั่งยืนของโลก
ความยั่งยืนนี้รวมทั้ง Sustainable environment, Sustainable
health systems, Sustainable natural resources, Sustainable
production และ Sustainable consumption เป็นต้น ทุกสาขาวิชา
สามารถคิดสร้างสรรค์ให้เป็นวิชาการเพื่อความยั่งยืนได้ทั้งสิ้น และ
ในเรื่อง Sustainable consumption เข้ากันได้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรับปรุงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/480167

<< ๓๓๒

อุดมศึกษาไทย

“ครูเพื่อศิษย์”

การศึกษาไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓
บนเส้นทางแห่งอาจาริยบูชา
วิจารณ์ พานิช
จัดพิมพ์โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
ดาว์โหลดหนังสือเล่มนี่้ได้ที่
http://www.kmi.or.th/attachments/TFSBook2553_Find.pdf
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“ครูเพื่อศิษย์”

เติมหัวใจให้การศึกษา
วิจารณ์ พานิช
จัดพิมพ์โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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“ครูเพื่อศิษย์”

วิถีสร้าง การเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ดาว์โหลดหนังสือเล่มนี่้ได้ที่ http://www.learing.thaissf.org
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