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คําว่า เต็มพิกัด นั้น ตามพจนานุกรมหมายถึง เต็มอัตราท่ีจะกระทําได้ เพราะฉะนั้นจึงมี�
นัยว่า ถ้าเรามีพลังของการนิเทศ ท้ังจํานวนอัตรากําลังบุคลากร เทคนิควิธีการต่างๆ แล้วก็ระบุวิธีการท่ีจะต้อง
เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายให้เกิดพลัง จึงใช้คําว่า เตม็พิกัด ซ่ึงมันมีนัยท้ังเชิงปริ�มาณ และเชิงคุณภาพ ซ่ึงวันนี้
ผมเชื่อว่าคงทําให้วงการนิเทศ ได้รู้สึกชุ่มชื่นใจมากข้ึน ว่าตอนนี้ สพฐ. หวังและมีความคาดหวังท่ีจะพ่ึงระบบ
นิเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้นะครับ
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ในมุ�มมองในเรื่องของการนิเทศนั้น ภาษาอังกฤ ษเขาเรียกว่า “Su perv ision” ถ้าจะมองแบบท่ี
เป็นชีวิ�ตประจําวัน ก็เปรียบเหมือนกับว่าระบบการศึกษาเราเป็นเหมือนกับกลไกเครื่องยนต์ท่ีจะต้องมีการ
ทํางานสอดประสานกัน และส่งกําลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้าจะมองว่าระบบการนิเทศคืออะไร ผม
อยากจะเปรียบเปรยว่าการนิเทศนั้นเปรียบเสมือน หัวเชื้อน้ํามันเบนซิน หัวเชื้อของน้ํามันเชื้อเพลิง 
เพราะว่าอะไร?  เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์มันก็ทํางานของมันได้  เติมน้ํามันไปมันก็สามารถท่ีจะขับเคลื่อน
มีพลังส่งท่ีจะเดินไปข้างหน้าได้ แต่ว่าเครื่องยนต์ท่ีออกแบบข้ึนมานั้น สมมติว่าเป็นรถยนต์ขนาดซัก 2000 cc.
มีกําลังแรงม้าประมาณ 130 แรงม้า นี่คือประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีได้ออกแบบมา แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัย
ท่ีจะทําให้เครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพ ประการสําคัญ ก็คือในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง
คื�อตัวพลังงานท่ีจะช่วยก่อให้เกิดการจุดระเบิดในการขับเคลื่อน หากว่ามีสารปนเปื้อน หรือว่ามีตะกอน ใน
ท่ีสุดเครื่องยนต์ก็วิ่งไม่�เต็มสูบ ไม่เต็มสมรรถนะ ในท่ีสุดรถหัวเทียนก็จะบอด รถก็ต้องจอดอยู่ข้างทาง ไปไหน
ไม่ได้ นี่คือปัญ หาของสิ่งเล็กๆน้อยๆท่ีมันเกิดข้ึนในระบบ เพราะฉะนั้น ผมจึงเปรียบเสมือนว่าการนิเทศมันเป็น 

หัวเชื้อ ของน้ํามัน 
เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดสิ่งแรกท่ีเรียกว่าเป็นการ วินิจฉัยภายใน เป็นเหมือนกับ I nterna l  

D ia g nostic คือเป็นระบบการท่ีจะต้องวินิจฉั�ยเพ่ือให้รู้ว่าสมมติฐานของโ รคเกิดจากอะไรนะครั�บ โ รค ในท่ีนี้
ก็�คือสิ่งท่ีเป็นปัญ หา อุปสรรคของการพัฒ นาและขับเคลื่อนคุณภาพของการศึกษา จึงเหมือนกับว่าการท่ีเรา



พัฒ นาไปสู่คุณภาพนั้น เรากําลังสู้รบกับความด้อยคุณภาพ ซ่ึงมันเหมือนกับเป็นโ รคซํ้าซากท่ีมันเกิดข้ึนกับ
ระบบการศึกษาของเรา ไม่ว่าเราจะปฏิรูปการศึกษามา 10 กว่าปีแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังค่อนข้างจะอยู่ในวังวน
ของปัญ หาคุณภาพแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ ปัญ หาในเรื่องของวิชาพ้ืนฐาน เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ถึงเวลาแล้วครับท่ีเราจะต้องสู้รบกับปัญ หาอุปสรรคต่างๆ อย่างเต็มท่ี 
อย่างเต็มพิกัด ซ่ึงศึกษานิเทศก์ หรือระบบการนิเทศนั้น มีสิ่งท่ีท่านจะต้องเปิดกล่องดําให้ได้ กล่องดําก็คือ 
กล่องท่ีมันเก็บรหัสความลับ หรือคําตอบของการพัฒ นาคุณภาพ เพราะว่าหน้าท่ีของการศึกษานั้นก็คือว่า เรา
จะต้องช่วยทําให้สิ่งท่ีเป็นเรื่องยาก ท่ีนักเรียนไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ให้เป็นไปได้ เป็นเรื่องท่ีครูดําเนินการ
สอน และชี้นํา ชี้ทาง ให้กับนักเรียนสามารถท่ีจะเข้าใจเรื่องยากได้ง่ายข้ึน ศึกษานิเทศก์ก็�ต้องช่วยทําในสิ่งท่ี
เป็นไปไม่ไดใ้ห้เป็นไปได้ นะครับ เหมือนกับเป็นตัว Ca ta l yst ในทางปฏิกิริยาเคมี� สสารหรือว่าสารเคมี�สองตัว
เม่ือในทางทฤ ษฎีรู้ว่ามันมี�ประจุบวก-ลบ ท่ีมันจะสามารถทําปฏิกิริยากันได้ แต่พอเทเข้าไปรวมกัน มันไม่�
เกิดปฏิกิริยา ทางทฤ ษฎีมันเป็นไปได้นะครับ ระบบการนิเทศก็จะต้องเป็นอะไรครับ?  เป็นตัวกระตุ้น เป็น 
Ca ta l yst จะก่อให้เกิดการเร่งประจุให้มันวิ่งบวกกับลบ ให้มีการทํางานได้ดี ข้ึน อันนี้ ก็คือบทบาทของ
ศึกษานิเทศก์ 

นอกจากนั้น ศึกษานิเทศก์�ต้องมีหน้าท่ีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือเรียกว่า 
Pa ra dig m Shift เม่ือวิสัยทัศน์เปลี่ยน ความคาดหวังการศึกษาเปลี่ยน ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
และคนท่ีจะทําหน้าท่ีตรงนี้ นําเอานโ ยบาย ทิศทาง เป้าหมายไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก็คือ
ศึกษานิเทศก์นะครับ
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เหล่านี้คือสิ่งท่ีคาดหวังในระบบการนิเทศแนวใหม่ และท่ีผมเรียนว่า ยุคนี้เป็นยุคท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายและจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา ศึกษานิเทศก์จึงจําเป็นท่ีจะต้องเข้�ามารับรู้ในเรื่อง
ของวิสัยทัศน์ แล้วก็กระบวนทัศน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ แล้วท่าน
ไปพูดกับโ รงเรียน ไปให้คําแนะนํากับโ รงเรียนแบบเดิมๆ อะไรจะเกิดข้ึน?  ก็จะเกิดการท่ีบอกว่า ศึกษานิเทศก์�
ตกยุคแล้ว ไม่ทันสมัยแล้ว ท้ังๆท่ีท่านก็เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพความรู้ต่างๆ แต่ว่าเม่ือสิ่งท่ีท่านพูดไปนั้นไม่�
สอดคล้องกับยุคสมัยและแนวความคิดท่ีเป็นปัจจุบัน ก็จะทําให้น้ําหนักคําพูดของศึกษานิเทศก์นั้นลดความ
น่าเชื่อถือลงไปนะครับ



เม่ือสั�กครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของการนิเทศว่า เม่ือเรามี I nterna l  D ia g nostic แล้ว เราจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขภายใน คือเราไม่รอให้เกิดการประเมินภายนอก แต่ศึกษานิเทศก์นั้นจะต้องทํา I nterna l  
D ia g nostic คือเป็นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน โ ดยยึดโ ยงกับเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ว่า จากการเรียนการสอนแบบนี้ มันจะก่�อให้เกิดประโ ยชน์และบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ และเม่ือวินิจฉัยข้อบกพร่องแล้วก็ดําเนินการแก้ไขท่ีเรียกว่าเป็น I nterna l  
Correction สรุปความง่ายๆก็คือ อย่างน้อยศึกษานิ เทศก์จะต้องมีท้ังสองกระบวนการรวมกัน คือ 
Su perv ision แต่เนื่องจากในขณะนี้ เป้าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีการปรับเปลี่ยนไป
จากเดิม เป็นเป้าท่ีเคลื่อน ไม่ใช่เป้านิ่ง เพราะฉะนั้นหากว่าท่านเล็งไปท่ีเดิมและทํางานแบบเดิม ท่านก็จะ
พลาดเป้าหมายนะครับ 

เพราะฉะนั้นก็มาถึงประเด็นท่ีสอง เรื่องท่ีสองท่ีผมจะเรียนก็คือ ในเรื่องของ Concept  ของการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีกําลังปรับเปลี่ยนไป  จริงอยู่ท่ี ว่าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง จุดหลักสําคัญ ก็ยังคง
เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  แต่ว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก็อาจจะยังมีความ
ไม่ชัดเจนว่าเราจะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้อย่างไร และอะไรคือสิ่งท่ีเรียกว่า การพัฒ นาผู้เรียน ห้เต็มศักยภาพใน
ยุคปัจจุบัน  ขอเรียนว่าการศึ�กษาไทยขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีเรียกว่าเป็นการศึกษาท่ีเน้นในเรื่อง
ของโ อกาสและความเสมอภาค   แต่ว่าในยุคปัจจุบันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดง
วิสัยทัศน์ว่า การศึกษายุคใหม่ ต้องเป็นไปเพ่ือเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโ ลก เพราะฉะนั้น ถ้าท่านได้เกาะ
กระแสตรงนี้ ท่านก็จะเริ่มมองเห็นภาพของความคาดหวังแล้วว่า การศึกษาในยุคใหม่�ไม่ใช่ว่าการศึกษาเพ่ือ
การศึกษา ไม่ใช่เป็นการศึกษาท่ีจัดเพ่ือให้นักเรียนเข้ามาเรียนมากๆ และจบออกไปมากๆ จบแค่นั้นนะครับ 
การศึกษายุคใหม่นี้จะต้องมีความเชื่อมโ ยงกับระบบเศรษฐกิจ และการเมือง  จะต้องเป็นรากฐานอาจจะกล่าว
ได้ว่าวงการศึกษายุคใหม่นั้น เป็นเสาหลักท่ีจะคํ้ายันระบบของประเทศท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การบริ�หารจัดการจะเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นการทํางานแบบบูรณา
การ คําเหล่านี้ไม่ได้เป็นคําใหม่เลยนะครับ แต่ว่าในยุคนี้การทํางานจะต้องมีผลเป็นรูปธรรม โ ดยเฉพาะคําว่า 

บูรณาการ ท่านจะเห็นว่าการแบ่งงานของรัฐมนตรีว่าการฯ ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็�นการแบ่งเชิง
บูรณาการใช่ไหมครับ?  เป็นการแบ่ง ไม่ได้แบ่งตามองค์กรหลัก แต่เป็นการแบ่งตามพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้น 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ท้ังสองท่านจะมีภารกิจรับผิดชอบหน่วยงานท้ังการศึกษาพ้ืนฐาน ท้ังอาชีวะ ท้ัง
อุดมศึกษา ท้ังการศึกษานอกโ รงเรียน ท้ังการศึกษาเอกชน แต่แบ่�งว่า ถ้างานเกิดข้ึนท่ีจุดใด รัฐมนตรีท่านใด
เป็นเจ้าของพ้ืนท่ีตรงนั้นก็รับผิดชอบดูแล นี่คือบริบทท่ีกําลังปรับเปลี่ยน เพราะฉะนั้นความคาดหวังของ
การศึกษานั้นปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จึงพอจะอธิบายได้ว่า การศึกษานั้นเดิมทีเราบอกว่า การศึกษาเพ่ือปวง
ชน นะครับ เพ่ือปวงชน ก็คือว่า การจัดการศึกษาให้ทุกคนมีโ อกาสเข้าเรียนแล้วก็จบการศึกษา ก็ถือว่าอันนั้น
ก็เป็นความสําเร็จ โ ดยเฉพาะในประเทศไทย ได้เคยเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโ ลกและประกาศปฏิญ ญ า
ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เกิดปฏิญ ญ าท่ีเรียกว่า Edu ca tion For Al l เป็นการศึกษาเพ่ื
ปวงชน แต่ว่าในปัจจุบัน ราต้องไปให้ไกลกว่าตรงนั้น การศึกษาต้องเป็�นไปเพ่ือการพัฒ นาท่ียั่งยืน จึงเปลี่ยน
จาก Edu ca tion For Al l  เป็น Edu ca tion for Su sta ina bl e D ev el opment (ESD ) 
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Edu ca tion for Su sta ina bl e D ev el opment คือการศึกษาไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของโ อกาสการ
เข้าเรียนและจบการศึกษา ไม่ได้วัดกันเฉพาะจํานวนปีเฉลี่ยท่ีประชาชนได้รับการศึกษา แต่จะต้องมีการ
เชื่อมโ ยงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และในยุคนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้ความสําคัญ เป็นพิเศษ
ว่า นักเรียน นักศึ�กษาท่ีจบมา จะต้องมีงานทํา แม้กระท่ังระหว่างเรียนก็จะต้องมีการฝึกทักษะ และมีผลผลิต
ต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ นี่คือมิติใหม่ของการศึกษาไทย ท่ีเรียกว่า Edu ca tion For the Worl d of Work  
โ ลกของการทํางานจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ทุกๆอณุของการศึกษาของเรา ตั้งแต่ระดับประถมต้น ประถมปลาย ม.
ต้น และ ม.ปลาย แต่ความเข้มข้นของระบบการศึกษาเพ่ือการมีงานทําเป็นไปตามวัยวุฒ ิ ช่วงวัยของนักเรียน 
จึงจําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ท่ีเรียกว่า Pa ra dig m Shift

Pa ra dig m Shift นั้นเกิดข้ึนเพราะว่า วิสัยทัศน์ มุมมองของการศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม ก็จําเป็น
ท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากเดิมท่ีเป็นการเรียนแบบ จํา มาเป็นการเรียนแบบ 

สร้างสรรค์�  Rote Lea rning เป็น Crea tiv ity Lea rning
Rote Lea rning เป็นการเรียนแบบทําซํ้าๆ ท่องบ่อยๆ จําได้ แล้วก็นําไปสอบได้คะแนน

มาเป็นการเรี�ยนท่ีเน้นกระบวนการคิดและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์นั้นจําเป็นท่ีจะต้องมี�
การบ่มเพาะ แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงเล็กๆ เขาบอกว่า Crea tiv ity เด็กอนุบาลมีเยอะเลยนะครับ
เพราะว่าเด็กคิดอะไรได้อิสระ เข้า ป.1 ก็เริ่มท่ีจะลดความเป็นอิสระลง และความเป็นอิสระ Crea tiv ity นั้นมัน
หดลงเหลือน้อยมากเม่ือถึงระดับมัธยม ข้อเท็จจริงเป็นประการใดท่านต้องช่วยนําข้อสังเกตนี้ไปพิจารณา    
เพราะเขาบอกว่าเม่ือเด็กเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแล้วถูกบอกให้เชื่อ  ให้จํา เพราะฉะนั้น Crea tiv ity มันจึง
ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ซ่ึงตรงนี้จะเป็นประเด็นสําคัญ ของโ ลกในอนาคต การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็ดี 
ประชาคมโ ลกก็ดี จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้มี� Crea tiv ity เพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนจาก Rote 
Lea rning  เป็น Crea tiv ity Lea rning  การเรียนประเภทใช้หลักสูตรแบบท่ีมีความเสถียร (Sta tic) ยู่กับท่ี ไม่�
ก่อให้เกิดประโ ยชน์ในโ ลกปัจจุบันมากนัก เพราะว่าความรู้ต่างๆ และบริบทต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
เพราะฉะนั้นหลักสูตร เนื้อหาสาระท่ีเรียนรู้นั้น จะต้องมี พลวัตร มากข้ึน คือ D yna mic นะครับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากเดิมท่ีจะต้องมีกระบวนการจัดในห้องเรียน หรือว่าสิ่งแวดล้อม ณ ท่ีมี�
ความคงท่ี ก็จะต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ลําดับการจัดการสอน และประเภทกิจกรรมก็จะต้องมีความยืดหยุ่น 
คือ Fl exibl e มากข้ึน



การจัดหลักสูตรประเภทท่ีว่าหลักสูตรแกนกลางมีสัดส่วนมากๆ และให้โ รงเรียนทุกโ รงเรียน 
นักเรียนทุกคนเรียนเหมือนๆกัน ท่ีเรียกว่าเป็น Ma ss Produ ction จะต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพความสนใจของผู้เรียน และบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีเรียกว่า Cu stomiza tion ระบบการ
บริหารจัดการ รวมท้ังระบบการบริหารทางด้านวิชาการ เดิมทีนั้น ยึดส่วนกลางเป็นหลัก จะต้องเน้นในเรื่อง
ของการกระจายไปยังเขตพ้ืนท่ีและโ รงเรียนให้มากข้ึน ก็คือ จาก Centra l iza tion เป็น D ecentra l iza tion 
การบริหารแบบแยกส่วน องค์กรหลักท่ีมีอยู่ของกระทรวงศึกษาธิการ ทํางานต่างองค์กรก็ทํางานกันไป 
จะต้องมีการบูรณาการกันข้ึน ผมเรียนว่าในยุคนี้มีการประชุมองค์กรหลั�กบ่อยมาก และการทํางานการแบ่ง
ภารกิจนั้นจะเป็นการจัดภารกิจท่ีจะต้องเชื่อมโ ยงกัน ท่านคงพอได้ยินนะครับว่า เรื่องของหลักสูตร 
รั�ฐมนตรีว่าการฯ จะให้ สกอ. ใช่ไหมครับ?   ให้�มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โ ดยมีความคาดหวังและมีความเชื่อม่ันว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นแหล่งท่ีมีองค์ความรู้ระดับสูงสุดของ
ประเทศก็ว่าได้ เพราะว่ามีการวิจัย มีองค์ความรู้ท่ีก้าวล้ํา ท่านรัฐมนตรี�อยากจะให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโ นโ ลยีต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยลงไปยังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มากข้ึน  เราค่อยๆ คิดไปว่า  ตรงนี้
จะมีความเป็นไปได้อย่างไร     เพราะฉะนั้นการทํางานแบบแยกส่วนท่ีเรียกว่า Pa rtia l  สพฐ. ก็จัดไป อาชีวะก็�
จัดไป จะต้องกลายมาเป็นแบบ I nteg ra tion นะครับ 
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ประเด็นต่อไปคือ ในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายทิศทางการดําเนินงาน รวมท้ังมาตรฐานต่างๆ 
หรือหลักสูตรท่ีเป็นระดับชาติ ต่อไปก็จะมีระดับชาติท่ีเป็นแกนกลางท่ีอาจจะลดสัดส่วนลง เพ่ือผ่อนคลายให้�
เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า Gl oba l iza tion     การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ท่ียึดโ ยงกับท้องถ่ินมากข้ึน อาชี�พท่ีจะเกิดข้ึน
ในแต่ละท้องถ่ิน จะต้องถ่ายโ ยงมาสู่โ รงเรียน ดังนั้นการวั�ดและประเมินผล แต่เดิมเราบอกว่าประสิทธิภาพนั้น
หมายถึง การคิดอัตราส่วนระหว่าง I npu t กับ Ou tpu t นะครับ คือ Ou tpu t - I npu t Ra tio ถ้าใส่ I npu t 
เข้าไปจํานวนหนึ่ง แล้วได้ Ou tpu t ออกมามาก ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับ อันนั้นเป็น Concept เดิม ท่ีมอง
เฉพาะ I nterna l  Process เป็น I nterna l  Efficiency เป็นประสิทธิภาพภายในของระบบ   แต่ในวันนี้
ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา จะต้องพิจารณาบริบทภายนอกท่ีเรียกว่า Externa l  Efficiency คือ
ประสิทธิภาพภายนอก พิจารณาว่าการศึกษาเม่ือจัดไปแล้วผู้เรียนจบการศึกษาแล้วมี�งานทํา และก่อให้เกิดการ
พัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร  แสดงว่าเป็น Externa l  เพราะว่าเป็นบริบทท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา 



จากนี้ไปการประเมินประสิทธิภาพจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่นักเรียนเข้า 100 คน จบ 100 คนหรือไม่ แต่ต้องดูว่า
นักเรียนเข้าไป 100 คน จบออกมาแล้วมีงานทําก่ีเปอร์เซ็นต์ การวัดผลจึงปรับเปลี่ยนจากการวัดผลเชิง
วิชาการท่ีเรียกว่าเป็น Aca demic Ev a l u a tion จะต้องกว้างไกลกว่าเดิม  ศึกษานิเทศก์ต้องช่วยคิดนะครับว่า
การท่ีวัดคุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นคุณภาพแท้ๆ  ท่ีไม่ใช่เฉพาะการทําข้อสอบ แบบทดสอบทางวิชาการ แต่
จะต้องดูในเรื่องของ Competency คือคําว่า สมรรถนะ ท้ังสมรรถนะท่ีเอาความรู้ในด้านวิชาการไปปรับ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพ สมรรถนะในวิชาชีพไปปรับใช้ จะต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการ
ประเมิน  ปรับเปลี่ยนสิ่งเรียกว่าเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ Qu a ntity เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ  และต้อง
ปรับเปลี่ยนนโ ยบายของการศึกษาจากเดิม ท่ีค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการให้ การสงเคราะห์ ในลักษณะ
ท่ีว่าจัดเงินอุดหนุนต่างๆเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในลักษณะท่ีเป็น Wel fa re นั้น
ต่อไปจะต้องเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้�ผู้เรียนและผู้ปกครองนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ไม่ใช่ว่าจั�ด
เฉพาะแค่เงินอุดหนุนไปแล้ว  ก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แค่นั้นจบภารกิจ ซ่ึงภาษาอังกฤ ษ
เรียกว่า Wel fa re Wel fa re เป็นการให้การสงเคราะห์นะครับ ก็คล้ายๆ กับเป็นการให้ปลาไปประกอบ
อาหาร กับการท่ีจะสอนให้นักเรียนนั้นมีทักษะท่ีจะจับปลา พ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน นี่คือความแตกต่างระหว่าง
คําว่า Wel fa re และ Wel l -being  เพราะฉะนั้น เม่ือเราเห็นแล้วว่าบริบทของการศึกษาและความคาดหวังนั้น 
จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ดูชีวิตของนักเรียน เพ่ือท่ีจะทําให้นักเรียนนั้นมีศักยภาพเข้มแข็งมากข้ึนนั่นเอง
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ดังนั้นเม่ือเราดูว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษานั้นเปลี่ยนจากเชิงปริมาณท่ีบอกว่า การศึกษาเพ่ือ
ปวงชน เน้นโ อกาสในการเข้าเรียน ปรับเปลี่ยนมาเป็น การศึกษาเพ่ือการพัฒ นาอย่างยั่งยืน Su sta ina bl e 
D ev el opment เราก็ต้องมาดูกันว่า ระบบของการศึกษาท่ีเน้นการมีงานทํานั้น เขามีหลักวิธี�อย่างไร ผมคิดว่า
ตอนนี้ศึกษานิเทศก์�ต้องเริ่มแล้วละครับท่ีจะต้องเปิดลิ้นชักหรือว่าตู้เก็บองค์ความรู้ในเรื่องนี้ให้มากข้ึน
เพราะว่ามันเป็นแนวความคิดท่ีเราจะต้องรอบรู้  เป้าหมายหรือทิศทางของประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจ ใน
เรื่องของอาชีพ แล้วถ่ายโ ยงแนวความคิดตรงนั้นลงมาท่ีระดับเขตพ้ืนท่ีและโ รงเรียน นอกจากนั้นการศึกษา
เพ่ือให้เกิดการพัฒ นาท่ียั่งยืนนั้นจะต้องนําปัญ หาเก่ียวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเก่ียวข้อง ทําอย่างไรท่ีจะ
ทําให้ก่อให้เกิ�ดการพั�ฒ นาท่ีเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม     ได้รับทราบว่าสมาชิกจํานวนมากของศึกษานิเทศก์ 



ได้เคยแสดงความประสงค์จะมาร่วมในการประชุม แต่ต้องขอยกเลิก เพราะวมีปัญ หาในเรื่องของท่ีอยู่อาศัย
หรือสถานท่ีทํางานน้ําท่วมการเดินทางลําบาก   นี่คือสิ่งท่ีมันอยู่ใกล้ตัวเรา ใกล้จนกระท่ังเป็นความเดือดร้อน 

เราจะต้องมาทบทวนประเด็นในเรื่องของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเราจัดให้กับทุกๆ คน ซ่ึง
เป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แต่เราจะต้องหาวิธีการครับ 
เพราะว่า สพฐ. นี่มีนักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 8 ล้านคน เราไม่สามารถท่ีจะดูแลแล้วก็จัดสรร
ทรัพยากรให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอหน้ากันหมดถูกต้องไหมครับ?  เรามีนักเรียน 8 ล้าน
คน ถ้าเรามัวมาบอกว่าวิธีการท่ีจะทําให้เกิดความเสมอภาค คือ เราจัดอัตราอุดหนุนเท่าๆ กัน มีงบเท่าไหร่ก็�

8 ล้านไปหาร ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็จัดสรรไปให้ นี่คือความเสมอภาคใช่หรือไม่�?  คําตอบก็แน่ใจว่า 
ไม่ใช่� เพราะว่าถ้านักเรียนทุกคนมาจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีเหมือนกัน ฐานะเศรษฐกิจเท่ากัน การหารเฉลี่ย

เป็นวิธีการท่ีเหมาะสม แต่เนื่องจากว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมาจากสภาวะความยากลําบากท่ีแตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้นในยุคนี้ สมัยนี้ จึงต้องพิจารณาให้ลึกลงไปถึง Ba se Line ของนักเรียนแต่ละคน แต้มต่อท่ีนักเรียน
แต่ละคนยืนอยู่ เราก็จะต้องเติมเต็มให้เขาเข้ามาถึงในระดับท่ีพ้นน้ํา ไม่จมน้ํานะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้�
คําว่า ความเป็นธรรม มากกว่า ความเสมอภาค เพียงอย่างเดียว ความเสมอภาคใช้ได้ในบางบริบทท่ีเป็น
เรื่องท่ัวๆไป แต่ในท้ายท่ีสุด เราต้องดูในเรื่องของความเป็นธรรม ในท่ีประชุมของ กพฐ. มีการพูดกันว่า !
ทําไมเราจึงใช้วิธีจัดสรรงบประมาณแบบอุดหนุนรายหัวแบบเท่าๆ กัน หรือว่าจัดสรรแบบท่ีบางทีคนท่ีมีฐานะ
เขาก็ไม่ต้องการจะได้ความช่วยเหลือเท่าไหร่ เราก็ยังไปจัดสรรให้เขา ผมขอเรี�ยนว่า เราคงจะต้องมาพิจารณา
อย่างนี้ครับว่า เรามีท้ังต่อยอดและเติมเต็ม ดีไหมครับ?  ต่อยอดก็คือว่า โ รงเรียนใดก็ตาม นักเรียนคนใดก็ตาม
ท่ีอยูใ่นลักษณะของอยู่บนเนินเราก็ถมเนิ�น เพ่ือทําให้เขานั้นพัฒ นาสูงข้ึน อันนี้คือการต่อยอด ส่วนการเติมเต็ม
ก็คือ ดูท่ีโ รงเรียนใดก็ตามหรือนักเรียนคนใดก็ตามท่ีอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบ ขาดแคลนโ อกาส เราก็เติมเต็ม  
เพราะฉะนั้น มาตรการของเราเพ่ือจะให้เกิดความเป็นธรรมมีท้ังการต่อยอด  และการเติมเต็มซ่ึงก็เรียนว่า 
สพฐ.กําลังจะดําเนินการในส่วนนี้  ท่านก็จะได้ยินว่าการต่อยอดนั้น เรามุ่งเน้นเพ่ือท่ีจะให้โ รงเรียนท่ีมี�
ศักยภาพความพร้อม ได้รับการปลดปล่อยในเรื่องของระเบียบปฏิบัติบางประการ  ท้ังด้านวิชาการ ท้ังด้าน
บริหารงานบุคคล ท้ังด้านงบประมาณ ให้เติบโ ตไปสู่ความเป็นเลิศ ไม่ใช่ว่าดึงเขาไว้ รั้งเขาไว้ด้วยระเบียบวิธี�
ปฏิบัติ เรื่องของบุคคล เรื่องของงบประมาณ ท่านได้ยินคําว่า “Premiu m School ” ใช่ไหมครับ?  

โ รงเรียนคุณภาพพิเศษ กําลังเริ่มเกิดข้ึนนะครับ เราก็จะต้องใช้วิธีต่อยอดให้โ รงเรียนเหล่านี้พัฒ นาไปสู่
เพดานบินท่ีสูงข้ึน ไปสู่ความเป็นเลิศ ไปสู่ความเป็นสากล แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องดูแลนักเรียนและ
โ รงเรียนท่ีด้อยโ อกาส โ ดยจะต้องมีสูตรของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้เอ้ือและลดความเหลื่อมล้ํา
ให้กับนักเรียนท่ีด้อยโ อกาส และในท่ีสุ�ดก็คือว่าการศึกษาจะต้องก่อให้เกิดประชาคมเพ่ือการศึกษา UNESCO 
ใช้คําว่า Civ il  Society คือหมายความว่าการศึกษานั้นสร้างให้เกิด Civ il  Society การศึกษาสร้างให้เกิด
ประชาสังคม ก็คือทําให้ประชาชนท่ีเติบโ ตข้ึนมานั้น มีความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองในสังคม 
ก่อให้เกิดสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมพั�ฒ นาในระบอบประชาธิปไตยนี่แหล่ะครับ เพราะฉะนั้น นี่คือ
บทบาทของการศึกษา



ดังนั้นเม่ือเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จากนี้ไปต้อง
เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์อุปสงค์�-อุปทาน ถ้าท่านยังไม่ได้ยินยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีว่าการฯ ท่ีเรี�ยกว่ายุทธ
ศาสตร์ 2555 ก็จะกล่าวเร็วๆในตรงนี้ว่าหมายถึงว่า ภายในระยะเวลา 2 ปีจากนี้ไป การศึกษาจะได้รับการ
พัฒ นาอย่างเป็นรูปธรรม โ ดยคํานึงถึงศักยภาพ 5 ด้าน กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพ และ 5 ภูมิ�ภาคของโ ลก

ศักยภาพ 5 ด้าน หมายความว่า ดูเรื่องของทรัพยากรพ้ืนท่ี ดูเรื่องของสภาพอากาศ ดูในเรื่องของ
ภูมิประเทศสถานท่ีตั้ง ดูในเรื่องของวัฒ นธรรมประเพณี และดูในเรื่องของศักยภาพของบุคคล วิเคราะห์ดู
ศักยภาพเหล่านี้แล้ว เราจึงรู้ว่าเขตพ้ืนท่ีแต่ละเขตมีอะไรเป็นข้อได้เปรียบ เป็นฐานของการท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
การพัฒ นาการศึกษาเพ่ืออาชี�พ 

5 ท่ีสองก็คือ 5 อาชีพท่ีเป็นกลุ่ม ก็มีท้ังในเรื่องของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์� และก็เรื่องของการบริหารจัดการ

 5 ตัวท่ีสามก็คือ 5 ภูมิภาคของโ ลก ASI A, EUROPE, AMERI CA (NORTH AMERI CA และ 
SOUTH AMERI CA), AFRI CA แล้วก็� AUSTRALI A 

หมายความว่าการท่ีเราจะวางแผนนั้น เราต้องยึดโ ยงดูจุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการท่ีเป็น 
D ema nd  Su ppl y ตรงนี้จะเป็นตัวท่ีจะช่วยชี้ทิศทางและชี้เป้าหมาย เราได้วางแผนประชุมกันในระดับ
กระทรวงว่าจากนี้ไปจะต้องมีคนทําหน้าท่ีท่ีเป็น Na v ig a tor ในระดับชาติ จะเป็นสภาการศึกษา หรือเป็น
สภาพัฒ น์ก็ตาม จะทําหน้าท่ีในการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีชี้ทิศทาง ชี้เป้าหมาย ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า 
และก็จะต้องมีหน่วยท่ีเป็นหน่วยสมอง ในการท่ีจะช่วยชี้แนะทิศทางในการเดินและการขับเคลื่อน เราจะได้ไม่�
ผิดทิศผิดทาง และจะต้องมีการเชื่อมประสานกันตั้งแต่ระดับโ รงเรียนและเขตพ้ืนท่ีข้ึนมา เหมือนกับร่างกาย
ของเรา มีอวัยวะต่างๆ มากมาย  การทํางานเพ่ือให้อวัยวะทุกส่วนนั้นทํางานสอดประสานกัน ต้องมีหน่วย
สมองท่ีเรียกว่าเป็น I ntel l ig ent Unit ดังนั้นในเรื่องของการศึกษา เพ่ือการมีงานทํา จึงจําเป็นท่ีจะต้อง
เชื่อมโ ยงระหว่�างโ ลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน เพราะฉะนั้นก็คือว่า เราไม่ปฏิเสธกระแสโ ลกาภิวัฒ น์ แต่เราต้องอาศัย
ความเป็นโ ลกาภิวัฒ น์� ให้เกิดการพัฒ นาในระดับท้องถ่ิน เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีโ ลกกําลังเปลี่ยนแปลงไป เราต้อง
ปรับตัว Loca l  ของเราคื�อท้องถ่ินและโ รงเรียน   การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐมนตรีบอกว่า ไม่ใช่เป็นการ
ร้องรําทําเพลง เพราะขณะนี้เวลามีการจัดงานมหกรรมวิชาการต่างๆ เหมือนกันหมดใช่ไหมครับ?  เปิดข้ึนมา
เพลงอาเซียน แล้วก็มีธง 10 ประเทศ แล้วก็มีการแต่งกายอาเซียน 10 ประเทศ เดินถือธงกันมา ถือป้าย นะ
ครับ ก็เป็นเรื่องดีแต่ตรงนี้มันเป็นแค่เปลือก มันยังไม่ได้บอกว่าเราทําอะไรเพ่ือให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อ
แท้มันคืออะไร เราต้องช่วย ศึกษานิเทศก์�ก็ต้องช่�วยสื่อสารทําความเข้าใจว่าอะไรคือความหมาย อะไรคือ
กิจกรรมท่ีมันจะก่อให้เกิดประโ ยชน์แก่ประเทศไทยในอีก 3 ปีกว่าๆ ข้างหน้า ไม่ใช่บอกว่าเรารู้ว่าอาเซียนมีก่ี
ประเทศนะครับ และใช้ภาษาอังกฤ ษเป็นสื่อกลางเท่านั้น แต่ต้องเจาะลงไปเพ่ือให้รู้ว่าการท่ีเปิดประชาคม
อาเซียนนั้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นประชาคมท่ีไม่มีกําแพงภาษี เป็นประชาคมท่ีมีการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรแบบไร้พรมแดน นี่คือสิ่งท่ีมันคืบคลานเข้ามาโ ดยท่ีเราอาจจะไม่ระวังตัว แต่พอเวลาท่ีมัน
ถึงปีนั้น 2558 ทุกอย่างตูมเดียว ถ้าเราไม่ได้ตั้งหลักไว้ให้ดี ก็เหมือนกับน้ําท่วม สึนามิ�  เข้ามาแล้วมันก็จะมามี�
ผลกระทบต่ออาชีพของคนไทยจํานวนมาก เพราะฉะนั้น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน  วันนี้เราจึงคิดไปสู่



การท่ีเราจะเตรี�ยมตัว ต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็�ง-จุดอ่อน ของประเทศสมาชิก แล้วกดูจุดแข็ง-จุดอ่อนของ
ประเทศไทย เพ่ือให้เกิดการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ อะไรท่ีมันเป็นรายการท่ีจะต้องมีการค้าขายสินค้าท่ีเป็นตัว
เดียวกัน อะไรท่ีมันซํ้าซ้อนกัน อะไรท่ีเขาแกร่งกว่าเรา เราจะหลบทางตรงนั้นแล้วเราไปขยายอีกส่วนหนึ่ง
อย่างไร นี่คือการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับ คือเราจะไม่ไปสู้ในส่วนท่ีเราเสียเปรียบ  เราจึงจําเป็นท่ีจะต้องคิด
แบบ Gl oba l iza tion และโ ยงมาสู่ Loca l iza tion ก็แสดงว่าเรารู้บริบทกว้าง แต่เราปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน นี่
คือจุดท่ีผมได้ทําการถ่�ายทอดให้กับเขตพ้ืนท่ีได้เตรียมตัว เพราะฉะนั้นเขตพ้ืนท่ีขณะนี้กําลังไปวางแผนในการ
พัฒ นาการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี โ ดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ D ema nd  Su ppl y นะครับ ดูว่าอะไรคือ
ศักยภาพเขตพ้ืนท่ี อะไรคืออุปสงค์  อุปทาน ทางด้านอาชีพ แล แปลง D ema nd  Su ppl y มาสู่สิ่งท่ี
เรียกว่า Competency ของนักเรียน  

ขณะนี้ สพฐ.จึงเปิดทางให้กับเขตพ้ืนท่ีและโ รงเรียนได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
ยืดหยุ่นมากข้ึน เพราะฉะนั้น รงเรียนแต่ละโ รงเรียนต้องรู้ครับว่าจุดแข็งของโ รงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมี�
ศักยภาพในเรื่องการทํางาน จะเป็นกลุ่มวิชาชีพในเรื่องใด เพราะฉะนั้น การวางแผนจึงต้องยึดโ ยงบริบทของ
พ้ืนท่ีและโ รงเรียน กับ Na tiona l  Pl a nning  ก็หมายความว่าจะต้องมี Al ig nment ซ่ึงกันและกัน นะครับ ท่าน
ก็ต้องศึกษาดูแนวทาง ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอาชีพของระดับประเทศ และดําเนินการนํามาสู่การ
วางแผนในระดับของโ รงเรียน จาก D ema nd  Su ppl y Ana l ysis จะต้องมีการทําในเรื่องของ 
Competency a nd Resou rce Ma pping  คือ เม่ือท่านได้กําหนดแล้วว่าอาชีพอ ไรท่ีเราจะส่งเสริมให้เกิดข้ึน
ในโ รงเรียน ก็ต้องมีการวางแผนว่า Resou rce คือแหล่งความรู้ท่ีวิทยากรท่ีจะมาช่วยในการกําหนดหลักสูตร 
วิทยากรท่ีจะเข้ามาช่วยทําการสอนมาจากแหล่งใด อันนี้คือเป็นการทํา Ma pping  นะครับ 

แผนท่ีในการเตรียมการจัดกระบวนการนิเทศจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การท่ีเข้าไปร่วมคิด ร่วมวางแผน
กับทางโ รงเรียน แล้วก็หลังจากนั้นต้องถ่ายทอดนโ ยบายลงไป มีการกําหนดตัวชี้วัด มีการนิเทศ และให้�
คําแนะนําต่างๆกับทางโ รงเรียน เหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งท่ีเรากําลังขับเคลื่อนไป เรากําหนดให้โ รงเรียนทุก
แห่งต่อไป จะต้องมีการวางแผนปฏิบัติการสถานศึกษา มีการกําหนดสาขาอาชีพในการท่ีจะฝึกนักเรียน และ
ไม่ใช่เป็นการแค่�เพียงฝึกนะครับ แต่ว่�าเป็นการฝึกปฏิบัติการทางด้านอาชีพ 

สพฐ. จะมีการจัดเตรียมงบประมาณ 2555 ไว้ เพ่ือให้โ รงเรียนหลายๆ แห่งได้มีการเตรียมความ
พร้อมโ ครงสร้างพ้ืนฐาน แต่แน่นอนครับ เราคงไม่สามารถทําได้กับโ รงเรียนท้ัง 3 หม่ืนโ รง แต่เราจะดําเนินการ
เตรียมความพร้อมโ ครงสร้างพ้ืนฐานให้กั�บโ รงเรียนประมาณ 1 หม่ืนโ รง นับตั้งแต่โ รงเรียนดีประจําตําบล 
โ รงเรียนดีระดับอําเภอท่ีเรียกว่าโ รงเรียนในฝันนะครับ โ รงเรียนดีประจําตําบลมีประมาณ 7 พันโ รง โ รงเรียนใน
ฝันมีประมาณ 2,500 โ รง และก็โ รงเรียนมาตรฐานสากลอีก 500 นี่คือโ รงเรียนประมาณ 1 หม่ืนโ รงท่ีจะมีการ
เตรียมโ ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับศูนย์ฝึกอาชีพให้กับนักเรียน แต่ไม่ใช่แค่ฝึกอาชีพ แต่เป็นศูนย์ท่ีจะดําเนิน
กิจกรรมให้�ครบวงจร ท่านต้องนึกภาพตรงนี้ว่าไม่ใช่เป็นศูนย์เพ่ือฝึกแล้วก็จบแค่นั้น แต่เป็นการดําเนินการท่ีมัน
จะต้องครบวงจรตั้งแต่ในเรื่องของการผลิต เรื่องของการพัฒ นาตัวคุณภาพของผลผลิตให้เกิดผลผลิตท่ีสูงข้ึน มี�
คุณภาพท่ีดีข้ึน วางแผนในเรื่องการท่ีจะต้องทําให้มันสามารถนําออกไปเพ่ือการจําหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
บรรจุภัณฑ์ เรื่องของการออกแบบ แล้วก็เรื่องของการตลาด เหล่านี้จะต้องคิดแบบครบวงจร  เพราะฉะนั้น 



โ รงเรียนประมาณ หนึ่งหม่ืนโ รงนี้ อยู่ในข่ายท่ีจะเสนอ Proposa l  คือข้อเสนอโ ครงการ  เพ่ือให้มีการลงทุน
พัฒ นาศูนย์วิสาหกิจเพ่ือการศึกษา จะเป็นโ รงฝึกงาน โ รงประกอบการอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับ อันนี้ได้
เตรียมการไว้ให้กับโ รงเรียนท้ัง 3 กลุ่ม  เราก็อาจจะเรียกในเบื้องต้นว่�าเป็นแบบ SML คือ โ รงเรียนดี
ประจําตําบลก็เป็นขนาดย่อมๆ คือ “S” โ รงเรียนในฝันก็เป็นระดับท่ีมีนักเรียนข้ึนมาเป็นพันนะครับ อาจจะ
เป็นวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาขนาดกลาง M  แล้วก็โ รงเรียนมาตรฐานสากลก็อาจจะเป็นโ รงเรียนท่ีมีความ
พร้อม ก็อาจจะเป็นโ รงเรียนท่ีมีศูนย์วิสาหกิ�จเพ่ือการศึกษาแบบขนาดใหญ ่� “L”  นี่คือสิ่งท่ีเรากําลัง
เตรียมการกัน เพราะฉะนั้นจะต้องมีกิจกรรม ถ้าเป็นเรื่องของการทําหลักสูตรสถานศึกษาแนวใหม่ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีศึกษานิเทศก์จะต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ผมอยากจะขอว่าให้ท่านได้เตรียมการเลยนะครับ ท่ีจะได้ปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานว่า 

จากนี้ไปการนิเทศการศึกษาจะไม่ใช่เป็นการนิเทศแต่เพียงเรื่องของวิชาการ  แต่ท่านจะต้องมีมิติ
ของการศึกษาเพ่ือการมีงานทําเข้ามาเป็นตัวประกอบท่ีสําคัญ ต่อไปผมจึงเห็นว่าเม่ือบริบทเปลี่ยนแปลงไปและ
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การนิเทศจึงจําเป็นท่ีจะต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือท่ีจะให้กระบวนการนิเทศนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการเร่งรัดคุณภาพ แต่ว่าเราก็ต้องไม่เสียจุดยืนของเรา
แต่เดิม เพราะว่าก่อนหน้านี้เราบอกว่า การนิเทศจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒ นาการศึกษาในเรื่องของ
ผลสัมฤ ทธิ์ทางการเรียน ในเรื่องของการอ่านออก-เขียนได้ 100% อันนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญ  เราไม่ละเลยนะ
ครับ เราจะต้องส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโ รงเรียนดีประจําตําบล โ รงเรียนดีประจําอําเภอ โ รงเรียน
มาตรฐานสากล และวิธีการคิดจากนี้ไป อย่าคิดว่าทุกเรื่องต้องดําเนินการโ ดย สพฐ. เท่านั้น  ถ้าหากว่าเรา
จะดําเนินการนิเทศและวางแผนร่วมกับทางโ รงเรียน ก็จะต้องคิดในมิติบูรณาการ งาน สพฐ. เชื่อมโ ยงกับงาน
อาชีวะ เชื่อมโ ยงกับอุดมศึกษา รวมท้ัง กศน. ผมจึงคาดหวังว่า การประชุมในครั้งนี้ ท่านจะได้มาทําหน้าท่ีใน
การคิดกรอบแนวทางใหม่ในการพัฒ นาระบบวิธีการนิเทศ แล้วก็นําไปสู่การขยายผลเครือข่ายการนิเทศต่อไป
นะครับ 

ขณะนี้เราได้เริ่มดําเนินการโ ดยมีการตั้งศูนย์พัฒ นาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานแล้ว และเพ่ือให้เกิดระบบการนิเทศท่ีเชื่อมโ ยงระหว่�างการนิเทศระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษา 
และต่อไปในอนาคตข้างหน้า ถ้าจะก่อให้เกิดผลดีในแง่ของความเป็นกลุ่มเป็นก้อนข้ึน ก็อาจจะมีระดับ
จังหวัดเข้ามาเป็นจุดท่ีเป็นบูรณาการกัน แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ ในข้ันนี้อยากจะเรา
ดําเนินการในโ ครงสร้�างในปัจจุบันก่อน แสดงให้เห็นว่าเม่ือเรามีการตั้งศูนย์พัฒ นาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น จะเป็นเหมือนกับฟันเฟืองตัวกลาง เพราะเดิมทีท่านเรียกร้องใช่ไหมครับ?  
ท่านบอกว่าการท่ีนิเทศไปอยู่สังกัดเขตพ้ืนท่ีแล้วมันขาดพลัง ต่างฝ่ายต่างก็ถูกกระจายไป มันขาดพลังในการ
ขับเคลื่อน ขณะนี้สิ่งท่ีท่านเรียกร้องเกิดข้ึนแล้ว คือมีระบบการนิเทศ คือศูนย์พัฒ นาการนิเทศท่ีส่วนกลาง ท่ีจะ
เป็นฟันเฟืองตัวกลางท่ีจะมีการจัดทําแผนของระบบการนิ เทศ ยึด โ ยงกับวิสัยทัศน์  นโ ยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ถ่ายทอดไปยังศึกษานิเทศก์ท้ังเขตประถมและมัธยม พอการทํางานในเรื่องนี้แสดงให้�
เห็นถึงประสิทธิภาพของการประสานงาน ต่อไปถ้าเป็นข้อเสนอท่ีจะต้องมีการรวมเป็นปึกแผ่นให้เข้มแข็ง
มากข้ึน เช่นท่ีจังหวัดนะครับ เราก็สามารถท่ีจะคิดในส่วนนั้นได้ต่อไป



ผมจึงถือว่าโ อกาสนี้เป็นจุดท่ีสําคัญ ท่ีท่านจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ โ ดย สพฐ. แล้ว คิดว่า
เราปล่อยให้วงการนิเทศอับเฉามาหลายปีนะครับ (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรดน้ําพรวนดิน ให้ท่านได้มี�
ความฮึกเหิม คึกคักมากข้ึน ไม่ทราบว่าท่านพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามภารกิจและความคาดหวังใหม่หรือยังครับ?  
(ผู้เข้าประชุมปรบมื�อตอบรับเสียงดัง)  ถ้าท่านพร้อม สพฐ. ก็ยินดีนะครับท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ระบบการนิเทศ
นั้นเคียงคู่ไปกับการขับเคลื่อนการศึกษาในทศวรรษใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจนี้ แล้วเรา
จะเดินเคียงคู่กันไปครับ ขอบคุณมากครับ....

_____________________


