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   สวัสดีพี่นอ้งประชาคมชาวราชนครนิทรท์ี่เคารพทุกท่านครับ พบกับ

สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 2  ของปีน้ีก่อนอื่นผมขอแจ้งเรื่องที่พนักงาน

มหาวทิยาลัย ตดิตามมากที่สุดคือเรื่องเงินเดือนนะครับ  ซึ่งเราไดม้ีการประชุมกันไปใน          

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ ์2561  ผมไดส้รุปมตใินท่ีประชุมเป็นหนังสอืสง่ถึงนายกสภา

มหาวทิยาลัยกับอธกิารบดตีามเอกสารที่แนบทา้ยในหน้าของผม  และท้ังนี้มีพี่น้อง ชาว

พนักงานได้ร่วมลงชื่อกับผมเรื่องขอความเป็นธรรมกรณีเงินปรับเพิ่มเพื่อเป็นฐานของ

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 135 ท่าน ถงึนายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการ

สภามหาวทิยาลัย และผมได้ส่งหนังสอืต่อไปยังคณะกรรมการพจิารณาข้อบังคับของ

มหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณารายละเอียดของหนังสอืและรายชื่อผู้รว่มลงชื่อได้ปรากฏ                 

ในสารฉบับนี้ แลว้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับเงินเดอืนในครั้งนี ้พนักงานมหาวทิยาลัย

จะได้รับความเป็นธรรม  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจอีกท้ังจะต้องเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อเป็นคา่จา้งพนักงานมหาวิทยาลัยจริงๆ โดยไม่ควรใช้งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน                  

มาเป็นค่าจา้งไปใช้จา่ยอย่างอื่น 

 สว่นเรื่องที่พูดกันประจ าและไม่รูจ้ะพูดถึงวันไหนนัน้คือความสะอาดสะอ้าน                   

ในอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ า ฝากผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ดว้ยครับ  

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ า เป็นหนา้เป็นตาของมหาวิทยาลัย    ก่อนที่จะบรรลุ

เป้าหมาย EEC  ท าอาคารสถานท่ีดีๆ น่ีจ๊าบเลยล่ะครับ   โดยเฉพาะตรงโรงเรยีนสาธิต

นอกจากความสะอาดสะอา้นปราศจากหญา้ท่ียาวและก็ควรจัดระเบยีบการจราจรกันดีๆ

ดว้ยนะครับ  ความสะดวกก็เป็นสว่นหน่ึงที่ท าให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียนเช่นกัน 

 สุดท้ายนีส้ภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดกีับบัณฑิตทุกทา่นที่จะ

เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตรในวันที่ 9 มีนาคม 2561  ติดตามกับสารของพวกเราใน

ฉบับต่อไปนะครับ 

ด้วยความเคารพ 

อาจารย์นพพร  ขนุค้า 
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ใช้คนตรงงาน  
การปรับเปลี่ยนทีไ่มต่้องลงทนุ 

สรา้งงานให้เกดิประสทิธิภาพมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆให้สูง 
คอืการจัดการกับกรอบอัตราก าลังใหม่ ซึ่งผมเขา้ใจวา่ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังเรง่การ
จัดการกรอบอัตราก าลังอยู่เหมือนกัน 
 ประเด็นท่ีผมอยากน าเสนอในเรื่องของการพิจารณาจัดกรอบอัตราก าลังใหม่ให้มี
ประสทิธภิาพน้ัน ตอ้งย้อนไปถึงว่า สิ่งที่เราต้องการคอือะไร และหวังผลไปในอนาคตได้
อย่างไร ถ้าให้ผมมองในปัจจุบัน การท างานที่ไม่สามารถให้เกิดประสทิธิผลสูงสุดของเรา
นัน้ ไม่ใช่วา่เราไม่มีคนหรือไม่มีงาน แต่เนื่องมาจากการใช้คนไม่ตรงกับงาน ซึ่งนอกจาก
การใช้คนไม่ตรงกับงาน จะเกิดภาวะเกยีร์ว่าง งานเดินช้า และไม่เกิดประสทิธภิาพที่สูงสุด
แล้ว ยังท าให้บุคลากรของเราไม่สามารถจะพัฒนาตนเองไปข้างหน้าได้อีกด้วย และผมเห็น
ว่าแนวทางในการจัดอัตรากรอบก าลังใหม่น้ัน ควรต้องเน้นในจุดการวางงานให้ตรงกับคน 
หรือวางคนให้ตรงกับงาน โดยน่าจะมีแนวทางในการพจิารณากรอบอัตราก าลังดังนี้ 
  ประการแรก พิจารณาภาระงานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ทัง้จ านวนบุคลากร 
ภาระงานที่ตอ้งท า เป้าหมายของหนว่ยงานนัน้ๆ ซึ่งแนน่อนวา่แต่ละหน่วยงานย่อมมีภาระ
งานที่แตกต่างกันออกไป ตอ้งการคนที่มีความสามารถและความถนัดท่ีแตกต่างกันออกไป
ตามวิชาชีพและลักษณะขององค์กร หากท าตรงนี้ไดอ้ย่างชัดเจนจะสามารถวางแผน 
ก าหนดบุคลากร และจ านวนบุคลากรได้อย่างชัดเจน 
  ประการที่สอง พิจารณาคุณสมบัต ิความถนัด ประสบการณ์ วุฒิการศึกษาของ
บุคลากรทัง้มหาวิทยาลัย ผมเชื่อวา่ในปัจจุบันมีหลายท่านท่ีท างานไม่ตรงกับ
ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ ส่ิงที่ตอ้งพิจารณากันอย่างจริงจังก็คอื
ปัจจุบันนี้ บุคลากรแต่ละท่านมีความถนัดอะไรจากวุฒิการศึกษา มีความสามารถอะไร
เพิ่มเตมิจากที่มีประสบการณ์ในการท างานมา และคดิวา่จะท างานสว่นไหนที่จะชว่ยให้เกิด
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และคนที่จะรู้ดีมากที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้
นอกจากตัวบุคลากรน่ันเอง 
   เมื่อเราได้สองประเด็นที่กล่าวมาแล้วน้ัน จะท าให้เราสามารถเลือกวางคนได้ตรง
ต าแหนง่กับงานได ้มากยิ่งขึน้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต าแหนง่ โยกย้ายที่ท างาน              
เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ หัวหนา้คนใหม่ อาจจะเป็นปัญหากับหลายท่านท่ีไม่คุน้ชนิกับการ
ท างานที่ใหม่ หรอืยังรักใครช่อบพอกับที่ท างานเดิมๆ แต่หากหวังประสทิธิภาพขององค์กร
ที่ก้าวไปข้างหน้านัน้ ผมเห็นว่าเราทุกคนต้องนั่งท างานให้ตรงความสามารถของเรา 
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ผมอยากให้มหาวทิยาลัยลองเอาแนวทางนี้ไปเป็นตัวเลือกในการจดักรอบ
อัตราก าลังใหม่ ….. 
  นอกจากการพิจารณากรอบอัตราก าลังใหม่นัน้ สิ่งที่ต้องท าอย่างเร่งดว่น เป็น
ระบบ เพื่อให้เกดิผลดใีนระยะยาวคอืการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในแง่
ของภาพรวมและแง่รายบุคคล เทา่ท่ีผ่านมาผมคดิวา่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ไม่มีความเฉพาะเจาะจงตามสายงานเทา่ท่ีควร ท้ังเราไม่มีเปา้หมายว่าในแต่ละปี 
หน่วยงานเหล่านี้ตอ้งท าอะไรบา้ง มีเป้าหมายอยา่งไร จะวัดผลกันอย่างไร และการ
ประเมินภาระงานของบุคลากรแต่ละท่านนัน้ ก็เป็นการประเมินแบบกลางๆ ดว้ยมาตรฐาน
ทั่วไป อาจจะไม่ตอบถึงประสิทธภิาพการท างานที่แทจ้ริงของแต่ละคนได้ สุดท้าย เราจะ
กลายเป็นการตรวจกองกระดาษ ตรวจเอกสารแบบชั่งกิโล 
  ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องตลกรา้ยมากๆ  เมื่อถึงเวลาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หลายท่านมีเอกสารทุกอย่างครบพร้อม และได้รับผลประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ท่ีดีข้ึนไป 
(แปลวา่ไม่มีใครตก ) และอยู่ในผลการประเมินระดับสูงๆทัง้นั้น แต่เมื่อดูผลงานภาพรวมใน
ระดับหน่วยงานกลับไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์และไม่บรรลุประสิทธภิาพสูงสุดได้ ยิ่งดู
ผลงานภาพรวมในระดับมหาวทิยาลัย กลับไดผ้ลสัมฤทธิ์นอ้ยลงไปอีกเป็นไปไดอ้ย่างไร
ครับ ที่บุคลากรหลายคนได้ผลประเมินที่สูง แต่ภาพรวมขององค์กรกลับแย่ลง นี่ไงครับ
ตัวอย่างของการวางคนไม่ตรงกับงาน 
  สิ่งส าคัญดังที่ไดก้ล่าวมาแล้วน้ัน ทัง้การวางคนตรงกับงาน และการประเมิน
ประสทิธภิาพการท างานตามความจริงน่าจะชว่ยให้มหาวทิยาลัยของเราเดินหน้าไปเร็วขึน้ 
วัดผลไดม้ากขึ้น และเห็นผลงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และแนน่อนไม่เพียงเฉพาะ
พนักงานสายสนับสนุน สายวิชาการ แต่ต้องรวมไปถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้บริหาร รวมทั้งทมีงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินประจ าต าแหนง่    ถือว่าตอ้งเป็น
เรื่องที่เราจะต้องช่วยกันวัดผลการท างาน เมื่อทา่นได้ค่าตอบแทนที่เพิ่มเติมจากการท างาน  
ก็ควรจะตอ้งยอมให้มีการเช็คประสิทธิผลและประสิทธภิาพการท างานให้มากขึน้อย่างเป็น
รูปธรรมด้วย  
  รวมถึงต าแหนง่ที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และอื่นๆ ที่มหาวทิยาลัยตอ้งจ่าย               
เพิ่มไปอกีหลักแสนตอ่เดือน หากประชาคมไม่เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก็จะมีแตค่วาม
เคลอืบแคลงสงสัยกัน และเม็ดเงินที่เราเสียไปจะไม่สร้างความคุม้ค่าใดๆ 
 
  ทั้งหมดนี้คงเรียกร้องหรือไปบังคับให้ใครท าไม่ได้ นอกจากผู้ที่ถูกกล่าวถงึ             
จะแสดงสปริิตออกมาเอง 
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หนังสือเปิดมุมคดิ พลิกวิกฤตการศึกษาไทย 2  ...คุณจาตุรนต์  ฉายแสง 
 

หากไม่มีการยกเครื่องขนานใหญ่ การศกึษาไทยอาจต้องเจอกับอกีหนึ่งทศวรรษท่ี

ก าลังจะหายไป  และนั่นย่อมหมายถงึการปิดประตูไปสู่การพัฒนาประเทศในเกือบ

ทุกด้านไปด้วยนัน่เอง 

 เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปมานานแล้วว่า การศกึษามคีวามส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศ

อยา่งมาก โดยเฉพาะระยะหลังๆ มีการพูดกันมากวา่การศกึษาของไทยลา้หลงัและล้มเหลว  

จนเกิดความเป็นหว่งวา่ถ้าการศกึษาของเรายังเป็นอยูอ่ยา่งนีป้ระเทศไทยเราคงตามใครเขาไม่

ทันแน ่

 คนที่เป็นหว่งวา่ประเทศไทยเราจะตามใครเขาไม่ทัน หลายๆ คนมักจะมาถามผมวา่  

คิดว่าการศกึษาของไทยมทีางจะพัฒนาได้ไหม  จะใช้เวลาอีกหลายปีไหม  ผมก็ตอบไปวา่ 

เท่าที่ติดตามสิ่งที่เกดิขึ้นในหลายปีมานีแ้ล้ว คงตอ้งบอกว่ายากมากและคงใช้เวลาอีกนานมาก 

 อยา่งน้อยใน 5 ปีขา้งหนา้นีค้งไม่ไปไหน และไม่รู้วา่ต่อจากนัน้จะเป็นอยา่งไรด้วย  

 ผมไมม่ีโอกาสขยายความให้ใครฟังวา่ท าไมจึงคิดอยา่งนั้น  พอดีหนังสือ “เปดิมุมคิด 

พลิกวิกฤตการศกึษาไทย”  ฉบับพมิพค์รั้งที่สองเล่มนีว้างแผนในช่วงใกล้เคียงกับการครบรอบ 

3 ปี ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั  ผมก็เลยจะถอืโอกาสประเมินใหค้ะแนนการท างานทางดา้น

การศกึษาเสียหน่อย  ซึ่งคิดว่าคงจะตอบค าถามข้างต้นไปในตัว  

 1. คสช. และรัฐบาลมีวธิคีดิที่ส าคัญในการจัดการกบัการศึกษา คอืต้องรวมศนูยแ์ละ

รวบอ านาจในระดบัประเทศจะเห็นการรวบอ านาจ การตั้งซูปเปอร์บอร์ดขึ้น  โดยมี

นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน  เริ่มแรกก็ดูขงึขังเอาจรงิเอาจังอยูส่ักพัก  แต่ต่อมาก็เงียบหายไป  

ไม่ปรากฏผลงานอะไรเป็นชิ้นเปน็อัน  ทีแ่ย่กว่านั้นก็คือแทนทีจ่ะแก้ปัญหาใหญ่ๆ  โดยเฉพาะ

ปัญหาเชงิระบบหรอืที่เปน็ภาพรวม ซึ่งควรเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการแบบนี้  ก็กลับไม่ได้ 

ท าอะไรในเรื่องเหล่านีเ้ลย  สิ่งที่เกดิขึ้นกลายเป็นวา่ พอนายกฯ ประกาศคา่นิยม 12 ประการ 

กระทรวงศึกษาก็เอาไปใหเ้ด็กท่องกันทั่วประเทศ  พอนายกฯ ตื่นเตน้กับการคดิเลขเร็ว  

กระทรวงศึกษาก็ก าหนดใหโ้รงเรยีนตา่งๆ ไปสอนกนัใหญ ่เป็นต้น ที่น่าจะเป็นปัญหามาก               

ของการมซีูปเปอรบ์อรด์คอื  นา่จะท าให้ผู้เก่ียวข้องทั้งหลายอยู่ในสภาพรอคอยค าสั่งจาก             

ซูปเปอรบ์อรด์จนขาดการรเิริ่มที่จะท าอะไรกันเองไป 

3 ปี รัฐบาล คสช.  
อีกหนึ่งทศวรรษที่ก าลังจะหายไป 



 การใช้อ านาจตามมาตรา 44  เมือ่รวมศูนย์อ านาจไปอยูท่ีน่ายกฯ และนายกฯก็เผอิญ

เป็นหัวหนา้ คสช. ด้วย ก็เกิดการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ขึ้นบ่อย ๆ สามปีมานี ้คสช. ไดอ้อก

ค าสั่งในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไปทั้งหมด (พศ.2557-13 ส.ค. 2560)  18 ฉบับจาก 163 ฉบับ 

หรือคิดเป็น 11% มทีั้งการแต่งตัง้โยกยา้ยที่ควรจะท าโดยมติ ครม. ก็ได้ไปจนถงึค าสั่งหลาย

ค าสั่งที่มีลักษณะเป็นการแกไ้ขกฎหมายที่มผีลเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบรหิารงานที่จะมีผล

ต่อไปในระยะยาว 

 ฟันธงได้เลยวา่ การออกค าสั่งตา่งๆ ตาม ม.44 มีผลเสียมากกว่าผลดีแบบเทียบกัน

ไม่ได้เลย และก็เป็นเครื่องพสิูจน์ไดอ้ยา่งดีวา่ การใชค้วามเด็ดขาดรวดเร็วโดยขาดความรู้

ความเข้าใจตอ่เรื่องทีส่ั่ง  และขาดการปรกึษาหารือกับผู้เกี่ยวขอ้งอยา่งเพียงพอ  รังแต่

จะสร้างความเสยีหายให้เกิดขึน้เสยีมากกว่า 

 เรื่องนี้ผมจะขยายความในข้อต่อ ๆ ไปครับ 

  2.  ค าสั่ง คสช. ที่ออกฤทธิ์ท าใหเ้กดิความเสียหายอยา่งชัดเจนเป็นทีป่ระจักษแ์ล้ว                   

คงหนีไมพ่น้ค าสั่งเกี่ยวกับการบรหิารราชการในภูมภิาค  ซึ่งอ้างวา่ต้องการกระจายอ านาจ     

แต่แท้ที่จรงิตอ้งการสรา้งระบบที่สั่งการเด็ดขาดจากส่วนกลางเสียมากกว่า  เพยีงแต่ผู้เสนอให้

ออกค าสั่งอาจต้องการยืมมอืผู้วา่ราชการจังหวัดมาสั่งหน่วยงานตา่งๆ ทางด้านการศกึษาใน

จังหวัด  ผลที่ออกมากลายเป็นการจดัการศกึษาในต่างจังหวัดไปขึน้กับผูว้า่ราชการจังหวดัที่

เข้าใจการศึกษาบา้งไมเ่ข้าใจบา้ง  และส่วนใหญ่ไมม่เีวลา  ที่มักมีการเสนอว่าควรกระจาย

อ านาจสู่โรงเรียนนั้นก็ไม่เกิดขึน้  หน่วยงานทางการศึกษาอยูใ่นสภาพไม่รู้จะฟงัใคร  ไหนจะ

ค าสั่งจากกระทรวงซึ่งมมีากมายอยู่แล้ว  ยังต้องฟังผูว้่าฯ อีก การแต่งตัง้โยกยา้ยและการ

ก าหนดนโยบายตอ้งฟังหลายหน่วยงานตา่งกระทรวงและขึ้นกับผู้วา่ฯ ในขณะทีผู่ว้่าฯ ส่วนใหญ่

ยอ่มไม่ฟังกระทรวงศึกษาเท่ากบัที่ฟังกระทรวงมหาดไทย 

 เรื่องนี้  ครูผู้ปฏบิัติงานซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเปน็เสียงสะท้อนได้อยา่งดีตอนนี้มี

กลุ่มครูได้สรุปปัญหาที่เกดิจากการปรบัโครงสรา้งภูมภิาคไว้หลายข้อดังนี ้1. ครูเกดิความ

สับสนวา่ใครคือผูบ้ังคับบญัชา ระหว่างผูอ้ านวยการโรงเรียน ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

ศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากมาตรา 53 ยึดอ านาจ ผอ.โรงเรียนซึ่งเปน็ผู้บังคบับัญชาตาม

กฎหมาย และ ผอ.เขตพืน้ที่ไปให้ศึกษาธิการจังหวัด อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ ความด้อย

ประสทิธิภาพในการก ากับติดตามดูแลการท างานของครู  2. เพิ่มข้ันตอนการท างานโดยไม่

จ าเป็นท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการปฏิบัติงาน กระทบสิทธิของครู  3. เพิ่มงบประมาณค่าใช้จา่ย

โดยไม่จ าเป็น ส าหรับเจา้หน้าทีเ่ดินทางมาเสนองานให้ศกึษาธิการจังหวัดลงนาม  4. ท าใหเ้สีย

โอกาสในการพัฒนาการศกึษาและขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตรเ์พราะศึกษาธิการตอ้งมาท า

หน้าทีบ่ริหารงานบุคคลแทน ผอ.โรงเรยีน และ ผอ.เขตพื้นที่ตามอ านาจหน้าทีม่าตรา 53    
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 ค าสั่ง คสช. ที่จะเปน็ปัญหาต่อไปในอนาคต  เช่นค าสั่งยกเลิกบอรด์องค์การคา้ของ 

สกสค. และบอร์ดคุรุสภาที่ยกเลิกผูแ้ทนครู ใหร้ัฐมนตรไีปเป็นประธานบอรด์ และให้ข้าราชการ

ระดับ 10 ไปรักษาการเลขาธิการ  ในส่วนที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาก็คือค าสั่งเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ในมหาวิทยาลัยใหอ้ านาจรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในสถาบันอุดมศึกษาหยุดการปฏิบัติหนา้ที่  พ้นจาก

ต าแหน่งหนา้ที่หรอืให้ไปปฏบิัติงานในหน่วยงานแห่งอื่น  และแต่งตั้งหรอืมอบหมายใหบุ้คคลใด

บุคคลหนึ่งหรอืหลายคนเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งต่างๆ ในสถาบันอดุมศึกษา  แต่หาก

สถาบันอุดมศึกษาใดมไิดอ้ยูใ่นสังกัดหรือในก ากับดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ  ใหร้ัฐมนตรมีี

อ านาจหนา้ทีด่ าเนินการหรอืสั่งใหส้ถาบันอดุมศึกษานั้นปฏิบัติตามค าสั่งนีโ้ดยอนุโลมโดยจะขอ

ค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 การออกค าสั่งลักษณะนีเ้รือ่งได้ไม่คุ้มเสีย  คือ  เมือ่เป็นโครงสรา้ง กระชับอ านาจแล้ว

กลับไม่ปรากฏการด าเนินอะไรทีเ่ป็นมรรคเป็นผล  เช่นจะแก้ปัญหาการขาดแคลนครแูละผูท้ี่มี

ความรูค้วามสามารถมาเป็นครูไม่ได้ ก็ไม่ได้แก ้ แตก่ลับมีผลในการเปลี่ยนโครงสร้างและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐมนตรกัีบองค์กรตา่งๆ ในอนาคตจะมปีัญหาวา่มีเสียงคัดคา้นค าสั่งนี้

มากขึน้ๆ แต่จะแกไ้ขก็จะยุง่ยากอยา่งมาก 

 3.  การบรหิารที่ต้องการแสดงความเด็ดขาด  กล้าตัดสินใจโดยขาดองค์ความรูแ้ละ 

ขาดการปรึกษาหารอื  ยังเกดิขึ้นที่กระทรวงศึกษาในหลายเรื่อง  ตัวอยา่งเชน่นโยบายลดเวลา

เรียน  เพิ่มเวลารู ้ ที่ผมเคยเล่าไว้ในบทต้นๆ วา่เป็นนโยบายทีเ่กดิจากความหว่งใยของ

นายกรัฐมนตรวี่าเด็กไทยเครียดกับการเรยีนมากไป  ในฐานประธานซปูเปอร์บอร์ดก็ได้สั่งให้

ลดเวลาเรยีนในหอ้งเรียนลง  โดยบอกว่าไม่ให้กระทบกับหลกัสตูร เนือ้หา การเรยีนการ

สอน! ...เป็นค าสั่งที่นา่อศัจรรย์มาก! อยา่งไรก็ตามในเมื่อค าสั่งมาแล้ว  ผู้รับลูกคือโรงเรียน 

และครูก็ต้องรบีสนองนโยบาย คือหากิจกรรมอะไรก็ได้มาใหเ้ด็กท าในช่วงหลกับ่ายสอง  ซึ่งก็

คือสลบัเวลาของวิชาตา่งๆ เสียใหม่  แต่ละโรงเรยีนตา่งคนตา่งท า โดยไมม่ีหลักการวา่อะไรเปน็

เรื่องส าคัญที่ควรค่าแกก่ารเอาเวลาหลักเลิกเรียนไปพัฒนา  และตามนายกฯ สั่งไม่มีการปรับ

หลักสูตรอะไรทั้งนั้น  ในทีสุ่ดผลปรากฏวา่เด็กไม่ไดเ้รยีนนอ้ยลงแต่อยา่งใด  แถมยังต้องสอบ

เหมือนเดิมอีกด้วย 

 อีกตัวอยา่งหนึ่ง  เมื่อนายกรัฐมนตรไีปเยี่ยมชมโรงเรยีนหนึ่ง เด็กสาธิตการคดิเลข 4 

หลักคูณ 4 หลักได้อยา่งรวดเร็ว  ท่านเปรยว่าต่อไปนีเ้ด็กไทยตอ้งเรียนอย่างนีก้ระทรวงศึกษาฯ 

ไม่รอช้า สั่งให้ สพฐ. บรรจุเวทคณิตไว้ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ทันที  โดยไม่รอขอความคิดเห็น

จากนักวิชาการ 

 
โปรดติดตามต่อในฉบับหน้า... 
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