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สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
สานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ตาบลบางแพ
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๖๐
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่เคารพอย่างสูง
ด้วยกระผมนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
( ส.บ.ม.ท.) ขอเรียนว่าสมาคมนี้ก่อตั้งมาเป็นเวลาร่วม ๔๘ ปี โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ด าริ ใ ห้ เ กิ ด องค์ ก รกลางในการร่ ว มยกระดั บ คุ ณ ภาพมั ธ ยมศึ ก ษาและ
ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมวิสามัญศึกษาได้สานต่อเจตนารมณ์โดยได้จัดตั้งสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการ
พิจารณาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมีคุณหญิงบุญเลื่อนเครือตราชู เป็นนายก
สมาคมคนแรก
โดยส่วนตัวแล้วกระผมรู้สึกยินดีที่ ฯพณฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีและได้มีโอกาสสาน
งานต่อจากงานเดิมที่ฯพณฯได้เคยวางแผนงานไว้และขอแสดงความยินดีที่นโยบายของรัฐบาลได้ผ่านการ
พิจารณาจากรัฐสภาไปด้วยดีอย่างไรก็ตามในส่วนของกระผมซึ่งถือว่าเป็นภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาก็ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเสนอแนะรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการศึกษาดังนี้
๑. ฯพณฯ เป็นผลผลิตทางการศึกษาที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถยกย่องได้เพราะ ฯพณฯ เป็นผู้
ประสบความสาเร็จในการเรียนในระบบที่สามารถไปศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารและต่อเนื่องจนกระทั่งเรียน
จบจากโรงเรียนนายร้อย จปร. และ ฯพณฯ ยังได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศด้วยการดาเนินการระงับยับยั้งมิ
ให้เกิดสงครามกลางเมืองจนชาติบ้านเมืองดารงอยู่อย่างสงบสุขจนทุกวันนี้
๒. หน่ ว ยงานและบุ คคลส าคั ญที่ ส ร้า งให้ ฯพณฯ เป็น บุค คลที่มี คุ ณภาพเช่ นนี้ ย่อ มประกอบด้ ว ย
สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นไปและยังหมายความรวมถึงคุณครูที่
อบรมสั่งสอน ฯพณฯ ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นไปที่สอนให้ ฯพณฯ เป็นคน
เก่ง เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. หลักสูตรที่ ฯพณฯ ร่าเรียนในขณะนั้นคือหลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ /พ.ศ. ๒๔๙๕ และ
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๓
๔. หลักสูตรที่ ฯพณฯ ได้ศึกษารวมถึงคุณครูที่สอนให้ฯพณฯเป็นคนเก่งและเป็นคนดีนั้นล้วนแล้วแต่มี
เจตนารมณ์และกาหนดหน้าที่ในการสอนให้รู้ สอนให้เก่งและอบรมให้ เป็นคนดี ถ้า ฯพณฯ มีโ อกาสค้นดู
หลักสูตรเดิมๆ รวมถึงมีโ อกาสสอบถามคุณครูเก่า ๆ ที่เคยสอน ฯพณฯ จะพบว่าคุณครูทุกท่านที่เคยสอน
ฯพณฯ ไม่ต้องทิ้งห้องเรียนไปเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานหรือบรรจุลงในแผนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆเช่นโรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีใกล้บ้าน/โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนผู้นา
เศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนสีขาว/โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนต้นแบบการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ และ
ทารายงานกิจกรรม การทา PLC การทา LOGBOOK เป็นต้น
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๕. ในส่วนของการวัดการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาที่ ฯพณฯ ร่าเรียนนั้นในแต่ละภาคเรียนก็
จะมีสอบซ้อมหนึ่งครั้งและสอบไล่อีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีการสอบ LAS / ONET / NT/ GAT/PAT /PIZZA
๖. กระผมขอกราบเรี ย นว่ าโครงการต่ างๆที่เ ข้ า สู่ โ รงเรี ย นในปั จ จุบั น มากมายรวมถึ งการสอบที่
หลากหลายนั้น ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพการจัดการศึกษาการเรียนการสอน ทาให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน
ทิ้ ง นั ก เรี ย นเพื่ อ ไปจั ด เตรี ย มและจั ด ท าเอกสาร โดยเรื่ อ งเหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารแจ้ ง ให้ ผู้ มี อ านาจของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ ฯพณฯ ได้ส่งมาดูแลจัดการศึกษาและมีการรับทราบแล้วแต่ ก็ไม่มีความจริงใจที่จะ
จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปล่อยให้มีการดาเนินการต่อไปจนคุณภาพการศึกษาตกต่าอย่างเห็นได้ชัด
๗. การบริหารจัดการศึกษาในยุครัฐบาลของ ฯพณฯ นั้นได้มีการปล่อยปละละเลยในเรื่องที่สาคัญและ
ได้กระทาการในเรื่องที่ไม่ควรกระทาการหลายประการส่งผลให้การศึกษาตกต่าที่สุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
ดังนี้
๗.๑ ปล่อยปละละเลยให้โรงเรียนว่างเว้นจากผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการ
โรงเรียนรวมทั้งสิ้นร่วมหมื่นอัตราเป็นเวลานานถึงสองปีทั้งๆที่อัตรากาลังก็มีพร้อมแต่ไม่ยอมดาเนินการจัดสรร
อัตรากาลังให้กับโรงเรียน ถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่ง โรงเรียนที่ขาดผู้นาถึงสองปีนั้นย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อนักเรียนอย่างมากมาย
๗.๒ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติทางลบต่อผู้ใต้บังคับบัญชามองว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นคนทุจริตจนถึงขั้นส่งเจ้าหน้าที่จาก ปปช. จังหวัด ให้ไปอยู่ประจาโรงเรียนเพื่อ
จับ ผิด ทาให้ ผู้ใต้บังคับ บัญชาขาดความเคารพและขาดศรัทธา กระผมอยากทราบว่ามีกระทรวงไหนหรือ
ประเทศไหนบ้างที่กระทาเยี่ย งนี้ทั้งๆที่ปัญหาเรื่องการทุจริตรายใหญ่ที่กระทบกับงบประมาณที่สูงมากของ
ประเทศล้วนแล้วแต่กระจุกอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการทั้งนั้น
๗.๓ ผู้บริหารระดับสูงที่ ฯพณฯ มอบหมายให้มาดูแลจัดการศึกษานั้นมีความเห็นว่าควรมีเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องความไม่สะดวกในการเดินทางและการไม่เท่า
เทียมกันทางการศึกษาจึงได้เสนอเรื่องต่อสภาการศึกษาให้เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพิ่มเติมให้ครบทุกจังหวัด เมื่อสภาการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาให้
ครบทุกจังหวัดนั้นมีความจาเป็น ทั้งยังไม่เป็นการเพิ่มคน เพิ่มเงิน เพิ่มอาคารสถานที่จึงมีมติเห็นชอบให้มีการ
เพิ่มเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัดได้ โดยเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการร่าง
ประกาศเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษาให้ครบทุกจังหวัดเพื่อเสนอผู้มีอานาจให้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว แต่
กลับมีการดาเนินการให้มีการซุกเรื่องซุกร่างประกาศดังกล่าวเป็นเวลาหลายปี ความเพิ่งมาแตกเมื่อรัฐบาลของ
ฯพณฯ ชุดแรกกาลังหมดวาระ จนปัจจุบันก็ยังไม่มีการประกาศเพิ่มเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุก
จังหวัด การกระทาเช่นนี้จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทาให้ราชการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย
๗.๔ ฯพณฯ ได้มคี าสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคคลหลายคนที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ บ้าง อาชีพ
อื่นที่ไม่ใช่อาชีพครู และไม่มีความรู้ด้านการจัดการศึกษา ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการสอนหรือการบริหารจัด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาและยังให้กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวร่างกฎหมายการศึกษาโดยขาดการมีส่วนร่วมจากข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีการ
หมกเม็ดบางเรื่ องที่ตัดโอกาสและตัดสิ ทธิประโยชน์ทางการศึกษาที่ ข้ าราชการครู พึงได้รับไว้ในกฎหมาย
การศึกษาที่กลุ่มพวกตนได้ร่างไว้ แต่กลับบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลให้บุคคลกลุ่มนี้กลับเข้ ามามีอานาจต่อไป
หลังจากมีรัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ยังไม่มีการนาร่างกฎหมายทั้งฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ที่
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ถูกต้องและเหมาะสมแต่มีความพยายามนาร่างกฎหมายการศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ประกาศใช้เป็นพระราชกาหนดทั้งๆที่เป็นการกระทาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างเห็นได้ชัด
๗.๕ กระผมขอกราบเรี ย นถาม ฯพณฯ ว่าหากต่อ ไปมีปัญหาส าคัญและมีค วามจาเป็น ที่
จะต้องมีการปฏิรูปกองทัพ ฯพณฯ จะแต่งตั้งบรรดานายแพทย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นกรรมการปฏิรูปกองทัพโดย
ตัดไม่ให้บรรดาแม่ทัพนายกองเป็นคณะกรรมการปฏิรูปด้วยหรือไม่และจะประสบความสาเร็จหรือไม่
๗.๖ ฯพณฯ ได้ใช้อานาจตามมาตรา๔๔ สั่งให้ยกเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโดยอ้าง
เหตุ ผ ลว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต ในเรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละ ฯพณฯ ก็ ยั ง ได้ อ อกกฎหมายให้ มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทาหน้าที่ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลแทนโดยไม่ให้มีผู้แทนครูในองค์คณะ
ดังกล่าว กระผมขอกราบเรียนถาม ฯพณฯ ว่าบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานหลายปีแล้ว ฯพณฯ ได้ตัวผู้กระทาผิด
ในเรื่องดังกล่าวมาลงโทษสักรายหรือไม่ ที่สาคัญคือการที่ ฯพณฯ แต่งตั้งองค์คณะบุคคลพิจารณาเรื่องการจัด
การศึกษาและการบริหารงานบุคคลในจังหวัดโดยไม่มีข้าราชการครูสักรายหนึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น เป็น
การจัดการศึกษาในจังหวัดซึ่งจัดการโดยผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะไปรอดหรือไม่
และหากจะมีโอกาสใดโอกาสหนึ่งมีการให้บุคคลภายนอกไปบริหารกองทัพโดยไม่มีทหารร่วมเป็นคณะเลย
ฯพณฯ คิดว่าตรรกะเช่นนี้ใช้ได้หรือไม่
๗.๗ ข้ า ราชการครู ใ นแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันดีคืนดี ฯพณฯ
ก็ใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ออกคาสั่งที่ ๑๙ ตัดอานาจการบริหารงานบุคคลจากผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไปเป็นอานาจของศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นข้าราชการต่างกรมกองกัน ไม่มีนิติสัมพันธ์กัน ไม่มี
วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อย่างนี้ก็ทาได้ด้วยใช่ใหมครับ ทุกวันนี้งานในจังหวัดมี
ความล่ าช้า มากเพราะทางานซ้าซ้ อน ผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาไม่มีอานาจบังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับบัญชา อย่างนี้แล้วงานจะไป
ข้างหน้าได้อย่างไร ขณะนี้ก็มีข้อถกเถียงและข้อสงสัยกันในข้อกฎหมายว่าเจ้าหน้าที่บนสานัก งานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ทาหน้าที่เป็นศึกษานิเทศ แต่ไม่ได้ออกนิเทศโรงเรียนเลยตามหน้าที่ อย่างนี้จะกระทบต่อการได้รับเงิน
วิทยะฐานะหรือไม่
๗.๘ มีการออกกฎเกณฑ์ที่เป็นการกดดันข้าราชการครูบรรจุใหม่โดยไม่อนุญาตให้ย้ายเพื่อ
กลับภูมิลาเนาเป็นระยะเวลาถึงสี่ปีทาให้ข้าราชการครูเหล่านี้ขาดขวัญกาลังใจอย่างยิ่ง ขาดโอกาสในการดูแล
บุพการีและครอบครัว กระผมอยากทราบว่าข้าราชการอาชีพอื่นๆต้องอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนี้หรือไม่
๗.๙ มีการกาหนดให้มีคูปองครูโดยให้งบประมาณครูคนละหนึ่งหมื่นบาทไปเข้ารับการอบรม
กับหลักสูตรตามบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอบรมเพียงสองวันหากใครไม่ไปเข้ารับ
การอบรมก็จะขาดคุณสมบัติในการเลื่อนวิทยะฐานะ โครงการดังกล่าวดูเหมือนดีแต่คุณครูส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
การสิ้นเปลืองอย่างยิ่ง เนื้อหาที่จะต้องไปอบรมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อวิชาที่ตนเองสอน หากนาเงินดังกล่าวมา
จัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการสารวจและพัฒนาจะประหยัดกว่าและตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษามากกว่า อีกทั้งยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของความไม่โปร่งใสและส่อไปในทางทุจริต
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากเป็นการใช้เงินมากมายมหาศาลและมีการออกกฎเกณฑ์บังคับให้ทุกคนต้องใช้เงิน
ดังกล่าว
๗.๑๐ มีการยกเลิกการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษา (ว.๑๗) ส่ งผลให้ คุณครูเสี ย โอกาสในเรื่องการเลื่ อนวิทยะฐานะและเป็นการไม่
สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การคิดอ่านเช่นนี้ก็ทาได้ด้วยหรือครับ
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ด้วยบรรดาเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกระผมจึงขอกราบเรียน ฯพณฯ ขอได้โปรดดาเนินการดังนี้
๑. ให้คุณครูปฏิบัติหน้าที่สอนและอบรมนักเรียนอย่างเดียวอย่าได้เอาภาระอื่นใดมาเพิ่มให้อีกอย่าง
เด็ดขาด
๒. การวัดและการประเมินผลนั้นให้เป็นการสอบของโรงเรียนอย่างเดียวไม่ต้องมีการสอบอื่นๆอีก
๓. ดาเนินการให้มีอัตรากาลังทดแทนทันทีที่ขาดแคลนหรือมีอัตราว่าง
๔. ดาเนินการให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดให้ครบทุกจังหวัดทันที
๕. ให้ยุบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโดยให้มีผู้แทนครูร่วม
เป็นคณะกรรมการด้วยในทุกเขต
๖. ให้ยกเลิกคาสั่ง คสช. ฉบับที๑่ ๙ โดยเร็ว
๗. ให้แก้หลักเกณฑ์โดยให้มีการประเมินครูบรรจุใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี และบรรจุเป็นครูทันที
และให้เกิดสิทธิการย้ายได้ทันทีหลังจากผ่านการประเมิน
๘. ให้ยกเลิกคูปองครูแล้วให้นางบประมาณดังกล่าวมอบให้เขตพื้นที่ การศึกษาหรือสถานศึกษาเพื่อใช้
ในการพัฒนาบุคคลากรตามความประสงค์ของครูและสถานศึกษาต่อไป
๙. ให้มีการเปิดโอกาสให้คุณครู ได้ส่งผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน เพื่ อรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ ( ว.๑๗)
กระผมขอประทานกราบเรียนว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามความเป็นจริงและจัดทาด้วย
ความจริงใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทาให้การจัดการศึกษาของชาติบ้านเมืองรุดไปข้างหน้าโดยเร็ว อย่างไรก็
ตามหากไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา กระผมและคณะครูทั้งประเทศรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทางการศึกษา จะ
ดาเนินการในทุกช่องทางที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิไว้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้ประทานกราบเรียนไว้
ข้างต้น
จึงขอประทานกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
โทร ๐๘๖ – ๓๓๔๑๒๐๒

