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การเปน อาจารย พิเ ศษ ไดมีโ อกาสรับ เชิญ เปน ครั้ง คราวตลอดมา ไมวา จะเปนจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และจากกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ รวมทั้ง กพ. ดวย ตามโอกาสอํานวยการการรับเชิญทั้งระหวางอยูในราชการและหลังเกษียณแลว
จากประสบการณในการรับราชการทั้งหมด 39 ป เต็มไดมีโอกาสปฏิบัติงานทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม และระดับจังหวัด ทําใหมีประสบการณในงานพอสมควร ประกอบกับสนใจเรียนรูและคนควา
อยูเสมอจึงทําใหพรอมที่จะบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากสอน บรรยาย ผูนําอภิปรายแลว
บางโอกาสไดรับเชิญเปนกรรมการตรวจสารนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธอยูเปนประจํา สําหรับ
การบรรยายแกนักบริหารของกระทรวงตางๆ นั้นไดรับเชิญอยูเสมอ ครั้งสุดทายเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวง
แรงงานจัดโครงการฝกอบรมนักบริหารแรงงานก็ไดเชิญบรรยายในเรื่องบทบาทผูนําองคกรโดยไดยก
กรณีตัวอยางประสบการณในราชการใหนักบริหารไดทราบ (Best practice) ซึ่งเปนประโยชนแกนัก
บริหารรุนใหมๆ สําหรับสถาบันที่ไดรับเชิญสอนระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร
ก็ มี ห ลายแห ง เช น มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ (ภาคใต )
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย มหานครเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวน
สุนันทา มหาวิทยาลัยอีสาน และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยเหลานี้ไดเปดสอน
ในระดับปริญญาโท และเอกในวิชารัฐศาสตร และวิชารัฐประศาสนศาสตร
สําหรับคณาจารยที่ไดเชิญผูเขียนไปบรรยายในมหาวิทยาลัยดังกลาวมาแลว ไดแก คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจารยพิมล พูพิพิธ ดร. สุรพล กาญจนจิตรา คณบดี
รปศ. มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย ดร.พล ต.อ. ไกรศุข ศรีสุข มหาวิทยาลัยปทุมธานี รศ. อัษฎางค
ปาณิกบุตร และ อาจารย ดร. บุญเสริม วีสกุล เปนตน
สํ า หรั บ วิ ช าที่ ส อนในระดั บ ปริ ญ ญาโทนั้ น ได แ ก หลั ก รั ฐ ศาสตร หลั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร
การเมืองการปกครอง การปกครองทองถิ่น การวางแผนและบริหารโครงการ องคการและการจัดการ

สมัยใหม การปกครองเปรียบเทียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และบริหารจัดการคุณภาพ ภาครัฐและ
การจัดการดานธรรมาภิบาล รวมทั้งทฤษฎีใหมกับการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวกับการบรรยายแกนักบริหาร
ทั้งระดับสูง และระดับกลาง และระดับตน ไดบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานสมัยใหม การบริหารมือ
อาชีพ ผูบริหารในศตวรรษที่ 21 บทบาทของผูนําองคกร เรื่องจริยธรรมของขาราชการ และการบริหาร
โครงการภาครัฐ เปนตน ในการเปนที่ปรึกษา สารนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ดังกลาว พรอมสถาบันการฝ กอบรมนักบริหารระดับสูงใหเปนที่ปรึกษาภาคนิพนธ
ดังกลาว ทั้งการสอน การบรรยาย และการใหคําปรึกษา ไดมีโอกาสใชประสบการณอยางกวางขวาง
พรอมทั้งอางอิงทฤษฎีใหมๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนประโยชนแกนักศึกษา และนักบริหารที่จะนําแนวทางไป
ปรับใชในการทํางาน ผูเขียนยินดีในการเปนอาจารยพิเศษเพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณแก
คนรุนใหม โดยถือวาเปนความสุขอีกทางหนึ่ง โดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหนาย เพราะมีเรื่องที่ จะ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนอยูเสมอทําใหมีการตื่นตัวอยูเสมอ และทําดวยความเต็มใจ ผูเขียนตั้งปณิธานไว
วาจะสอนตลอดไปจนกวาจะหมดแรง และหมดไฟ แตปจจุบันยังคงพึงพอใจอยูมาก การมีนโยบายคลัง
สมอง เปนนโยบายที่ดี มีประโยชนแกประเทศชาติมากในขณะนี้ เพราะปรากฏวาขณะนี้ผู เกษียณอายุ
60 ป ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของในตางประเทศไดขยายเวลาเกษียณออกไป
เปน 65 ป ฉะนั้น ทําอยางไรจะนํานโยบายคลังสมองมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด อยางนอยก็ควร
เชิญบุคลากรเหลานั้นมาสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ซึ่งจะเกิดผลดีเพราะบุคคลเหลานี้มี
ประสบการณในทางปฏิบัติ ถาเชิญมารวมสอนกับอาจารยที่มีความรูในดานทฤษฎีก็จะมีประโยชนอยาง
ยิ่ง
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นปริ ญ ญาโท ทั้ ง รั ฐ ศาสตร แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร ทั้ ง
มหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน สวนใหญเปนผู ที่มีประสบการณมาแลว คือ ทํางานแลวและมี
ประสงคจะกาวหนาจึงไดม าเรียนตอ สวนในตางจังหวัดก็จะมีบุคลากรที่อยูในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) มาเรียนกันเยอะ เพราะรัฐบาลมีนโยบายและสงเสริม บางคนไดทุนใหมาเรียน บางคน
เสียคาใชจายเอง สวนที่เ ปนนัก ศึกษาแทๆ ที่มิไดทํางานมีนอยมาก สวนจํานวนนั้นที่ม หาวิทยาลั ย
รามคําแหงมีมากหนอย คือ ประมาณ 300 คน โดยแบงการสอนเปน 2 หอง สวนมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้น
ไมเกิน 100 คน สําหรับวิชาที่ผูเขียนสอนจะเปนวิชาเฉพาะจึงมีนักศึกษาไมมากจนเกินไปนัก ทําให
สะดวกแกการสอนและการฝกหั ดทํากรณีศึกษาสภาพโดยทั่วไป นักศึกษาจะมีวินัย มีความตั้งใจ และ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะการตรงต อ เวลา การแบ ง กลุ ม การสนใจซั ก ถาม
แลกเปลี่ยนความเห็นทําใหไดความรูเพิ่มเติม นอกจากดานวิชาการแลว ผูเขียนถือโอกาสแทรกเรื่อง
จริยธรรมเขาไปในการสอนดวย เพราะหลายมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องจริยธรรม รวมทั้ง
ระดับประเทศกําลังใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการสอนปกติจะใชบรรยายโดย มี Power

Point ประกอบ และใหนักศึกษาทํา Paper ในเรื่องที่เกี่ยวของและแบงกลุมศึกษากรณีใดกรณีหนึ่ง สอน
ทั้งใหฝกการ Present ดวย
นอกจากนั้นบางหลักสูตรไดมีนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ หลายกรณีไปดูงานโครงการที่
กําลังดําเนินการอยู แลวกลับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปจจุบันทุกหลักสูตรจะมีการประเมินผลการ
สอนโดยมหาวิทยาลัย ผูเขียนเองสวนตัวก็จะรับฟงความเห็นนักศึกษา หลังจากจบหลักสูตรแลวเพื่อ
ปรับปรุง ทั้งเนื้อหา แนะแนวทางการสอน สําหรับรุนตอๆ ไป ซึ่งก็ไดปรับปรุงตลอดมา
นอกจากเปนอาจารยส อนหนังสือแลว ผูเ ขียนเห็นวา ในสวนที่เ กี่ยวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไดถายโอนงานตางๆ จากกระทรวง ทบวง กรม ไปยัง อปท. หลาย
ประเภท และ อปท. มักจะแจงวาขาดแคลนกําลังคน เขียนเห็นวา ชองทางที่ อปท. จะขอความรวมมือ
บรรดาบุคลากรที่เกษียณแลวไปชวยงานได แตในทางปฏิบัติมีนอยมากที่ อปท. จะขอบริการดังกลาว
ฉะนั้น ในอนาคตผูเขียนอยากเห็น อปท. ไดรวมมือกับบุคลากรที่เกษียณแลว ชวยกลับไปชวยบานเมือง
โดยเฉพาะบานเกิดของแตล ะคนในตางประเทศ ประเทศตางๆ มีนโยบายคลังสมอง โดยสงบุคคล
เกษียณไปเปนผูเชี่ยวชาญ ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งเกิดประโยชนทั้งประเทศผูใหโดยไดใชคนที่มี
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และประเทศที่กําลังพัฒนาได มีบุคลากรที่มีประสบการณไป
ชวยงานการพัฒนาประเทศ

