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เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 6

“วกิฤตการศึกษาไทย...

  ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย”์ 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

นายพารณ อิศรเสนา  
  ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ดร.มีชัย วีระไวทยะ  
  ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์  
  ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

ในหลายประเทศทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกลไก 

ในการพัฒนาประเทศในอนาคต การปฏิรูประบบการศึกษาจึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจอย่าง

มาก จะเหน็ได้จากการจดัสรรงบประมาณให้กบักระทรวงศกึษาธกิารเป็นอนัดบัต้น ความพยายามในการขยาย

โอกาสทางการศึกษา เช่น การให้สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ไม่ได้ท�าให้นักเรียน  

นกัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถเท่าทีค่วร ไม่สามารถตอบโจทย์กบัตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศได้  

การเสวนาวชิาการด้านการศกึษา จงึเป็นการน�าเสนอปัญหาทีเ่กีย่วกบัการศกึษาไทย และเป็นการเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระส�าคัญที่ได้รับจากการเสวนา โดยแบ่งเนื้อหาตามการ 

น�าเสนอของวิทยากรแต่ละท่าน ดังนี้

นายพารณ อศิรเสนา ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิได้น�าเสนอปัญหา

ความย่อหย่อนในการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาต ิทีท่�าให้การศกึษาของคนไทยตกต�า่อย่างเช่น 

ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก�าลังวิตกกับเรื่องการศึกษาของชาติอยู่เป็นจ�านวนมาก  

ทั้งๆ ที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ยังทันสมัยอยู่จนถึงบัดนี้ รัฐบาลไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย

ฉบบันีอ้ย่างจรงิจงั ทัง้ๆ ทีก่ฎหมายการศกึษาฉบบันีบ้ญัญตัสิาระส�าคญัเกีย่วกบัการศกึษาและการจดัการศกึษา

ไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินการจัดการศึกษาที่น่าสนใจในหลายประการ ได้แก่
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ประการแรก ความหมายทางการศึกษา
ในมาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัย 

เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“การศกึษาตลอดชวีติ” หมายความว่า การศกึษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่ให้สามารถพฒันาคณุภาพชวีติได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ 

ประการที่สอง แนวการจัดการศึกษา
ในมาตรา 22 ก�าหนดไว้ว่าการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาพัฒนาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

ต้องเน้นความส�าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ

ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 

ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์

เรือ่งการจดัการ การบ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุยัง่ยนื
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3) ความรูเ้กีย่วกบัศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา ภมูปัิญญาไทย และการประยกุต์ใช้ภมูปัิญญา

4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข

มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู ้ให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์ความรูม้าใช้เพือ่

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น  

รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

5) ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่การเรยีน และอ�านวยความ

สะดวกเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

เรยีนรู ้ทัง้นีผู้ส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพร้อมกนัจากสือ่การเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ

6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  

ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา 26 ให้สถานศกึษาจดัการประเมนิผูเ้รยีน โดยพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤติ  

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 

ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา และใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาส 

การเข้าศึกษาต่อ และให้น�าผลการประเมินผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด�ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ 

การศึกษาต่อ

ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท�าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่

เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี 

ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส�าหรับบุคคลตามมาตรา 

10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ระดับ 

โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ

สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ 

ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประการสุดท้าย การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและผู้สอน 
มาตรา 30 ให้สถานศกึษา พฒันา กระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การส่งเสรมิให้ 

ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษา

นอกจากนี ้วทิยากรยงัได้น�าเสนอปัญหาเกีย่วกบัเรือ่งของการศกึษาทางเลอืกทีไ่ม่ได้รบัความสนใจ

จากรัฐบาลเท่าที่ควร แม้ว่ารัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 49 วรรค 3 ระบุไว้แล้วก็ตาม
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มาตรา 49 วรรค 3 “การจดัการศกึษาอบรมขององค์กรวชิาชพีหรอืเอกชน การศกึษาทางเลอืกของ 

ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม

จากรัฐ

ส่วนมาตรา 303 (2) : “ในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจาก

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้... ด�าเนินการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาการ

ศกึษาของชาต ิตามมาตรา 80 โดยส่งเสรมิการศกึษาในระบบ การศกึษานอกโรงเรยีน การศกึษาตามอธัยาศยั  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อ

ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน 1 ปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา... (ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับฅ

การศึกษาทางเลือกของประชาชน ออกมาใช้บังคับ)”

ความคืบหน้าเรื่องการก�าหนดนโยบาย “การศึกษาทางเลือกของประชาชน”
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 นายกรัฐมนตรีเสนอว่าการด�าเนินการของ

ภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกของประชาชนยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แม้ว่าจะมีตัวอย่างของ 

การจดัการศกึษาทางเลอืกอยูบ้่างกต็าม เช่น โรงเรยีนดรณุสกิขาลยั (โรงเรยีนสาธติในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี) โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี (โรงเรียนวิถีพุทธ) เป็นต้น และแม้ว่าการศึกษาทางเลือก

ดังกล่าวอาจจะมีรูปแบบหลากหลาย แตกต่างไปจากการศึกษาแนวกระแสหลัก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้กระทรวง

ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการศกึษาแนวทางและบทบาทของภาครฐัในการสนบัสนนุการศกึษาทางเลอืก เพือ่ให้

มีรูปแบบที่ชัดเจน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 49 วรรค 3 และ 

น�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาแล้วลงมตเิหน็ชอบตามทีน่ายกรฐัมนตรเีสนอ

ทัง้นีส้�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้แจ้งให้กระทรวงศกึษาธกิารและส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นทราบแล้ว

นอกจากนี ้วทิยากรยงัได้น�าเสนอปัญหาเกีย่วกบัเรือ่งของการศกึษาทางเลอืกซึง่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 

ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้น�าไปขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล 

เท่าที่ควร แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 49 วรรค 3 ได้รับรองการจัดการศึกษาและการพัฒนาส่งเสริม 

ผู้เรียน โดยเฉพาะการศึกษาทางเลือกไว้ก็ตาม

ดงันัน้ การย่อหย่อนในการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาดงัได้กล่าวมานี ้จงึเป็นปัญหาทีส่�าคญั

ทีท่�าให้การศกึษาไทยไม่ตอบโจทย์ ทัง้นี ้นายพารณได้เสนอแนะให้มกีารระดมสมองจากผูท้รงคณุวฒุ ิร่วมกบั

สภาพัฒน์ฯ โดยเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา ผู้สูงวัยจนสู่เชิงตะกอน โดยน�าเอากรณีตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จ (best practice) มาศึกษาว่า

มแีนวทางสูค่วามส�าเรจ็ได้อย่างไร และมอีปุสรรคอะไรบ้าง เพือ่เสนอให้รฐับาลประกาศเป็นวาระแห่งชาตต่ิอไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้น�าเสนอ

สาเหตุที่การศึกษาไทยตกต�่าว่าเป็นเพราะรัฐบาลขาดความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาการ

ศึกษา โดยมีสาเหตุหลายประการด้วยกัน 

ประการแรก คือ การเมืองเข้ามาแทรกแซงในระบบการศึกษา ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาการ

ศึกษาไทย เนื่องจากครูมีจ�านวนมากรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีประมาณ 4 แสนคน นักเรียนประมาณ 
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14 ล้านคน จึงมีอิทธิพลต่อการเมือง จะเห็นว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการกว่าร้อยละ 75 เป็นงบ

เงินเดือนครู ดังนั้น เมื่อการเมืองเข้ามาก็มักจะเอาใจครูตามที่ครูเรียกร้อง เพื่อดึงครูมาเป็นมาเป็นฐานเสียง 

เมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยนนโยบายการศึกษา เพราะฉะนั้นการปฏิรูปต้องมุ่งมั่นอย่างเดียวกันในเป้าหมาย 

ประการที่สอง คือ การบริหารจัดการที่ขาดความรับผิดชอบ เพราะไม่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของเด็กจะเป็นอย่างไรผู้บริหารก็ได้เลื่อนขั้น ส่วนครูก็ได้เลื่อนต�าแหน่ง จึงไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับผู้บริหารการศึกษา อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการว่าการใช้ 

งบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ประการสดุท้าย คอื ประเทศไทยยงัเป็นรฐัการศกึษา จะเหน็ได้จากโรงเรยีนเกอืบทัง้หมดเป็นของรฐั 

โรงเรยีนของรฐัขยายออกไปอย่างไม่รูจ้บ บางกรณพีบว่าพืน้ทีใ่กล้กนัมโีรงเรยีนของรฐัหลายโรง ท�าให้สดัส่วน

นกัเรยีนต่อครไูม่สมดลุกนั แต่มอิาจย้ายครไูด้ เพราะผูบ้รหิารกระทรวงศกึษาธกิารมาจากครเูกอืบทัง้สิน้ ท�าให้

ผู้บริหารไม่ค่อยมองนอกกรอบ แม้จะมีโรงเรียนของรัฐมากแต่คุณภาพการศึกษาไม่ดี 

จากปัญหาที่กล่าวมา วิทยากรได้เสนอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

1) การจัดการศึกษาภาครัฐควรเล็กลง โดยสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษา ต้องจัดให้มี

โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือก โรงเรียนของรัฐขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณในการลงทุนได้มาก ควรออก 

นอกระบบเป็นนิติบุคคลและหารายได้ในการบริหารการศึกษาเอง 

2) การปฏิรูปการศึกษาต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าการศึกษาไม่ใช่อยูแ่ต่เฉพาะในโรงเรียนต้องให้นักเรียน

เป็น active learner ลงมอืปฏบิตัจิรงิ งบประมาณต้องถงึตวัเดก็ไม่ใช่ทุม่ให้แต่เฉพาะคร ูต้องมกีารควบโรงเรยีน

ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน เพราะว่าประชากรนักเรียนในอนาคตจะลดลง แนวคิดนี้นักการเมืองไม่เห็นด้วยท�าให้ 

การปรับลดและย้ายครูท�าได้ยาก 

3) ต้องมีคนดีมาเป็นครู ดังนั้นในการจัดสอบครูครั้งต่อไปควรคัดเลือกคนที่มีความรับผิดชอบ 

เข้ามาเป็นครู หากไม่สามารถรับคนดีมาเป็นครู ประเทศไทยจะต้องทนทุกข์ทรมานกับการศึกษาที่ล้มเหลว

ไปอีกนาน 

4) ต้องมีระบบบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความรับผิดชอบ จัดสรรครูอย่าง 

เหมาะสมกับความรู้ ส่งเสริมโรงเรียนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนมากขึ้น ลดการท�าตัวชี้วัดครู และทุกคน 

จะต้องมีความจริงใจที่จะร่วมกันพัฒนาและจะต้องเลือกคนที่คิดเป็น มาบริหารการศึกษาของประเทศ

ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้น�าเสนอว่า ปัญหา

ระบบและคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยไม่ได้รบัความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั ทีผ่่านมาการ

ศกึษาไทยจะเน้นให้รู ้แต่ไม่ได้เน้นให้เข้าใจ ดงันัน้ ต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงอย่างจรงิจงัทัง้ระบบและวธิกีารศกึษา

เรียนรู้ นอกจากนั้น ระบบการศึกษาไทยเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ มีการวัดประเมินผลความรู้ แต่ไม่มีการ

วัดผลเรื่องคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งไม่มีการกระตุ้นให้เด็กสร้างนวัตกรรมที่ก้าวหน้า คิดแต่ในกรอบไม่คิด 

นอกกรอบ ไม่ได้เตรยีมนกัเรยีนเพือ่อนาคต แต่เตรยีมนกัเรยีนเพือ่อดตี กล่าวคอื การศกึษาไทยฝึกให้คนเป็น

ลกูน้องรบัค�าสัง่ สอนให้เป็นผูต้ามไม่ใช่ผูน้�า ดงันัน้จะท�าให้เดก็ไทยแข่งขนักบัต่างประเทศและประเทศอาเซยีน

ได้ยาก จึงต้องเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก�าลังจะมาถึง

ประเด็นปัญหาที่ส�าคัญ คือ การศึกษาในระบบดึงคนชนบทออกจากหมู่บ้าน ท�าให้เกิดปัญหาการ

แออัดในเมืองหลวงและท�าให้ท้องถิ่นไม่พัฒนา ซึ่งควรต้องแก้ไขให้การศึกษาสามารถท�าให้คนท�ามาหากิน

ในชนบทได้ โรงเรียนควรจะสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี บริหารงานเป็น โดยที่นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบได้  

ขณะเดียวกันโรงเรียนควรจะสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สอนให้นักเรียนเข้าใจชีวิต 
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สามารถแก้ปัญหาเองได้ โดยวิทยากรได้น�าเสนอโรงเรียนตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ตั้งอยู่ที่  

อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโรงเรียนนี้จะกระตุ้นให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม โรงเรียนเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับชุมชน และมีส่วนร่วมกับโรงเรียน นักเรียนได้ทดลองเป็น 

ผูบ้รหิารการศกึษา ครเูป็นทีป่รกึษาด้านการเรยีนการสอน ให้นกัเรยีนฝึกปฏบิตัหิารายได้ ฝึกการเสยีสละ มวีนิยั 

ในตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชน สอนให้คิดเป็น รู้จักตั้งค�าถามและหาค�าตอบ วิทยากรได้ 

เสนอแนะให้มกีารศกึษาจดัการศกึษาในลกัษณะนีม้ากขึน้ ทัง้นี ้ในอนาคตควรกระจายอ�านาจการจดัการศกึษา 

ให้กบัจงัหวดั กระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูส้นบัสนนุทัง้ด้านทรพัยากรและงบประมาณ รวมทัง้ประสานให้เอกชน

เข้ามาร่วมด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน น�าเสนอ

ปัญหาเกีย่วกบับทบาทของส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) ว่า เดมิหน่วยงานทีด่แูลอดุมศกึษาสงักดั

ทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนเป็นส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เน้นการออกกฎเกณฑ์ประเมินการท�างานของมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่ง เน้นการ

ท�าวิจัยและมีผลงานวิจัยเป็นจ�านวนมาก ซึ่งหน้าที่การวิจัยคือการแก้ปัญหาและสร้างภูมิปัญญา อันท�าให้

มหาวทิยาลยัเหล่านีไ้ด้ถกูจดัให้เข้าสูอ่นัดบัความน่าเชือ่ถอืในองค์กรระหว่างประเทศทีท่�าหน้าทีป่ระเมนิคณุภาพ

ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็น 

อย่างด ีนอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัของไทยตัง้ขึน้ตามความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านการปกครอง ตัง้ขึน้เป็น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือด้านการช่าง ศิลปกรรม 

ก็ตั้งเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยย่อมรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านใด  

ควรจะประเมินอะไร จะยุบหรือขยายสาขาวิชาเพิ่มเติมอย่างไร โดยใช้ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ

ต่างประเทศที่ได้มาตรฐานเป็นตัวชี้วัด การพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการลองพัฒนาสิ่ง

ใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรม บางอย่างยังไม่สมบูรณ์ แต่ท�าให้ได้ความรู้ใหม่ การที่ยังไม่สมบูรณ์จึงไม่ใช่ตัวชี้ว่าไม่

ประสบความส�าเร็จ ดังนั้น การที่ สกอ. ก�าหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยไม่ได้

พจิารณาจากปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้น นอกจากจะไม่ได้ท�าให้เกดิการพฒันาคณุภาพการศกึษาแล้ว ยงัเป็นการ

สร้างภาระและงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จึงเห็นว่า สกอ. ควรมีบทบาท

ในการก�ากับดูแลมากกว่ามาเป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์ ควรให้มหาวิทยาลัยประเมินกันเองจะดีกว่าที่ให ้สกอ. 

เป็นผูป้ระเมนิ นอกจากนี ้ยงัมกีารประเมนิซ�า้ซ้อนโดยส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(สมศ.) อีก ท�าให้เพิ่มภาระให้แก่มหาวิทยาลัยในการกรอกเอกสารตามเกณฑ์ประเมินจนท�าให้มหาวิทยาลัย

ไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นบทบาทหลักของมหาวิทยาลัยได้เท่าที่ควร 

หมายเหตุ 1. ด�าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ถอดความและสรุปการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
  ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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