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“คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?”

จัดโดย ม.มหิดล ปอมท. และ สกอ.

บทสั ง เคราะห์

จากการประชุมวิชาการ เรื่อง
“คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง”

“คุณภาพอุดมศึกษาไทย ยังมีอะไรต้องทำอีกมาก”
สรุปโดย อ.ดร.โสฬส สิริไสย์ สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผลการประชุมวิชาการ ปอมท. ๒๕๕๒
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:: บทสังเคราะห์ “คุณภาพอุดมศึกษาไทย
ยังมีอะไรต้องทำอีกมาก” (หน้า ๓)
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จากประธานสภาคณาจารย ์
::

::

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ

::
::
::

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกหมูเ่ หล่าขอรวมพลังใจ
ขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย และพระสยามเทวาธิราช
จงปกปักรักษา และอวยพระพรให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
เพือ่ ทรงเป็นพระมิง่ ขวัญแห่งพสกนิกรและชาติบา้ นเมืองสืบต่อไปตราบนานเท่านานด้วยเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวาระที่บ้านเมืองเราต้องการความสามัคคีเยี่ยงนี้ กระผมขออนุญาตอัญเชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” นำมาส่งท้ายเป็นปัจฉิมวาระในสมัยนี้
“ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชือ่
ขอสูศ้ กึ ทุกเมือ่ ไม่หวัน่ ไหว
ขอทนทุกข์รกุ โรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิง่ ผิด
จะรักชาติจนชีวติ เป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ทอ้ ถอยคอยสร้างสิง่ ทีค่ วร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิน้ ไป
นีค่ อื ปณิธานทีห่ าญมุง่
หมายผดุงยุตธิ รรมอันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมัน่ ใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ยอ่ มจะดีกว่านีแ้ น่
เพราะมีผไู้ ม่ยอมแพ้แม้ถกู หยัน
คงยืนหยัดสูไ้ ปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษการ์ดแผ่นเล็กๆ
พระราชทานแก่ขา้ ราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผูท้ ำงานเพือ่ ประเทศชาติ เตือนสติมใิ ห้ทอ้ ถอยในการทำความดี
ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงใส่ทำนองเพลงในคำกลอน “ความฝันอันสูงสุด” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ คำร้องโดยท่านผูห้ ญิงมณีรตั น์ บุนนาค

::

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

บทสังเคราะห์
“คุณภาพอุดมศึกษาไทย ยังมีอะไรต้องทำอีกมาก”
จากการประชุมวิชาการเรือ่ ง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง”
ปอมท.

ของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์
คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผลการประชุม

บทนำ
สถาบันอุดมศึกษาตามความคาดหวัง ความเข้าใจของ
สังคม คือการเป็นสถาบันทีผ่ ลิตองค์ความรูใ้ หม่ๆ รวมทัง้
เป็นแหล่งฝึกฝน อบรมให้พลเมืองมีทกั ษะสูงกว่าชาวบ้าน
ทั่วไป ทั้งในแง่ของทักษะการทำงานแบบมืออาชีพและ
ทักษะการเป็นผูน้ ำทางความคิด มีจติ สำนึกและอุดมการณ์
ที่สามารถฝากฝังอนาคตของสังคมไว้ได้ นอกจากความ
คาดหวัง สังคมยังเชือ่ มัน่ ต่อสถาบันอุดมศึกษาอีกต่างหาก
เห็นได้จากการทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองยอมจ่ายเงินลงทุนเรือนแสน
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นหลักประกัน
ความเจริญก้าวหน้าและความมัน่ คงในชีวติ แต่มหาวิทยาลัย
ของไทยมีคณ
ุ ภาพเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือไว้วางใจของสังคมได้มากน้อย
เพียงใดหรือไม่นน้ั ยังคงเป็นประเด็นสนทนาแลกเปลีย่ นกันได้
อีกมาก อย่างไรก็ตาม การทีท่ ป่ี ระชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีมติให้การจัด
ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย ก็สะท้อนให้เห็นความ
พยายามในอันที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
การระดมกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนือ่ ง

ทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รว่ มมือกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรือ่ ง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย
พอใจหรือยัง” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้
ถือเอาการประชุมทางวิชาการครัง้ นี้ เป็นโอกาสในการร่วม
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๑ ปีของการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยและ
ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการพระราชทานนาม “มหิดล” อีกด้วย
การประชุมสองวันมีหวั ข้อ วาระการประชุม (agenda)
ทีน่ า่ สนใจหลายเรือ่ ง อาทิ “นโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษา” “ปี ๒๐๑๕ ประเทศไทยความฝันหรือความ
เป็นจริงกับการเป็น Educational Hub ของ ASEAN”
“สังคมไทยได้อะไรกับการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”
“มหาวิทยาลัยในกำกับ : ความคาดหวังหรือความเป็นจริง”
“ตำแหน่งทางวิชาการ : วิกฤติ โอกาสหรือการกีดกัน” “ระบบ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร จึงจะ
เหมาะสม” “การปฏิรูปการเมืองกับอุดมศึกษา” และ
“แนวทางปฏิรปู อุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาชาติ”

๓

๔

ข่าวสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นตัวจักร
ขับเคลือ่ นการประชุมครัง้ นี้ ได้ออกแบบให้เป็นการประชุม
ในลักษณะของการสนทนาแลกเปลีย่ น (dialogue) เพือ่ ให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีม่ ที ง้ั ผูบ้ ริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ตัวแทนจากภาคสังคมธุรกิจได้มี
โอกาสรับฟังซึง่ กันและกันอย่างลึกซึง้ และใคร่ครวญ ในขณะ
เดียวกันก็มองย้อนกลับเข้าหาตัวเอง (reflection) ถามตัวเอง
อย่างกล้าหาญตรงไปตรงมาว่า “พวกเรา” ได้ผลิตองค์ความรู้
และกำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพจนเป็นทีย่ อมรับของสังคมได้หรือยัง
ถ้าสมมุตวิ า่ “ยัง” เราต้องทำอะไรอีกบ้าง จึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้
ผูเ้ ขียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาครัง้ นี้
ในฐานะกรรมการจัดงานคนหนึง่ แต่ประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดลมอบการบ้านให้อกี หนึง่ ข้อคือ การทำ
หน้าทีเ่ ป็นผูส้ งั เกตการณ์ตลอดงาน เพือ่ วิเคราะห์ภาพรวม
และนำมาถ่ายทอดต่อสาธารณะ เพือ่ กระตุกต่อมคิดสร้าง
บรรยากาศการสนทนาเรียนรูร้ ว่ มกันและนำไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาแบบต่อเนือ่ ง แต่ผเู้ ขียนขอบอกกล่าว
กันไว้กอ่ นว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นบทวิเคราะห์ตามสติปญ
ั ญาและความ
เข้าใจส่วนตัวของผูเ้ ขียนเท่านัน้ ไม่อาจกล่าวอ้างเป็นบทสรุป
เนื้อหาสาระทั้งหมดของการประชุมได้ องค์กรร่วมจัด
ทัง้ สามสถาบันคือ ปอมท. สกอ. และมหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์นท้ี ง้ั หมด
มหาวิทยาลัยกับสังคม
ความเป็นมหาวิทยาลัยไม่อาจแยกส่วนออกจากสังคมทัง้
ระบบได้เพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนประกอบทีถ่ กู ออกแบบมา
เพือ่ ภารกิจบางอย่างทีเ่ อือ้ ต่อส่วนรวม (functional institution)
ซึง่ ภารกิจดังกล่าว หมายถึงการผลิตองค์ความรูแ้ ละการผลิต
คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ สืบทอดอนาคตของสังคมดังทีก่ ล่าวไว้ใน
ตอนต้น ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ดงั กล่าว มหาวิทยาลัย
จึงต้องมองเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดเวลา
และต้องยอมรับการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพจากสังคม
ผ่านความพึงพอใจ และการยอมรับคุณภาพของผลผลิตองค์ความรู้และบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตออกสู่สังคม
โดยปราศจากเงือ่ นไข
ถ้าหากเปรียบมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยผลิตทางสังคม
หน่วยหนึง่ แล้วไซร้ ผลผลิต (product) ของมหาวิทยาลัยก็คอื

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
องค์ความรูแ้ ละบัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัย ส่วนสังคมก็คอื
ผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ผลผลิต (user/consumer) จากมหาวิทยาลัย
เหล่านั้น ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงไม่ได้เป็นอำนาจ
การกำหนดของผูผ้ ลิตเพียงอย่างเดียว แต่ยงั เป็นอำนาจการ
กำหนดของสังคมผูบ้ ริโภคด้วย อำนาจของสังคมดังกล่าวนี้
เป็นอำนาจที่ได้มาโดยชอบธรรม เพราะสังคมเป็นผู้จ่าย
เงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยในนามของภาษีรปู แบบต่างๆ
ซึง่ ถูกจัดสรรผ่านรัฐบาลและกลไกของระบบราชการอีกทีหนึง่
เสียงสะท้อนจากคนนอกรัว้ มหาวิทยาลัย
ประเด็นเรือ่ งคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย เป็นเรือ่ งที่
ถูกนำมาถกเถียง อภิปราย ตัง้ คำถามกันอย่างตรงไปตรงมา
ผ่านเวทีสัมมนาและสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เคยมี
คำตอบสุดท้าย แต่เมือ่ คนในแวดวงมหาวิทยาลัยเองเป็น
ผูห้ ยิบยกคำถามเรือ่ ง “คุณภาพ” มาเป็นกรอบวาระ (agenda)
ของการประชุมสัมมนาครัง้ นี้ ก็มเี สียงชืน่ ชมจากคนภายนอก
ว่า “กล้าหาญมาก ทีห่ ยิบเอาเรือ่ งนีม้ าพูด”๑ เช่นเดียวกับ
ความเห็นของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการทีส่ ะท้อน
คำบรรยายในปาฐกถานำตอนหนึง่ ว่า “เรือ่ งคุณภาพของ
อุดมศึกษาไทยเรามีเรือ่ งทีต่ อ้ งทำกันอีกมาก แต่การตัง้ คำถาม
เรือ่ งคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ถือว่าเป็นคำถามที่
ถูกต้อง เพราะคำถามนีน้ า่ จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศ
การคิด การไตร่ตรองอย่างใคร่ครวญและรอบคอบ หาก
ต้องการไปถึงจุดหมายเชิงอุดมคติทต่ี ง้ั ไว้”๒ ควรกล่าวด้วยว่า
นโยบายสำคัญของฝ่ายการเมืองเองก็ให้ความสำคัญเรือ่ ง
คุณภาพ การสร้างโอกาสให้พลเมืองทุกคนเข้าถึงการศึกษา
และการมีส่วนร่วมของสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัยในการ
จัดการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบาย 3D คือ Democracy–
สอนให้คนเชื่อมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิเสธการใช้เงิน
ซื้ออำนาจ Decency–สอนให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม
รังเกียจการทุจริต ประพฤติมชิ อบ และ Drug-free – สอน
ให้คนมีวจิ ารณญาณในการเลือกวิธกี ารดำรงชีวติ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับ
ยาเสพติด นอกจากนีย้ งั ได้กำหนดกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ของ “ผลผลิต” ของมหาวิทยาลัย ว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างน้อย ๕ ประการคือ ๑) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ๒) มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ๓) มีทกั ษะการนำความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
๔) มีทกั ษะทางสังคม เช่น มีภาวะผูน้ ำและเป็นผูต้ ามทีด่ ี และ
๕) มีทกั ษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

๑

ความเห็นของนายวิสุทธิ์ จิราธิยุต รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อภิปรายในหัวข้อสานเสวนาที่ ๑

๒

ปาฐกถาพิเศษนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เสียงสะท้อนจากคนนอกรัว้ มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นตัวแทน
ภาคธุรกิจและตัวแทนภาครัฐบาลหรือในอีกความหมายหนึง่ คือ
“ผูบ้ ริโภค” ผลผลิตจากมหาวิทยาลัยโดยตรง ย่อมเป็นนัย
บ่งชีน้ ำทีส่ ำคัญว่า ถึงเวลาแล้วทีม่ หาวิทยาลัยต้องนำเรือ่ ง
คุณภาพมาพูดกันในเวทีสาธารณะและยอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากสังคมภายนอกหรือ “ผูบ้ ริโภค”อย่างกล้าหาญ
และตรงไปตรงมาเสียที
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย
แม้การศึกษาของมนุษย์มไิ ด้จำกัดอยูแ่ ต่ในรัว้ มหาวิทยาลัย
แต่คา่ นิยมการมีปริญญาบัตรเสริมบารมีทำให้คนไทยให้ความ
สำคัญกับการศึกษาในห้องเรียนอย่างมาก ทัง้ ๆ ทีแ่ หล่งความรู้
นอกห้องเรียนยังมีอกี มากมาย เพียงแต่ไม่สามารถประสาท
ปริญญาบัตรให้ผเู้ รียนได้เท่านัน้ เอง ค่านิยมดังกล่าวทำให้คน
มุง่ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยก็ตอบสนอง
ด้วยการให้บริการการเรียนการสอนทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ
กันอย่างแพร่หลาย แต่เมือ่ มีการประเมินหลักสูตรกลับพบว่า
ห้าสิบกว่าสาขาวิชา(ห้าพันกว่าหลักสูตร) ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ มีคณ
ุ ภาพไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้
การทีภ่ าคธุรกิจขนาดใหญ่ ลงทุนจัดตัง้ สถาบันการศึกษาของ
ตนเองขึน้ มาเพือ่ สร้างคนให้มที กั ษะตรงกับความต้องการ
ของธุรกิจของตนเอง เช่น การก่อตัง้ สถาบันปัญญาภิวตั น์ของ
กลุม่ ธุรกิจ ซี พี ก็สะท้อนความจริงบางอย่างเกีย่ วกับคุณภาพ
ของบัณฑิตทีจ่ บออกจากมหาวิทยาลัยของไทยได้เช่นเดียวกันว่า
บัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของธุรกิจเหล่านัน้ ได้ จึงต้องลงทุนผลิตกำลังคนขึน้ มาใช้เอง
สิง่ ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพยายาม
เข้าไปช่วยตามอำนาจหน้าทีค่ อื การออกกฎระเบียบใหม่ๆ
เพือ่ เป็นแนวทางในการกวดขัน ควบคุมคุณภาพการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย แต่กเ็ ป็นการวิง่ ตามไปแก้ปญ
ั หา
เช่น กำหนดให้มหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการเปิดสอนสาขาวิชาใหม่
ต้องประกาศรายวิชาและอาจารย์ผส้ ู อนให้ผเ้ ู รียนทราบล่วงหน้า
รวมทัง้ กำหนดให้สถานทีเ่ รียนทีต่ ง้ั แยกจากมหาวิทยาลัยแม่
ตามทีต่ า่ งๆต้องมีกลไกและเครือ่ งมือเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยแม่
นอกจากนี้ ยังมีความพยายามจัดตัง้ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
เพือ่ ออกใบรับรองสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นการฝึกฝน
สัง่ สมประสบการณ์พเิ ศษจากการทำงานด้วยตนเอง เช่น
นักเจียระไนอัญมณี หรือช่างฝีมอื อืน่ ๆ ทีม่ คี วามเป็นเลิศ
จากประสบการณ์อาชีพ ฯลฯ สถาบันดังกล่าว น่าจะช่วยให้
คนทีส่ ง่ั สมความชำนาญจากการปฏิบตั จิ ริงได้รบั การยอมรับ
จากตลาดแรงงานและได้รบั การส่งเสริมให้เลือ่ นระดับสูงขึน้
โดยไม่ตอ้ งใช้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเป็นใบเบิกทาง
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ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทีถ่ กู คาดหวังให้เป็นผูน้ ำสังคม
ทั้งด้านสติปัญญาและธรรมาภิบาล แต่มหาวิทยาลัยมี
ระบบธรรมาภิบาลดีพอทีจ่ ะเรียกร้องธรรมาภิบาลทีด่ จี าก
หน่วยงานอืน่ ๆ หรือไม่ ก็ยงั เป็นทีก่ งั ขาของสังคมเช่นเดียวกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า ในแต่ละปีมี
เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับธรรมาภิบาลจากมหาวิทยาลัยเข้ามา
ที่กระทรวงศึกษาธิการมากมาย โดยเฉพาะการร้องเรียน
เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
เรือ่ งทุจริต ความไม่เป็นธรรมในการเลือ่ นตำแหน่ง การกีดกัน
ผลงานทางวิชาการของเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ เป็นปัญหาภายใน
ทีแ่ ก้ไม่หมด ธรรมาภิบาลมีความเกีย่ วข้องกับการพัฒนา
คุณภาพขององค์กรอย่างแยกไม่ออก เพราะธรรมาภิบาล
เป็นเรื่องเกี่ยวกับคน และคนเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร
หากผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจริยธรรม
สามารถให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกคนโดยไม่เล่นพรรค
เล่นพวก ก็จะทำให้คนในองค์กรเกิดความเชือ่ มัน่ ทำงาน
อย่างมีความสุข มีขวัญ กำลังใจ และกล้าทีจ่ ะไว้วางใจเพือ่ น
ร่วมงาน ธรรมาภิบาลทัง้ หมดนอกจากจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของงานแล้ว ยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์
อาจารย์ในองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีย่อมมีความ
ชอบธรรมพอทีจ่ ะสัง่ สอนให้ลกู ศิษย์เป็นคนเก่ง คนดีได้
ชาวมหาวิทยาลัยต้องมองอนาคตด้วยความหวัง
การมุง่ แก้ปญ
ั หาภายในอาจจะทำให้คนในมหาวิทยาลัย
หมดแรงเสียก่อน เพราะเมือ่ เพ่งมองไปทีต่ วั ปัญหาก็จะเห็น
แต่ตวั ปัญหาเต็มไปหมด และสิง่ ทีจ่ ะตามมาคือการหาคนทีเ่ ป็น
ต้นเหตุของปัญหา การโยนความผิด การปกป้องการแบ่งพรรค
แบ่งพวก โทษกันไปโทษกันมา ซึง่ ล้วนแต่เป็นการบัน่ ทอน
กำลังใจตัวเองและปิดกัน้ การมองเห็นโอกาสใหม่ๆทัง้ สิน้
วิธีการเชิงสร้างสรรค์ (proactive) ที่ช่วยให้คนใน
มหาวิทยาลัยออกจากความหมกมุน่ ของปัญหาภายใน คือ
การเรียนรูต้ นเองจากมุมมองของคนอืน่ (outside-in) การ
ออกไปช่วยเหลือคนอืน่ ทีด่ อ้ ยกว่าเรา เช่น ชาวบ้านหรือกลุม่
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมอืน่ ๆ หรือออกไปเกาะเกีย่ วกับภาค
สังคมภาคธุรกิจซึง่ เป็น“ลูกค้าคนสำคัญ” ของมหาวิทยาลัย
การเข้าไปใกล้ชดิ และเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันกับลูกค้า จะทำให้
มหาวิทยาลัยรับรูค้ วามต้องการอันแท้จริงสามารถผลิตองค์ความรู้
และบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้อง เช่นเดียวกับการสร้างความ
ใกล้ชดิ กับสังคม จะทำให้มหาวิทยาลัยรูส้ กึ ร้อนหนาวไปกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม และอาจช่วยชีท้ างออกในปัญหายากๆ
ให้แก่สงั คมได้ดกี ว่าเดิม

๕

๖
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การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก สังคมไทยได้อะไร
หัวข้อการประชุมที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งคือหัวข้อเรื่อง
สังคมไทยได้อะไรจากการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เนือ่ งจาก
ผูเ้ ขียนเป็นส่วนหนึง่ ของเวทีนใ้ี นฐานะผูด้ ำเนินการอภิปราย
จึงมีขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการฟังความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างเต็มที่
และได้สมั ผัสกับบรรยากาศอย่างใกล้ชดิ ต้องยอมรับว่าการตัง้ ธง
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกสำหรับประเทศเล็กๆ ที่เพิ่งมี
สถาบันอุดมศึกษาตามแบบตะวันตกมาเพียงร้อยกว่าปีอย่าง
ประเทศไทยนัน้ เป็นความทะเยอทะยานอย่างสูงและท้าทาย
อย่างยิง่ เกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแถวหน้าของโลก
ต้องอาศัยองค์ประกอบมากมาย เช่น คุณภาพของอาจารย์
คุณภาพของการเรียนการสอน แหล่งสืบค้น อุปกรณ์สนับสนุน
สิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพของผลงานวิจัย ผลงาน
ประดิษฐ์คดิ ค้นต่างๆ รวมทัง้ คุณภาพการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณจากรัฐบาลและสังคม ฯลฯ ซึง่ สถาบันจัดอันดับ
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ให้ความสำคัญในองค์ประกอบ
ต่างๆ เหล่านีม้ าก๓ การมุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
เป็นความทะเยอทะยานทีน่ า่ สนับสนุน แต่ควรแยกให้ออก
ระหว่างการเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก (world ranking)
กับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (world class)
เพราะสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกมีเพียงไม่กแ่ี ห่ง
และเกือบทัง้ หมดมาจากประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยในอเมริกาและอังกฤษจึงมีโอกาสติดอันดับ
มากกว่าประเทศอืน่ ในขณะทีป่ ระเทศทีไ่ ม่สอ่ื สารด้วยภาษา
อั ง กฤษ เช่ น รั ส เซี ย เยอรมั น ฝรั ่ ง เศส สเปน ก็ ม ี
มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกอีกมากมาย ซึ่งสามารถ
นำมาเป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้เช่นเดียวกัน๔
เท่าที่ทราบ มหาวิทยาลัยไทยที่ประกาศปักธงมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกมีอย่างน้อยสองแห่งคือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล แม้ความ
ทะเยอทะยานดังกล่าว จะถูกมองในแง่ลบอยู่ไม่น้อย แต่
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศจุดยืนของการเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลกต่อไปอย่างมุง่ มัน่ เพราะเห็นว่า
มีทางเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคุณภาพให้ไปถึงระดับนั้นได้๕
หรืออย่างน้อยที่สุด วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของโลกก็นา่ จะช่วยกระตุน้ ให้บคุ ลากรทุกระดับเกิดการตืน่ ตัว
กระตือรือร้น ลุกขึน้ มาสำรวจตำแหน่งแห่งหนของตนเอง
ยอมรับการเปลีย่ นแปลงด้วยการแสวงหาเป้าหมายใหม่ๆ
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ทีม่ คี วามท้าทายมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผลสุดท้ายประโยชน์กจ็ ะตกอยูก่ บั
สังคมไทยเอง เพราะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และบัณฑิตทีจ่ บออกไปให้มศี กั ยภาพเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ดังนัน้ ความพยายามทีจ่ ะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกก็คอื
ความพยายามทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของพลเมือง เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ดว้ ยการนำมาตรฐานทีม่ อี ยูไ่ ปเทียบเคียงกับมาตรฐาน
อืน่ ๆ ทีไ่ กลออกไป และมีความเป็นสากลเข้าถึงผูบ้ ริโภค
ได้กว้างขวางกว่าเดิม แม้ในระยะแรกมหาวิทยาลัยของไทย
กับมหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลก จะมีมาตรฐานทีแ่ ตกต่างกันมาก
แต่ถา้ หากพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยความมุง่ มัน่ และไม่ยอมหยุด
แล้ว ก็อาจบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆ ได้สกั วันหนึง่ ข้างหน้า
เท่าทีผ่ า่ นมามหาวิทยาลัยไทยพึง่ พาโลกตะวันตกมา
โดยตลอด ทัง้ ในแง่ของความคิดและวิธวี ทิ ยา บัดนี้ ถึงเวลาแล้ว
ทีจ่ ะต้องคิดถึงการพึง่ ตัวเอง ด้วยการมุง่ มัน่ สร้างความรูแ้ ละ
ช่วยกันรักษาแผ่นดินของตัวเอง ก่อนทีจ่ ะตกเป็นทาสของ
อาณานิคมแบบใหม่ทพ่ี รางตัวมาในรูปของความคิดความรู้
และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย สามารถหลอกล่อ ทำให้คนไทย
กลายเป็นผูบ้ ริโภคได้อย่างง่ายดาย และต้องเอาของมีคา่
และทรัพยากรจากแผ่นดินไปแลกมาในราคาแพง ทีเ่ ป็น
เช่นนี้เพราะสังคมไทยมิได้มุ่งสร้างความรู้และพื้นฐานที่
หนักแน่นพอ ทำให้ตอ้ งไปหยิบยืมความคิดของคนอืน่ มาใช้ ๖
มหาวิทยาลัยไทยและประเทศในอาเซียน ควรคิดถึงความ
เป็นอิสระจากการครอบงำของความคิดแบบตะวันตก
เพราะอาเซียนเป็นแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
และมีดีพอที่จะนำประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อารยธรรมตะวันตก การจะทำเช่นนั้นได้ เราต้องพัฒนา
คุณภาพของตัวเอง และร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค
อาเซียนอย่างใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ โดยไม่ละเลยความจริงทีว่ า่
เมื่อเราเปลี่ยน ประเทศตะวันตกซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมก็
ปรับตัวเช่นเดียวกัน เพือ่ ให้สามารถรักษาสภาพการครอบงำ
ทางความคิดทีม่ ตี อ่ ประเทศเล็กๆ ต่อไป๗
ดังนัน้ ไม่วา่ มหาวิทยาลัยไทยจะมุง่ สูร่ ะดับโลกหรือ
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ ท้องถิน่ สิง่ ทีท่ กุ มหาวิทยาลัย
จะต้องทำเหมือนกันคือการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ให้ได้ผลผลิต
ทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง บัณฑิตทีจ่ บออกไปมีความสามารถ
เชิงแข่งขันเพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลาได้
เพราะการดำรงชีพอยูใ่ นโลกสมัยใหม่ทม่ ี คี วามซับซ้อนผันผวน

๖
๓
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัช ในการอภิปรายบนเวทีสานเสวนาเรือ่ ง“สังคมไทยได้อะไรกับการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก คำอภิปรายเสริมจาก ศ.ดร.ระพี สาคริก ในเวทีเดียวกัน
๗
๔
คำอภิปรายของ รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ในวันเดียวกัน “ปี ๒๐๑๕ ประเทศไทย
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในการอภิปรายบนเวทีสานเสวนาเรื่องเดียวกัน
๕

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในการอภิปรายบนเวทีสานเสวนาเรื่องเดียวกัน

ความฝันหรือความจริงกับการเป็น Educational Hub ของอาเซียน”

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มีทางเลือกเพียงสองทางคือ จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ
ถูกสถานการณ์บงั คับให้เปลีย่ น
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปัญหาทีเ่ กิดจากความหวังดี
ของผูใ้ หญ่
เวทีสานเสวนาทีม่ ผี แู้ สดงความเห็นทีน่ า่ สนใจอีกเวทีหนึง่
คือเวทีสานเสวนาย่อยเรือ่ ง “ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร จึงจะเหมาะสม” มีผู้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแน่นห้องประชุมและอภิปราย
จนถึงหกโมงเย็น และอาจเลยไปไกลกว่านี้หากผู้เข้าร่วม
อภิปรายไม่ถกู เชิญออกจากห้องเสียก่อน เนือ่ งจากโรงแรม
มีโปรแกรมต้องใช้หอ้ งเพือ่ กิจกรรมอืน่
ระบบการสอบเข้าแบบใหม่จะไม่ใช่หน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย
โดยตรง แต่มหาวิทยาลัย รวมทัง้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ต่างได้รบั
ผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า กล่าวกันว่าระบบการสอบเข้า
แบบใหม่ มุง่ จัดการกับเด็กทีไ่ ม่สนใจเรียนวิชาทีม่ นี ำ้ หนัก
ในการสอบเข้าน้อย โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา และภาษาไทย
การไม่สนใจเรียน ทำให้เด็กถูกมองว่าขาดความรู้ในเชิง
บูรณาการ เก่งเป็นบางวิชา ด้วยความหวังดีอยากให้เด็กไทย
ทีป่ ระสงค์จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต้องเก่งทุกวิชา จึงจัด
ระบบการสอบเข้าแบบใหม่ คือ ให้นำ้ หนักทุกวิชาเท่ากัน
เด็กไทยทีจ่ ะเข้ามหาวิทยาลัยต้องเรียนให้เก่งถึง ๘ วิชา แต่ผล
กระทบทีเ่ กิดขึน้ จากความหวังดีของผูใ้ หญ่คอื เด็กต้องไปเรียน
พิเศษเพิม่ เติม และต้องวิง่ รอกไปสอบกันหลายครัง้ หลายหน
กลายเป็นภาระเรือ้ รังของผูป้ กครอง และทำลายความคิด
สร้างสรรค์และความสุขของเด็ก๘ มีการอภิปรายแสดงตัวเลข
จากสำนักวิจยั ทางเศรษฐกิจซึง่ ระบุวา่ ค่าใช้จา่ ยในการเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชา เพิม่ ขึน้ จากเดิมประมาณ ๙,๐๐๐ บาท เป็น
๒๕,๐๐๐ บาท หลังจากมีการใช้ระบบการสอบเข้าแบบใหม่
ทัง้ นี้ ยังไม่นบั รวมถึงการกวดวิชาสอนแบบส่วนตัวตามบ้าน
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยคือ ไม่สามารถคัดเลือกเด็กทีม่ ี
ความถนัดและมีความรักความสนใจในสาขาทีส่ อบเข้าเรียน
อย่างแท้จริง มีการสละสิทธิห์ รือมีอตั ราการถูกคัดออกในปีแรก
สูงมาก นอกจากนี้ ข้อสอบบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เป็นต้น
ยังยากถึงขนาดอาจารย์ทส่ี อนในมหาวิทยาลัยยังทำไม่ได้
ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสะท้อนความจริงบางอย่าง
ของสังคม ซึง่ เกิดจากการทีผ่ ทู้ ม่ี อี ำนาจมองเห็นปัญหา แล้วก็
ตัดสินใจแบบคิดเองทำเองด้วยความปรารถนาดีแต่ขาดการ

ข่าวสภาคณาจารย์
ร่วมคิดร่วมทำของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างรอบคอบ ผลเสีย
ทัง้ หมดจึงตกอยูท่ เ่ี ด็กและมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นผูร้ บั ช่วงต่อ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเสนอให้มกี ารทบทวน โดยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จะต้องยอมรับความจริงนัง่ ลงแล้วคุยกันอย่างเปิดอกโดยไม่กล่าว
โทษกันเพือ่ สร้างระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเอือ้ ต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยอย่างแท้จริง
บทสรุป คุณภาพอุดมศึกษาไทย ต้องทำอะไรบ้าง
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการทีค่ นในแวดวงอุดมศึกษาหยิบยก
เรื่องคุณภาพ มาเป็นกรอบวาระการประชุมสัมมนา เพือ่
ประเมินตัวเองในครั้งนี้ ถือเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่ง
เพราะถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยจะต้องเคารพความจริง
และเปิดใจรับฟังเสียงรอบข้างอย่างเป็นมิตร เพื่อหา
ทางออกทีด่ กี ว่า ไม่มใี ครปฏิเสธว่า คุณภาพอุดมศึกษาไทย
กำลังถูกท้าทายและมีแนวโน้มสู่ความตกต่ำทางคุณภาพ
อย่างรุนแรง เนื่องจากคนไทยตื่นตัวด้านการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยได้พยายามตอบสนองความต้องการอย่างเต็มที่
แต่ทา่ มกลางปัญหาอันหนักหน่วงก็มโี อกาสและความท้าทาย
อย่างมหาศาลรอคอยอยู่อย่างไร้ขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับว่า
มหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ นำโอกาส
และความท้าทายเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่เท่านัน้ เอง
การรับฟังจากทีป่ ระชุมสัมมนา พอสรุปแนวทางการพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้
ประการทีห่ นึง่ จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงทางความคิด
และทัศนคติครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัย คนในแวดวง
มหาวิทยาลัยจะต้องหันกลับมาสนใจเกีย่ วกับ “วิธคี ดิ ” ของ
ตนเอง รวมทั้งวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถมองเห็นได้ การทีน่ กั วิชาการให้ความสนใจทีว่ ธิ คี ดิ
วิธกี ารมองเห็น จะทำให้เข้าใจสภาพของความเสือ่ มโทรม
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้อย่างชัดเจนมากขึน้ ๙ การมองเห็นศิษย์
เป็นศิษย์ มิใช่ลกู ศิษย์เป็นลูกค้า ก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ (สังคม
ต่างหากทีเ่ ป็นลูกค้าของมหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ คนใน
แวดวงมหาวิทยาลัยจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขัน
ไม่กลัวการแข่งขัน เห็นการแข่งขันเป็นโอกาส เพราะการแข่งขัน
ในเวทีนานาชาติจะเป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนือ่ ง๑๐ คนในแวดวงมหาวิทยาลัยจะต้อง
ไม่คดิ หมกมุน่ แต่ปญ
ั หาภายในของตัวเอง แต่ตอ้ งเปิดตัวเอง
ออกไปเรียนรูโ้ ลกภายนอกและกำหนดเป้าหมายทีส่ งู และ
ท้าทายมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ สร้าง mileage ในการพัฒนาตนเอง

๘
คำอภิปรายของ พันโท พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่ เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๙
ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ในการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “อุดมศึกษากับการพัฒนาการเมือง”
๑๐

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “สังคมไทยได้อะไรจากการเป้นมหาวิทยาลัยระดับโลก”

๗

๘

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์
ประการทีส่ อง ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุน
หรือจัดสรรเวลาให้บคุ ลากร โดยเฉพาะอาจารย์และนักวิจยั
สร้างความร่วมมือ ปฏิสมั พันธ์กบั ภาคส่วนอืน่ ๆ (real sector)
ทีอ่ ยูน่ อกรัว้ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคสังคม
ซึง่ เป็น “ผูบ้ ริโภค” ผลิตผลของมหาวิทยาลัยโดยตรงอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ เรียนรูแ้ ละถ่ายเทประสบการณ์แบบ crosssection learning ซึง่ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยรับรูค้ วามต้องการ
และสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุด
ประการทีส่ าม ให้ความสำคัญกับการสนทนาแลกเปลีย่ น
หรือการพูดคุยนอกรอบ (social dialogue) แบบความรู้
ข้ามศาสตร์ ข้ามหน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากขึ้น เช่น
หน่วยงานทีอ่ อกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องมีการพูดคุย
กับผูป้ กครอง และมหาวิทยาลัยมากขึน้ เป็นต้น การ dialogue
เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ทัศนะที่แตกต่างด้วยความ
เข้าอกเข้าใจผ่านกระบวนการใคร่ครวญและการฟังอย่างลึกซึง้
และแก้ไขความผิดพลาดของแต่ละฝ่ายด้วยตัวเองอย่างอิสระ
โดยไม่ตกเป็นจำเลยของอีกฝ่าย
ประการทีส่ ่ี มหาวิทยาลัยต้องมุง่ มัน่ ในการสร้างความรู้
นักวิชาการต้องแสวงหาความจริงทีเ่ ป็นกลาง คือ การไม่เข้าใคร
ออกใครไว้เป็นแหล่งอ้างอิงทางปัญญาของสังคมทัง้ ในยามปกติ
และยามวิกฤต แม้ความจริงเหล่านัน้ จะฝืนความรูส้ กึ หรือ
๑๑

สวนทางกับความเห็นของผูม้ อี ำนาจก็ตาม มหาวิทยาลัยต้อง
มองภาพใหญ่ให้เป็น ต้องใช้สติปญ
ั ญา อย่าใช้ความรูท้ ม่ี ี
๑๑
กิเลสมาครอบงำสังคม ตัวอย่างที่ควรนำมาศึกษาคือ
กาลิเลโอ ทีเ่ ชือ่ มัน่ ในความจริงว่าด้วยโลกกลม และต้อง
ทนทุกข์ทรมานจากความเชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้าจนตายในคุก
(พระสันตปาปา จอห์นปอล ได้ขอโทษครอบครัวกาลิเลโอไปแล้ว)
รวมทัง้ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชาวสเปน ผูก้ ล้า
หันหัวเรือไปทางทิศตะวันตกเพือ่ พิสจู น์ความจริงและในทีส่ ดุ
เกิดการค้นพบโลกใหม่
ประการทีห่ า้ ท้ายสุดของบทสรุปนีข้ อยกคำกล่าวของ
อัลวิล ทอล์ฟเลอร์ นัดคิดที่มีชื่อเสียงผู้แต่งหนังสือ
คลืน่ ลูกทีส่ าม กล่าวไว้วา่ “The illiterate of the 21 century
are not those who can read and write, those who cannot
learn, de-learn and re-learn” คนโง่ในศตวรรษที่ ๒๑
ไม่ใช่คนทีอ่ า่ นไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่เป็นคนทีเ่ รียนรูอ้ ะไร
ไม่เป็น ไม่สามารถทิง้ ความรูเ้ ดิม และสร้างความรูใ้ หม่ได้”
ภายใต้วาทะดังกล่าวนี้ ทุกคนจึงสามารถเป็น “the illiterate”
ได้ทง้ั หมด ไม่เว้นแม้แต่คนทีอ่ ยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัยทีเ่ รียน
จบปริญญาชัน้ สูง หากบุคคลๆ นัน้ ปิดกัน้ ตัวเอง ไม่ยอม
เรียนรูเ้ พือ่ เปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ และวิธกี ารมองเห็นโลกใหม่ๆ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา

ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ในการอภิปรายหัวข้อเดียวกัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

ปอมท.

ศ.ดร.ระพี สาคริก

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ของทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เรือ่ ง คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง ?

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ - วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ ห้องกรุงธน บอลล์รมู โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
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ประมวลภาพถ่ า ย
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จากการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๙

๑๐
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ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ๑ :
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?(ฉบับที่ ๓)
“Since the late nineteenth century, a number of American
universities - Havard, Yale, Princeton, the University of
Chicago, the Claremont Colleges, and the University of
California at Sata Cruz-have attempted to organize students
and faculty into small undergraduate residential colleges
similar to those at Oxford and Cambridge”
(Alex Duke, Importing Oxbridge, 1996)

.... ต่อจาก ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๒

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ๒

ต่อมาเมื่อประเทศเยอรมนีล่มสลายลงเพราะกำลังพันธมิตร ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียได้มองเห็นว่า
ประเทศเยอรมนียง่ิ ใหญ่มาได้ เพราะการวิจยั ในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ดังนัน้ จึงเริม่ ปฏิรปู มหาวิทยาลัยอย่างขนานใหญ่
โดยยึดวินัยในการวิจัยอย่างเคร่งครัดตามแบบประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะก็เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของรัสเซียคือ มหาวิทยาลัยมอสโกสเตท ซึง่ หนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ คือโลโมโนซอฟ (Mikhail Lomonosov) สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมาร์บวร์กในประเทศเยอรมนี แต่มหาวิทยาลัยและศูนย์หรือสถาบันวิจัยในรัสเซียหลายแห่ง
ได้ใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าเยอรมัน กล่าวคือมีการเข้มงวดเรื่องระยะเวลาทำวิจัย ยิ่งเมื่อสงครามเย็นเกิดขึ้น
มีการกักบริเวณนักวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ย เพือ่ ไม่ตอ้ งการให้นกั วิทยาศาสตร์เหล่านี้ ๑.เผยแพร่
ข้อมูลงานวิจยั ไปสูป่ ระเทศตะวันตกเสรี ๒.นำความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีของรัสเซียไปบอกกล่าวให้ประเทศโลกเสรี
ได้รบั รู้ ส่งผลให้สหภาพโซเวียตรัสเซียได้กา้ วเข้ามาเป็นยักษ์ใหญ่แทนทีป่ ระเทศเยอรมนี พร้อมๆ กับใช้เทคโนโลยี
ทางทหารขยายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ เพราะได้เน้นการวิจยั เป็นกรณีพเิ ศษเช่นเดียวกับทีป่ ระเทศเยอรมนีเคยทำ
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สิน้ สุดลงพร้อมๆ กับประเทศพันธมิตรยุโรป ไม่วา่ ประเทศฝรัง่ เศส อังกฤษ ฯลฯ
สะบักสะบอมกันถ้วนหน้า สหภาพโซเวียตรัสเซียฉวยโอกาสทีย่ โุ รปตะวันตกยังไม่ฟน้ื ตัวจากสงครามโลก ครัง้ ที่ ๒
พยายามเร่งผลิตผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์อย่างขนานหนักตามแบบมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะ
ทางด้านชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์ (โดยเฉพาะนิวเคลียร์ฟสิ กิ ส์) กระทัง่ สามารถกลายเป็น
ชาติทส่ี องรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาทีส่ ร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็นผลสำเร็จ โดยเฉพาะในยุคสมัยของนักฟิสกิ ส์
ชาวรัสเซียชือ่ ว่าอีกอร์ วาสิลเยวิช กุรช์ ตอฟ (Igor Vasilyevich Kurchatov) ซึง่ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียได้แต่งตัง้
ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการอาวุธปรมาณู (The Soviet Atomic Bomb Project) โดยได้เงินก้อนใหญ่สนับสนุน
การพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ.1939)
ไม่เพียงเท่านั้น ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียยังส่งดาวเทียมสปุตนิกทะยานขึ้นโคจรในอวกาศได้สำเร็จ
เมือ่ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ.1957) ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทโ่ ี ลกเสรีไม่เคยนึกมาก่อนว่า ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย
๑

นำเสนอในทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมระดมสมองกลุม่ คณาจารย์ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ๕๐ ของโลก
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

๒

เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นนาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อลาสิกขา ได้ทุนมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไปศึกษาเพิ่มเติม จนจบปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เคยได้ทุนไปทำวิจัยเพิ่มเติมระหว่างเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส
ในฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

ในสมัยนัน้ จะสามารถทำล้ำหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ การยิงดาวเทียมสปุตนิกยังบ่งชีว้ า่ ยุคอวกาศได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความหวาดกลัวว่าสงครามจะเริม่ ต้นจากการยิงจรวดจากอวกาศ และจะส่งผลให้รฐั บาลสหรัฐอเมริกา
และพันธมิตรตกเป็นเบีย้ ล่างอย่างช่วยไม่ได้ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวในเครือพันธมิตรทีร่ ว่ มรบกับกองทัพนาซี
ทีไ่ ม่คอ่ ยสะบักสะบอมจากพิษสงครามมากนัก และอยูใ่ นวิสยั ทัศน์ทจ่ี ะต่อกรกับสหภาพโซเวียตรัสเซียได้ จึงได้ทมุ่
งบประมาณเข้าไปยังมหาวิทยาลัยหลายแห่งทัง้ เก่าและใหม่อย่างเต็มทีอ่ กี ครัง้ หนึง่ เพือ่ ค้นคว้าวิจยั ดาวเทียมด้วยภารกิจ
สำคัญคือเพือ่ ป้องกันชาติ โดยก่อตัง้ องค์กรนาซ่า (National Aeronautics and Space Administration) ขึน้ มาทันที
ในอีกปีต่อมา เพื่อทุ่มเทการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งขึ้น สภาคองเกรสได้ออกกฎหมายอวกาศ
(National Aeronautics and Space Act) ขึน้ บังคับใช้ตามมาทันทีเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ.1958) สถาบันการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งได้งบประมาณวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์เฉพาะกิจอย่างมหาศาลในระหว่างนี้ ไม่วา่ จะเป็นห้องแล็บ
ทางวิทยาศาสตร์ทม่ี หาวิทยาลัยคาลเทค พรินสตัน้ ชิคาโก คอร์แนล สแตนฟอร์ด ฮาร์วาร์ด เยล เทกซัส เพนซิลวาเนีย ฯลฯ
ล้วนได้รบั งบประมาณอัดฉีดจากรัฐบาล ทำให้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกากลายเป็นฐานสำคัญในการวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ป้องกันประเทศไปโดยปริยาย อาวุธสำคัญๆ ทีผ่ ลิตขึน้ สำเร็จ ล้วนเป็นผลมาจากการวิจยั
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจยั เฉพาะกิจของนักวิชาการทัง้ สิน้ เห็นได้ชดั ว่านับแต่เกิดสงครามเย็นขึน้ มา
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยถูกใช้ในการทำวิจยั เพือ่ ปกป้องประเทศชาติดว้ ยอุดมการณ์ชาตินยิ มอย่างเต็มที่
การขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในแถบทวีปเอเซีย ทำให้ประเทศอังกฤษพัฒนาวิทยาลัยบูรพศึกษาและ
อาฟริกาศึกษา (School of Oriental and African Studies) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ.1916) เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรม
ของเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการฝึกอบรมทหารในกองทัพให้เข้าใจวัฒนธรรมชนในภูมภิ าคแถบนี้
เพือ่ ประโยชน์ทางทหาร ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาสาขาเอเซียศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่นที่
มหาวิทยาลัยคอร์แนล ซึง่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๐๘ (ค.ศ.1865) ส่วนประเทศฝรัง่ เศสมีสถาบันทีศ่ กึ ษาวัฒนธรรมเอเซีย
^
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทส่ี ำคัญก็คอื สถาบันตะวันออกไกลของประเทศฝรัง่ เศส (Ecole franaise d’Extrme-Orient)
ซึง่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ (ค.ศ.1900) ด้วยเหตุผลเดียวกัน โดยส่งนักวิจยั มาประจำอยูใ่ นแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งในแบบชั่วคราวและถาวร สำหรับประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย เพื่อขยายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ไปยังแถบ
ประเทศเอเซีย ได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันเอเซียและอาฟริกาศึกษา (Institute of Asia and Africa [ISAA]) เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๙๙ (ค.ศ.1956) สังกัดมหาวิทยาลัยมอสโกสเตทในช่วงสงครามเย็น แม้จะตัง้ หลังสถาบันตะวันออกของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ แต่จำนวนนักวิจยั ด้านเอเซียศึกษามีมากกว่าจำนวนนักวิจยั ของสถาบันตะวันออกของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและสถาบันตะวันออกของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รวมกัน
แต่แล้วในทีส่ ดุ ลัทธิคอมมิวนิสต์และสงครามเย็นซึง่ เกิดขึน้ อย่างเข้มข้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔ (ค.ศ.
1947-1991) ก็ลม่ สลายลงเองด้วยนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ รียกว่า เปเรสตรอยก้า (Perestroika) และ
นยายกลาสสอสต์ (Glasnost) ของประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์บาชอฟ เพื่อให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ทางสือ่ โทรทัศน์และสิง่ พิมพ์มากขึน้
ระยะที่ ๓ ระยะพัฒนามหาวิทยาลัยตามระบบทุนนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นระยะในปัจจุบนั กล่าวได้วา่
ระยะนีเ้ ป็นระยะทีใ่ ช้ระบบการจัดการแบบทุนนิยมเข้าไปบริหารโดยยึดมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ
กล่าวสรุปสัน้ ๆ ก็คอื เน้นความใกล้ชดิ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ซึง่ เป็นเอกลักษณ์
ทีส่ ำคัญของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทีแ่ ตกต่างอย่างเห็นได้ชดั กับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเดิม
ปรากฏการณ์หลังสงครามเย็น ....
.... โปรดติดตามอ่านบทความฯ ต่อในฉบับหน้า
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ เนตร หงษ์ไกรเลิศ บรรณาธิการ

สวัสดีครับ เพือ่ นชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน
ในนามสภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดีกบั สมาชิกสภาคณาจารย์ชดุ ใหม่ ทีน่ ำทีมโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์คนใหม่ พวกเราจะเป็นกำลังใจให้ผเู้ สียสละเข้ามาทำงาน เพือ่
ประชาคมของเราชาวมหิดล
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายทีจ่ ะมีการนำเสนอข่าวสารความคืบหน้าของลำดับเหตุการณ์
ทีผ่ า่ นมา ก่อนทีจ่ ะมีฉบับสรุปผลงานของพวกเราในเดือนหน้านี้ สาระสำคัญประกอบด้วยรายงานการสังเคราะห์
เรือ่ ง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ยังมีอะไรต้องทำอีกมาก” โดยอาจารย์ ดร.โสฬส ศิรไิ สย์ มีบทความต่อเนือ่ งของ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ โพธิป์ ระสิทธินนั ท์ เรือ่ ง “ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก :
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง” ซึง่ เข้มข้นมากขึน้ และใกล้จะถึงตอนจบแล้วครับ
ทีมงานข่าวสภาคณาจารย์ ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของ
ข่าวสภาคณาจารย์มาโดยตลอด โดยเฉพาะฝ่ายจัดทำต้นฉบับข่าวสภาคณาจารย์ เรายังเปิดรับบทความดีๆ ทีม่ ี
ประโยชน์อยูน่ ะครับ จึงขอเชิญชวนผูส้ นใจร่วมส่งบทความมาได้ทง่ี านสภาคณาจารย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชัน้ ๕ ศาลายา นครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๕๑-๒ หรือ E-mail address ที่ senate@mahidol.ac.th
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