เพื่ออุดมศึกษาไทย
นภาพร อาร์ มสตรอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
และผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

สิง่ ที่ยากในการทาอะไรก็ตามจากประสบการณ์ของดิฉนั คือ จะเริ่มต้ นตรงไหน อย่างไรดี แต่เมื่อคิดคาตอบได้ วา่
เริ่ มจากสิง่ เล็กๆที่ชอบสิ ความสุขที่จะทาสิง่ นันต่
้ อไปให้ ก้าวหน้ าก็ตามมา การทางานที่ผา่ นมาน่าจะคล้ ายกับเพื่อน นบม
27 หลายคนที่ได้ โจทย์ในการทางานที่ยาก ไม่ค้ น
ุ เคย และมักมีข้อจากัดมาตลอด แต่สงิ่ ที่ทาให้ ดิฉนั พอจะเอาตัวรอดมาได้
ทุกวันนี ้ ไม่ใช่ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษอะไรนอกจาก ทัศนคติหรื อวิธีมองโลก ที่พยายามเปลีย่ นทุกอย่างที่ต้อง
เจอ ให้ กลายเป็ นเรื่ องทีช่ อบเรื่ องที่อยากจะเรี ยนรู้ให้ ได้ จนในที่สดุ ก็ผา่ นเรื่ องเหล่านันมาได้
้
จริงๆ ถึงจะดีบ้าง เกือบไม่รอด
บ้ าง แต่เมื่อนึกถึงเรื่ องราวที่ผา่ นมาได้ ก็ร้ ูสกึ ดี มีบทเรี ยนให้ ตอ่ ยอดงานในโอกาสต่อมาอยูเ่ สมอ ทีส่ าคัญคือยังได้ มีโอกาส
เรี ยนรู้ พัฒนางาน พัฒนาตนเองและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ใหญ่ เพื่อน น้ องที่มีความรู้ความสามารถ ในการ
สร้ างสรรค์สงิ่ ดีๆเสมอ

คุณดารง พิณคุณ เป็ นนักเขียนท่านหนึง่ ที่มกั จะบอกเล่าเรื่ องดีๆ ในลักษณะที่กะทัดรัด เข้ าถึงคนรุ่นใหม่ เป็ นเรื่ อง
สันๆที
้ ่มีสว่ นช่วยให้ ดิฉนั ในฐานะผู้อา่ นเพลินและประทับใจกับการมีทศั นคติทางบวกในการจัดการชีวิตทีย่ งุ่ เหยิงทังชี
้ วิต
การทางาน ชีวิตครอบครัว เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในเรื่ องเหล่านี ้ จึงขอหยิบยกบางตอนที่ทา่ นได้ เขียนไว้ ในหนังสือที่
ชื่อ Life is in your hand ดังนี ้
EVERYONE CAN START SOMETHING BUT ONLY A FEW CAN FINISH WHAT THEY START
…………………………………………………………………………………………..
At the Olympic Games in 1968, a marathon runner from Tanzania called John Stephen
Akhwari started the marathon in Mexico City.

During the race, John Stephen Akhwari fell and serious injured his leg. When 57 athletes
finished the race, John Stephen Akhwari was not among them. He was forced to run slowly because
of his injury. He took an hour longer to finish the race. When he crossed the line he was the last
person to finish but several thousand people all clapped their hands and cheered him every step of
the way.
Finally, after he’d finished the race in last place a newspaper reporter asked him,
“Why didn’t you stop running? Nobody would have complained because you were injured.”
He said to the reporter, “My country sends me 5,000 miles not to start the race. My country
sends me 5,000 miles to finish the race.”

กรณีดงั กล่าว ถ้ าขาดทัศนคติทางบวก ไม่เห็นคุณค่าในสิง่ ที่ทา จอห์นก็คงไม่ทนสู้ที่จะต้ องมาถึงเส้ นชัยให้ ได้ ใน
การทางานของดิฉนั ก็ต้องพึง่ พาวิธีมองโลกอย่างนี ้เช่นเดียวกัน การทางานเพื่ออุดมศึกษาแม้ ยาก เต็มไปด้ วยปั ญหาที่ยาก
ขึ ้น แต่ก็เป็ นงานที่มคี ณ
ุ ค่า และเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ ล้ มลุกคลุกคลานอย่างไรก็ต้องทาหน้ า ที่ให้ สดุ กาลัง เพื่อไปสู่
เป้าหมายหรื อเส้ นชัยข้ างหน้ า
อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเราอยูท่ า่ มกลางสภาพการณ์ที่บริ บทของอุดมศึกษาได้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพ
ของอุดมศึกษาที่ผ้ เู ลือกคือผู้เรี ยน นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้เรี ยนที่ตา่ งไปจากทีเ่ คยเป็ น การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นได้ ทกุ วันจากสือ่ ต่างๆ
รวมทังสื
้ อ่ ออนไลน์ การศึกษาในรูปแบบใหม่ โลกของการทางานที่เปลีย่ นไป การที่ภาคประชาสังคม หรื อหน่วยงานที่จดั ตัง้
ขึ ้นมาเฉพาะเพื่อตรวจสอบการทางานขององค์กรต่างๆได้ เข้ ามาตรวจสอบการทางานของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
มากขึ ้น กอรปกับสังคมเริ่ มเฝ้ามองและส่งสัญญาณว่าเกิดการปรับตัวที่ไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง ทังในส่
้ วนของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ทาหน้ าที่กากับดูแลอุดมศึกษา รวมทังตั
้ วสถาบันอุดมศึกษาเอง
หากการทางานขององค์กรต่างๆที่เป็ นหน่วยงานหลักด้ านอุดมศึกษาไม่วา่ จะเป็ นสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรื อสถาบันอุดมศึกษายังคงดาเนินต่อไปในรูปแบบเดิม สิง่ ที่เกิดขึ ้นตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ คือ หน่วยงาน
เหล่านันจะกลายเป็
้
นเป้านิง่ ให้ ภาคส่วนต่างๆในสังคมวิพากย์ในทางลบถึงความขาดประสิทธิภาพของหน่วยงานดังกล่าว
อย่างรุนแรง ซึง่ สภาพการณ์ดงั กล่าวดูเหมือนจะเริ่ มเกิดขึ ้นบ้ างแล้ ว

ปั ญหาของอุดมศึกษาที่สะท้ อนออกมาอย่างชัดเจนขณะนี ้ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ถือเป็ นวิกฤติที่สงั คมเฝ้ามอง
คือ ปั ญหาเรื่ องคุณภาพของผลผลิต ผลลัพธ์ของอุดมศึกษา และปั ญหาเรื่ องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็ น
ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย ดังเห็นได้ จากการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ กาหนดประเด็นเหล่านี ้มา
เป็ นจุดเน้ นของนโยบายด้ านการอุดมศึกษา รวมทังจากนโยบายของผู
้
้ บริ หารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
หลายสมัยที่ชเู รื่ องเหล่านี ้มาเป็ นเรื่ องสาคัญในการบริ หารงาน ดังนันการมี
้
ทศั นคติตอ่ การรับมือในการแก้ ปัญหาเหล่านี ้จึง
เป็ นเรื่ องทีจ่ าเป็ นแต่เนื่องจากความสลับซับซ้ อนของปั ญหาทีม่ ีอยู่ จึงไม่อาจแก้ ไขได้ โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ แต่เพียงลาพัง การ
แก้ ปัญหาอุดมศึกษา จึงต้ องแก้ โดยวิธีคิดที่ตา่ งจากเดิมที่ไม่ใช่พงึ่ พาหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลเท่านัน้ แต่ต้องสร้ าง
ความตระหนักทีจ่ ะร่วมกันรับผิดชอบ อุดมศึกษาซึง่ หมายรวมทังส
้ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาอาจต้ องเปิ ดตัวหาพันธมิตรมาช่วยร่วมรับผิดชอบ สานพันธกิจอุดมศึกษาทัง้ 4 ด้ านหลัก ด้ วยการ
ทางานโดยการมีความร่วมมือกันเองในวงการอุดมศึกษาให้ จริ งจังขึ ้น และต้ องขยายออกไปนอกวงการกับผู้เกี่ยวข้ องทังใน
้
และต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างความรับผิดชอบร่วมทีต่ อบสนองพันธกิจร่วมของทุกฝ่ าย หรื อการสร้ างความ
ร่วมมือเพื่อตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคม การแสวงหาความร่วมมือเพื่อผนึกรวมกาลัง (synergy) ใช้ ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ ห้ ค้ มุ ค่า ใช้ ประโยชน์จากการที่หน่วยงานลงทุนด้ วยความรับผิดและรับชอบพร้ อมแก้ ไขให้ ดีขึ ้นและหาแนวทางเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันลดความสูญเปล่า(waste) และความสูญเสียจากการทางานที่ขาดความสุจริ ต (fraud)
ไม่อย่างนันเราทั
้
งประเทศ
้
จะหาที่อยูอ่ ย่างมีศกั ดิ์ศรีให้ คนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ได้ ต้ นแบบของสิง่ เหล่านี ้ต้ องให้ สงั คมเห็น
ตรงกันว่า เขาสามารถหาตัวอย่าง แนวปฏิบตั ิที่ดีได้ จากสถาบันอุดมศึกษาไทย การมีเครื อข่าย นบม ที่รวมผู้เป็ นกาลัง
สาคัญในวงการอุดมศึกษาน่าจะเป็ นความหวังให้ เกิดการสร้ างสรรค์ประโยชน์ร่วม พันธกิจร่วม เพือ่ ภาพรวมต่อไปใน
อนาคตได้ อย่างแน่นอน

Dr. Gerald D. Grove ได้ นาเสนอเรื่ อง Changes in Higher Education in ASEAN and Global
Communities ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึง่ น่าจะทาให้ เห็นมุมมองว่าเขามอง

สถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างไรในบริ บทของอุดมศึกษาที่มกี ารเปลีย่ นแปลงทังระดั
้ บภูมิภาคและระดับโลก ดังนี ้
มีความแตกต่างระหว่าง “looking modern” และ “being modern”
การศึกษาสร้ างผลกระทบให้ เกิดแก่ประเทศได้
พลเมืองได้ รับการศึกษาดีขึ ้น

GDP ของประเทศสามารถเพิ่มขึ ้นได้ อย่างมหาศาลจากการที่

ผลงานของวันนี ้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู้เมื่อวานนี ้ ผลงานของพรุ่งนี ้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
เรี ยนรู้วนั นี ้ การเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใดๆ คือการเปลีย่ นแปลงไปสูเ่ กมส์ใหม่ กฎกติกาใหม่ อะไรที่ดีพอสาหรับเมื่อวานนี ้
ไม่ได้ ดีพอสาหรับวันนี ้ อะไรที่ดีพอสาหรับวันนี ้ แน่นอนว่าจะไม่ดพี อสาหรับพรุ่งนี ้
“Think Global Act Local” ในขณะที่ไต้ หวัน สิงคโปร์ จีน อินเดีย พยายามเข้ าสูก่ ารศึกษาอุดมศึกษาระดับโลก

จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ และมีทกั ษะที่มีคณ
ุ ค่าสูง แต่ไทยขยับได้ เพียงเล็กน้ อย จากการที่ยงั คงอยูก่ บั ระบบ
ดังเดิ
้ มที่ยงั ไม่นาไปสูค่ วามเป็ นนานาชาติ
ท่ามกลางประเด็นปั ญหา Globalization และ Regionalization นัน้ ความสาเร็จจะเกิดขึ ้นได้ จาก
องค์ประกอบสาคัญ 8 ประการ คือ คุณภาพของการศึกษา กระบวนการคิด/ทัศนคติ ความสาคัญทางวัฒนธรรม ความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ทักษะทางภาษา ความต่อเนื่องของวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา การบริ หารคนเก่ง ดังแผนภาพข้ างล่างนี ้
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ASEAN ได้ เป็ นเหมือนนาฬิกาปลุกให้ เลือกทีจ่ ะชนะ หรื อ แพ้

ในแง่การแข่งขันของโลก มหาวิทยาลัยไทยจานวนมาก ยังจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ แคบ จึงเป็ นการยาก
สาหรับนักศึกษาในการปรับตัวให้ รับกับความเป็ นไปของเศรษฐกิจโลก (Inoirb Regel, The World Bank)
ประเทศไทยขาดนักวิทยาศาสตร์ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและ ญี่ปนุ่ มีนกั วิทยาศาสตร์ 100 คน ต่อประชากร
10,000 คน เกาหลีใต้ และไต้ หวัน มีนกั วิทยาศาสตร์ 20 คน ต่อประชากร 10,000 คน แต่ประเทศไทย มีนกั วิทยาศาสตร์
1.27 คน ต่อประชากร 10,000 คน (จาก National Research Council of Thailand Report)
อัตราการสาเร็จมหาวิทยาลัยของไทยใน ปี ค.ศ. 2010 คิดเป็ นร้ อยละ 18 ในขณะที่รัฐ South Carolina ใน
สหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นหนึง่ ในรัฐทีม่ ีการพัฒนาน้ อยที่สดุ และว่างงานสูงที่สดุ มีอตั ราการสาเร็ จมหาวิทยาลัยที่ร้อยละ 34 จึง
ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ ดีที่สดุ เราต้ องรู้ก่อนว่าต้ องทาอะไร แล้ วจึงทาสิง่ นันให้
้ ดีที่สดุ (w. Edwards Deming)
การยกระดับคุณภาพการศึกษา จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญว่า เกิดอะไรขึ ้นในชันเรี
้ ยน
มีการวัดที่ผิดพลาดในการจัดการศึกษาจากการนับจานวนผู้เข้ าเรียนหรื อผู้จบการศึกษา การให้ ปริญญา การ
จัดการงบประมาณ จานวนวิชาหลัก คะแนนของนักศึกษาทีใ่ ช้ แบบทดสอบที่เน้ นความจา ทังนี
้ ้การวัดที่เหมาะสมควรเป็ น
ดังแผนภาพข้ างล่างดังนี ้
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การแสวงหาแนวทางใหม่ พันธมิตรใหม่ การเหลียวมองดูอดุ มศึกษาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปสูท่ ี่ดีกว่า คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่สงู กว่า ในเวลาทีเ่ หมาะสม เป็ นเรื่องที่พวกเราต้ องร่วมกัน
คิด ร่วมกันทา ด้ วยความเข้ มแข็ง และชาญฉลาด
ภาพที่ดิฉนั อยากเห็นเมื่อจบการอบรมครัง้ นี ้ คือ พวกเรา นบม 27 ยังติดต่อช่วยเหลือร่วมงานเคียงบ่าเคียงไหล่
ทาให้ ตา่ งชาติมองเห็นว่าอุดมศึกษาไทยมีศกั ยภาพและสง่างามอย่างไร สู้ๆ ค่ะ
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