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ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หนา 12
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

นักวิชาการรุมยํานํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ระบุคิดใหรอบคอบ ชี้ตองใหประชาคมมหาวิทยาลัยมีสวนรวม วอนสนช.อยาฟง
ความขางเดียว ควรชะลอรางพ.ร.บ.ออกไปกอน
เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการมีสว นรวมของประชาชน สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดจัดการสัมมนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพและ
รับใชสังคมใหดีขึ้นไดอยางไร - การออกนอกระบบกับประโยชนสาธารณะ”
โดยเชิญนักวิชาการและผูบริหารสถาบันการศึกษาเขารวมสัมมนา โดยมีนายโค
ทม อารียา สนช.ประธานคณะกรรมาธิการเปนผูดําเนินรายการ
นายกฤษณพงศ กิรัตติกร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี กลาววา สิ่งที่สงั คมคาดหวังจากมหาวิทยาลัยลัยคือการดูแลใหความรู
เยาวชนรวมถึงการขัดเกลาทางสังคมใหนักศึกษาเติบโตเปนบุคลากรที่คุณภาพ
ขณะเดียวกันก็สามารถทํางานวิจัยและพัฒนาองคความรูที่จะเกิดประโยชนกับ
สังคมและประเทศชาติ การจะพิจารณาใหมหาวิทยาลัยอยูในระบบหรือออก
นอกระบบขึ้นอยูกับเปาหมายของแตละสถาบัน
นายสมพงษ จิตระดับ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
สําหรับเด็กและผูมีความตองการพิเศษ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาววา มหาวิทยาลัยในระบบราชการมีประวัติความเห็นมาเกือบ
หนึ่งรอยป แตละมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคและจุดดีจุดเดนหลายประการ ขอดี
ของมหาวิทยาลัยในระบบราชการคือการเปนรัฐสวัสดิการที่มีอัตราคาเลาเรียนที่
ไมแพงเหมาะสมกับสังคมไทยที่มีคนจนรอยละ 70 - 90 นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยในระบบยังมีอิสรเสรีภาพทางวิชาการ และมีความยุติธรรมที่เปด
โอกาสใหเยาวชนที่มีความสามารถสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยไดอยางเทา
เทียมกัน
กระบวนการเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผานมา 4 รัฐบาล คือ รัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน ซึ่งมีที่มาจากนายทุนและเห็นวามหาวิทยาลัยจะตองออก
จากระบบราชการและความคิดเอกชนมาบริหารจัดการ รัฐบาลถัดมาคือรัฐบาล
นายกชวน หลีกภัย ซึม
่ ีจุดเปลี่ยนสําคัญดวยการออกกฎหมาย ที่เปดทางให
มหาวิทยาลัยามารถเลือกที่จะออกหรืออยูในระบบก็ได โดยสิ่งที่สําคัญคือมี
การควบคุมจํานวนขาราชการในมหาวิทยาลัย ถัดมาในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ
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ชินวัตร มีตัวแปรเพิ่มขึน
้ คือระบบทุนนิยมที่เริ่มกอตัวและขยายตัวใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเริ่มเห็นระบบการตลาดในมหาวิทยาลัยชัดเจนมากขึ้น
กลายเปน “ระบบลูกศิษยคือลูกคา” เห็นไดชัดจากการมีมหาวิทยาลัยหลาย
แหงที่ขยายวิทยาเขตออกไปสูตา งจังหวัด
ปจจัยถัดมาคือกระแสโลกานุวัฒนที่เขามากระทบอยางชัดเจน มีการใหเหตุผล
วามหาวิทยาลัยจะตองออกจากระบบราชการเพราะการแขงขันสูง รัฐบาลที่แลว
ไดกําหนดใหอธิการบดีเปนผูนําองคกรคือ ซีอีโอ ใหอธิการบดีเปนผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ถามหาวิทยาลัยมีผูบริหารทีม
่ ีจริยธรรมก็สามารถไปรอด แตถามี
ผูบริหารที่ไมมีจริยธรรมจะเกิดความปนปวน นอกจากนีน
้ โยบายถัดมาของอดีต
รัฐบาลคือ การเรียนกอนผอนทีหลัง
จะเห็นวาวิธีคิดที่นํามาใชกับมหาวิทยาลัยเปนแนวคิดระบบเศรษฐกิจทั้งหมด
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลจะยึดเอาผูเรียนเปนหลัก สิ่งที่เริ่มคนพบ คือ แอด
มิชชั่น หรือรับตรง ระบบรับตรงจะทําใหในอนาคตคือการมีเด็กฝากเกิดขึ้นแน
และเมื่อมาถึงรัฐบาลปจจุบันมีสิ่งที่เริ่มเห็นและวิตกกังวลคือใหสภา
อุตสาหกรรมมาวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสิง่ ที่ไมควรทําเพราะ
มหาวิทยาลัยไมใชหองแล็ปของสภาอุตสาหกรรม
ทั้งหมดนี้จะเห็นวาระบบทุนนิยมกอตัวในมหาวิทยาลัยอยางขัดเจนมีการใช
ระบบทุนนิยมเขามาทดแทนระบบราชการ ทําใหทุนทางสังคมคอยๆ หายไป
ทุนทางเศรษฐกิจคอยๆ เพิ่มขึ้นหากมหาวิทยาลัยเปนเชนนี้จะเปนอยางไร
ทางแกไขปญหาขณะนี้ คือ ควรมีการชะลอรางพ.ร.บ.ม.นอกระบบ
นายอุทัย ดุลยเกษม คณบดีสํานักศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลาว
วา การพิจารณาเรื่องนีต
้ องทําความเขาใจวาการจัดรูปแบบมหาวิทยาลัยใหออก
หรือไมออกนอกระบบราชการตองทําความเขาใจเปาหมายของมหาวิทยาลัย
แตละแหง โดยตองเขาใจและยอมรับความหลากหลาย
หากวิเคราะหปญหานี้ในภาพรวมโดยคํานึงถึงหลักทางประชากรศาสตร เรา
สามารถแบงกลุมคนไทยเปน 3 กลุม 1.คนกลุมใหญในประเทศคือผูใชแรงงาน
, 2. กลุมผูใชความรูเปนเรื่องมือแสวงหารายได มีความมั่นคงในสถานภาพระดับ
ปานกลาง ,3. กลุมผูที่ใชทุนในการสรางรายได เปนกลุมที่มีความมั่นคงที่สุดใน
สังคม
เมื่อยอนกลับมาดูในมหาวิทยาลัย เด็กที่มาจาการกลุมที่มีพื้นฐานทางสังคม
และทุนจะมีโอกาสและเลือกเขาเรียนในสาขาวิชาอันดับหนึ่งของมาหวิทยาลัย
อาทิ แพทย ,วิศวะกร ขณะที่เด็กที่มาจากลุมหนึ่งและสองจะเลือกเรียน
สาขาวิชาระดับรองลงมา จะเห็นไดวาเด็กสวนใหญในมหาวิทยาลัยของเปนผูท
 ี่
มีโอกาสทางสังคม
กลาวไดวาเรากําลังเอาเงินภาษีอากรของคนทั้งประเทศมาสนับสนุนคนที่มี
ฐานะดีใหเรียนมหาวิทยาลัย เพราะกลุมคนที่เขาสูมหาวิทยาลัยของรัฐไมเคย
เปลี่ยน ดังนั้น การจะนํามหาวิทยาลัยออกหรือไมออกจากระบบจะตองคิดวาเรา
จะแกปญหาอะไร ประเด็นการออกจากระบบจะแกปญหานี้ไดหรือไม
หากเรายึดเกณฑการออกหรือไมออกนอกระบบโดยตองคํานึงถึงคุณภาพ
ทางการศึกษาและความเปนธรรมทางสังคม การแกไขปญหาคุณภาพ
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การศึกษาจะตองตอบสนองสภาพจริงของสังคมซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยเมื่อเราออกหรือไมออกจากระบบราชการเราจะทําให
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถแกปญหาความไมเปนธรรมของสังคมได
หรือไม
นายศุภชัย ยาวประพาษ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาววา เวลาที่เราพูดถึงมหาวิทยาลัยในกํากับตนมักมองใน
ลักษณะที่เปนโอกาสในการเปลี่ยนแปลง การอยูในมหาวิทยาลัยมานานเคยได
ยินเสียงบนถึงการนําเอาระบบราชการมาใชกับมหาวิทยาลัย เพราะวัฒนธรรม
การทํางานของขาราชการไมเหมาะกับการทํางานของคนในมหาวิทยาลัย
สวนตัวการออกนอกระบบไมไดมค
ี วามเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากเปนการเอา
ระบบราชการออกไปจากมหาวิทยาลัยเทานั้น ประเด็นใหญอยูที่วาหากเรา
ตองการใหที่อยูในมหาวิทยาลัยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพก็ควรตองสราง
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการทํางานในมหาวิทยาล ัย ในโอกาสที่สังคมให
ความสนใจการออกนอกระบบ เราควรใชโอกาสนี้ออกแบบมหาวิทยาลัยของเรา
ใหมีวัฒนธรรมสอดคลองกับคนในมหาวิทยาลัยจะเปนโอกาสที่ดีมาก
สิ่งที่รางพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบหลายฉบับไมไดเขียนไวคือ โอกาส
ของประชาคมในมหาวิทยาลัยที่จะคัดคานหรือชวยถวงดุลการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัย หากสังคมมีความกังวลวาสภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบอะไรที่
เอื้อประโยชนกับตัวเอง ก็ควรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นถวงดุลกับสภามหาวิทยาลัย
โดยมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาเรื่องใดที่จะมีผลตอคนในมหาวิทยาลัยควร
ไดรับการตรวจสอบจากประชาคมของมหาวิทยาลัยกอน หากมีเรือ
่ งเหลานี้อยู
ในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเราก็ไมตองกังวล ถาเปนเชนนีม
้ หาวิทยาลัยในกํากับจะ
เอื้อตอการทํางาน ผลประโยชนสาธารณะจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเราใหอาจารยอยู
ในวัฒนธรรมที่เอื้อตอการทํางาน ” นายศุภชัย กลว
นายวิวัฒนชัย อัตถากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กลาววา การออกนอก
ระบบหรือไมเปนเรื่องปลายเหตุควรหาแนวคิดวาเราจะปฏิรูปอยางไรให
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเจริญเติบโตอยางเต็มที่ภายใตกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจพ อเพียงเพราะมหาวิทยาลัยมีพันธกิจกับสังคม ขณะเดียวกันตอง
คํานึงถึงความแตกตางของมหาวิทยาลัย โดยตองมีตัวชีวิตคุณภาพการศึกษา ,
ควรมีการตั้งสหภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมีตัวชี้วัดการสนับสนุนของ
รัฐบาลที่ชด
ั เจน โดยรัฐบาลตองคํานึงถึงความพรอมของประชาคมใน
มหาวิทยาลัย
ที่ผานมาเห็นชัดวาภาครัฐไปเรงรัดใหนํากฎหมายเขาสูการพิจารณาของสภาฯ
การออกนอกระบบไมไดเปนการริเริ่มของมหาวิทยาลัยเองแตเปนเพราะภาครัฐ
ตองการเรงรัด ตนอยากใหชะลอนโยบายออกไปกอนเพื่อลดแรงเสียดทาน
รัฐบาลมีเวลาไมนานควรจัดลําดับความสําคัญ เรื่องนี้ตอ
 งฟงเสียงประชามติ
ของสังคมในวงกวางซึง่ หากสังคมมีความเห็นอยางไรก็ควรดําเนินการตามนั้น
เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจกับทุ กฝาย
ขณะเดียวกันเปนการสรางประชามตินโยบายสาธารณะของรัฐในอนาคต ความรู
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ไมควรนํามาแสวงหากําไร ตนเชื่อการนําเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบเปน
ผลมาจากการทําความตกลงเขตการคาเสรีของอดีตรัฐบาลซึ่งจะเปดโอกาสให
ตางประเทศเขามาทําการวิจัยและพัฒนาในป ระเทศไทย เสมือนเปนการเอา
เนื้อหนูไปแลกกับเนือ
้ ชาง
ผูสื่อขาวรายงานวา จากนั้นที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดแสดง
ความคิดเห็น โดยสวนใหญเห็นวา ควรจะชะลอรางพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออก
นอกระบบไปกอน เพื่อศึกษาของดีขอเสียและความพรอมของแตละ
มหาวิทยาลัย ที่สําคัญควรใหประชาสังคมของมหาวิทยาลัยเขามามีสวนในการ
ลงประชามติวา มหาวิทยาลัยของตนเองจะออกสูนอกระบบหรือไม เพราะเรือ
่ ง
นี้ถือวาเปนเรื่องสําคัญมากที่สงผลกระทบไมเฉพาะแคบุคคลการใน
มหาวิทยาลัยเทานั้นแตกระทบไปกับทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย และขอให
ทางสนช.รับฟงความเห็นรอบดานกอนที่จะพิจารณากฎหมาย
อยางไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดการสัมมนา ทางคณะกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชน ไดยืนยันกับผูเขารวมสัมมนาวา จะนําขอมูลที่ไดรับวันนี้ทั้งหมด
เก็บรวมรวมกอนเสนอใหประธานสภานิติบัญญัติ และสมาชิกสนช.เพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณารางกฎหมายตอไป
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