ขาวประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน

ฉบับประจําวันอังคารที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หนา 43

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

5 เดือน “วิจิตร ศรีสอาน” เดินเครื่องชา เสียเวลางานรูทีน
โดย ผูจัดการออนไลน 6 มีนาคม 2550 08:49 น.
หลังการปฏิวัติเพื่อปฏิรูปการปกครองฯ คณะรัฐมนตรีที่ถูกขนานนามวา “ขิงแก”ไดเขามา
บริหารประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไดขิงแกจัด “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน” เขามาถือหาง
เสือกระทรวงคุณครู ซึ่งชื่อของ “วิจิตร” นั้นไดรับการยอมรับจากคนในกระทรวงฯ เปนอยางดี
ดวยเปนนักวิชาการดานการศึกษาที่คร่ําหวอดอยูในวงการกระดานดํา ทํางานเรื่องการปฏิรูป
การศึกษามาตั้งแตกอน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จะคลอด ...ความคาดหวังที่จะ
เห็นใบเรือเรื่องการศึกษาถูกกางรับลมอยางเต็มที่ ดวยฝไมลายมือของกัปตันผูช่ําชองในวง
การศึกษาจึงลุกโพลง
ทวา...เวลาผานเลยไปเกือบ 5 เดือน ลําเรือการศึกษายังคงลอยนิ่งอยูกลางมหาสมุทร
ไตกงชื่อวิจิตรถูกคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย(ครป.) ตรวจขอสอบและผลคะแนนที่
ปรากฏคือ “สอบตก” ...และบนเกาอี้เสมา 1 ยังไมมีผลงานใดเดนชัด
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ปญหา “แปะเจี๊ยะ” ที่เจากระทรวง
ประกาศกองตั้งแตชวงตนของการทํางานวา
จะตองหมดไปจากสังคมไทย แตถึงวันนี้
“ราคาเกาอี้เรียน” ในโรงเรียนดังยังมีตัวเลข
5-6 หลักออกมาใหเห็น ผูปกครองยังคง
วิ่งเตนหา “เสน”และของ “เซน” เพื่อเปด
ประตูเขาเรียนไมตางจากอดีต
สวนปญหาขาดแคลนครูที่เปนปญหา
สะสมมาทุกยุคทุกสมัยยังไมมีอะไรใหมให
ิ รจะมีไอเดียให
แตะตอง แมวา ศ.ดร.วิจต
นักศึกษาครูและนักศึกษาครุศาสตร
ศึกษาศาสตร เขาไปฝกสอนทดแทนใน
โรงเรียนที่มีปญหาขาดแคลนครู โดย
นักศึกษาจะไดเบี้ยเลี้ยงในระหวางฝกสอน
ดวย ก็เกิดคําถามขึ้นวาวิธีการดังกลาวเปนการ
แกปญหาที่ยั่งยืนจริงหรือ ที่สําคัญครูที่ขาด
แคลนสวนใหญอยูในสาขาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่จะ
เขาไปฝกสอนเปนนักศึกษาในสาขาวิชาที่
ประเทศชาติตองการอยูหรือไม หากไมใช
สุดทายก็จะไมตางไปจากเดิมที่เปนอยู ครูไม
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองตอง
ถายทอดใหแกผูเรียน
สําหรับการแกปญหาเรื่องการศึกษาในจังหวัดชายแดนใตนั้น แมวา ศ.ดร.วิจิตรจะนําคณะ
จาก ศธ.เขาประชุมรวมกับ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี และฝายความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งในสวนกลางและในพื้นที่ แตหลังการประชุมดังกลาวยังไมปรากฏผลเปนมาตรการที่
นําไปสูปฏิบัติสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยาง
ชัดเจน
และสําหรับการปฏิรูปการศึกษาที่ทราบกันอยูแลววา ศ.ดร.วิจิตร ในอดีตไมเพียงแตเปน 1
ใน 9 อรหันตของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา(สปศ.)ทําหนาที่รางพิมพเขียวการศึกษาไทยตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ แต ศ.ดร.วิจิตร นั่งเกาอี้ประธานเสียดวยซ้ํานั้น แตสิ่งที่ รมว.
ศึกษาธิการ ดําเนินการมิไดลงไปถึงเนื้อถึงหนังของการศึกษาอยางที่สังคมอยากเห็น รวมไปถึง
ความพยายามเดินหนาผลักดันใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐของ ศ.ดร.วิจิตรนั้น นํามาซึ่งความขัดแยงของผูที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร คณาจารย และ
นักศึกษาอยางหนักหนวง
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ในมุมมองของนักวิชาการ ศ.ดร.วิรุณ
ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ วิพากษการทํางานของ รมว.
ศึกษาธิการคนปจจุบันวา โดยหลักการที่
ดําเนินการอยูนั้นทั้งหมดถือวาดี แตจุดออนที่
สําคัญคือ มือเทาที่จะดําเนินการในหลักการ
หรือแนวความคิดตางๆ ยังไมขับเคลื่อนไป
มากนัก ซึ่งระยะเวลาที่เหลือนั้น เมื่อ ศ.ดร.
วิจิตร ได รมช.ศธ.และเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาแลว ก็ควรเรง
เดินหนางานการศึกษาใหเร็วขึ้น
“ผมมองวาตอนนี้การทํางานของ ศธ.ยัง
ชาไป การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบตองเรง
เครื่อง ทั้งปลัดกระทรวง และเลขาธิการ
องคกรหลักทุกแทงตองเรงเครื่องทั้งหมด
โดยเฉพาะจุดสําคัญการปฏิรูปการศึกษา คือ
การปฏิรูปการเรียนการสอน การดําเนินงานตางๆ ยังไมลงไปสูการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งลง
ไปไมถึงตัวเด็ก และไมบรรลุวัตถุประสงคในการสรางคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม รวมถึงการใช
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต ขาราชการทั้งระบบ ทั้งประเทศ ไมเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้มีทั้งเกียรวาง เกียร 1 2 3 ซึ่งรัฐบาลตองใหความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร ระบบการประเมิน ตองทําใหเกิดมรรคเกิดผล ไมใชประเมินแลวก็ผานไป ตอง
บริหารจัดการใหได”
ศ.ดร.วิรุณ กลาวอีกวา สําหรับเรื่องการผลิตครู 5 ปนั้น ศ.ดร.วิจิตรไดใหนโยบายไววา
ควรจะดําเนินการตอเนื่อง โดยหลายมหาวิทยาลัยก็พรอมจะนําไปคิดตอ แตขณะนี้ยังไมมีการ
พูดถึงเรื่องทุนการศึกษาที่จะใหแกนักศึกษาที่จะเขาสูโครงการดังกลาว ซึง่ ตนอยากให รมว.ศธ.
ใหความสําคัญกับโครงการนี้ และดําเนินการตอ เพราะจะทําใหไดนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และ
มีความตั้งใจดีมาเปนครู ดังนั้น ศธ.ตองเรงสรางแรงจูงใจเพื่อใหไดครูดี ครูเกงเขาสูระบบ
สวนการศึกษาภาคใต อธิการบดี มศว เห็นวา เปนเรื่องระดับชาติที่แกไขไมงายนัก ซึ่งใน
พื้นที่ดังกลาวระบบการศึกษาตองผลิตครูใหมที่เหมาะสมใหเขาไปทํางานการศึกษาในภาคใต
กระบวนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูตองปรับใหเหมาะกับพื้นที่
“ศ.ดร.วิจิตร ควรใชสถาบันอุดมศึกษาในภาคใตทั้งหมดมาชวยพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ภาคใตอยางจริงจัง ทั้งเรื่องสื่อและการเรียนการสอนควรมีการพูดคุยกันในกลุม
สถาบันอุดมศึกษาและ รมว.ศธ.ควรใชประโยชนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ในการชวยเหลือ
การศึกษาในภาคใตอยางเต็มที่ แตที่ผานมายังไมเห็นการดําเนินการในเรื่องนี้ การแกปญหา
การศึกษาในภาคใตชาเกินไป ซึ่งการศึกษาตองเรงทั้งระบบ จะชาตอไปอีกไมไดแลว”
ศ.ดร.วิรุณ แนะดวยวา สิ่งที่ ศ.ดร.วิจิตรตองเรงทําในเวลาที่เหลืออยู คือ การพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งครูประจําการ และการพัฒนาดังกลาวตองใหลงไปถึงผูเรียนทั้ง
ระบบอยางแทจริง
“รมว.ศธ.ตองทําใหการศึกษาสรางสติ เกิดปญญากับผูเรียนอยางแทจริง เริ่มตนมาดีแลว
แตตองเรงเครื่องอีกนิด”
ดาน รศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และ
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความเห็นวา ศ.ดร.วิจิตรไดทํางานดาน
การศึกษาโดยเฉพาะดานปฏิรูปการศึกษาไปไดระดับหนึ่ง แตสวนใหญเปนเรื่องโครงสรางและ
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การบริหารจัดการที่ดําเนินการไปไดคอนขางดี
“แตสวนที่ขาดไป คือการเดินหนารายละเอียดการศึกษาที่ลงไปสูคุณภาพของเด็ก และครู
รวมถึงการลงไปสูคุณภาพการบริหารจัดการก็คืบหนาไปไมมากนัก โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียน
การสอนเหมือนจะมีแผนในการทํางาน แตกลับไมลงไปมากเทาที่ควร รูปแบบกระบวนการเรียนรู
ที่จะทําใหการเรียนการสอนเกิดการเรียนรูใหมๆ ในโรงเรียนก็ไมชัดเจนนัก ซึ่งเรื่องเหลานี้เปน
ผลโดยตรงกับคุณภาพของผูเรียนและการศึกษาทัง้ ระบบ นอกจากนี้ ในแงของการพัฒนาครู
และผูบริหารในเชิงโครงสรางมีการดําเนินการไว แตก็ยังไมเห็นขั้นของการปฏิบัติจริงจัง”
รศ.ดร.ไพฑูรย กลาวอีกวา การผลิตครูและแกปญหาครูขาดแคลนนั้น เปนเรื่องที่ไมมี
ความกาวหนานัก โดยเฉพาะการผลิตครูควรสรางแรงจูงใหคนดี คนเกงเขาสูระบบ ดวยการให
ทุนการศึกษา หรือการประกันงานหลังจบการศึกษา แตปจจุบัน รมว.ศธ.ไมไดจับเรื่องนี้จริงจัง
สวนการแกปญหาการศึกษาภาคใตนั้น รศ.ดร.ไพฑูรย ระบุวา เขาใจดีวาเปนปญหา
ซับซอนที่ ศธ.ไมสามารถแกไขไดตามลําพัง ปญหาดังกลาวไมสามารถแยกจากปญหาการเมือง
การทหาร และความมั่นคงได ดังนั้น จะแกไดตองปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่
ใหโอกาสเด็กใตเขาสูระบบการศึกษามากขึ้น ซึ่งมีความพยายามผลักดันอยูพอควร แตเนื่องจาก
การแกปญหาการศึกษาไมสามารถเปนอิสระจากการเมือง ศธ.จึงควรจะไปกระตุนใหฝาย
การเมือง หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) มาชวยจึงจะเดินหนา
การศึกษาไปได
“ชวงที่ผานมา ศ.ดร.วิจิตร เดินงานไปไดพอสมควร แตอนาคตยังมีปญหาอีกมาก การได
รมช.ศธ.เขามาอาจจะทําใหทํางานไดดีขึ้น แตชวงเวลาที่เหลือไมมากแลว รมว.ศธ.คงจะตอง
เลือกทําบางเรื่องที่เปนเรื่องเรงดวนเฉพาะหนากอน สวนเรื่องทั่วๆ ไปควรปลอยใหเปนของ
ขาราชการประจํา”
เรื่องเรงดวนในสายตาของ รศ.ดร.ไพฑูรย นั้นมีอยู 3 เรื่องดวยกันคือ 1.การปฏิรูป
การศึกษา คือการปฏิรูปบุคลากร หรือการเรงรัดใหครูมีคุณภาพสูงขึ้น 2.ลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน โดยเฉพาะคุณลักษณะเรือ
่ งการคิด วิเคราะห ความรับผิดชอบ และคุณธรรม ซึ่งควร
จะหารือกันวาเราตองการใหเด็กในชาติเปนอยางไร และ 3.การฝกหัดครูใหชัดเจนมากขึ้น ระบบ
การคัดเลือกคนมาเปนครูตองเขมแข็งจริงจัง
“ศ.ดร.วิจิตรควรเอาเวลาที่เหลือไปจัดการเรื่องอื่นๆ ผลักดันคุณภาพการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการที่จะกําหนดเปาหมายในอนาคตจะดีกวา สวนงานประจําหรืองานรูทีนก็ตองปลอย
ไป เพราะรัฐบาลชุดนี้มีเวลาทํางานไมมากนัก และ รมว.ศธ.ควรจะเรงเครื่องหนอยจะดี”
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