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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3ห อ ง ส มุ ด ข อ ง ห นู  เ ป ด โ ล ก ใ ห ม ใ บ เ ล็ ก 

 
 
 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ใหการบานคนการศึกษา กอนเดินหนา"ปฏิรูปรอบสอง" 
 
 

"สิ่งที่ผมคิดวานาหนักใจมากที่สุด ก็คือเปาหมายขอที่ 3 ที่เปน
หัวใจและเปนเปาหมายสําคัญ คือเรื่องคุณภาพ เปนเรื่องที่นา
เสียใจวาจากการประเมินผลของหนวยงานองคกรตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ในวิชาตางๆ อยางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน เกือบทุกครั้งยังนา
ผิดหวัง ดังน้ัน สิ่งที่ทาทายที่สุดในการปฏิรูปการศึกษารอบใหม 
ผมคิดวาอยูตรงนี้" 
 

 
 
หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ีเปนประธานเปดงานสัมมนาโครงการรวมพลังเพื่อพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาไทย ประจําปงบประมาณ 2552 หัวขอเรื่อง "ปฏิรูปการศึกษารอบสอง 
การประเมินรอบสาม : ปรับแตงหรือปรับรื้อระบบ ?" พรอมกลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
"ทิศทางและนโยบายของรัฐบาลตอการปฏิรูปการศึกษารอบสอง" ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษา "มตชิน" เห็นวาเปนสาระสําคัญจึงนํา
รายละเอียดมาเสนอ 
 
ผมมองไปรอบๆ เห็นบุคลากรในที่น้ีจํานวนมากมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษาที่ดําเนินการมา 10 
ปที่แลว ผมวาในใจหลายคนตองคิดกันอยูวาจะตองปฏิรูปการศึกษากันอีกรอบเพราะอะไร และ
อยางไร และอาจจะมีบางทานคิดไปอีกวา การปฏิรปูการศึกษาที่ทํามาตั้งแตป พ.ศ.2542 ประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวหรือเปนอยางไร หลายๆ ทานคงมองวาหากจะมีการปฏิรูปการศึกษากันอีก
รอบคงจะมีทั้งปญหาความยุงยากหลายสิ่งหลายอยางที่จะตองดําเนินการตอไป  
 
ดังน้ัน ผมเลยคิดวาเมื่อเราพยายามปฏิรูปการศึกษาครั้งที่แลว ซึ่งผมเองก็มีสวนรวมพอสมควร ก็
พยายามนึกยอนกลับไปวาเปาหมายที่เราตั้งไวในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาก็ไดบรรจุไวในพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จํานวน 3 ขอ คือ 1.การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
คือใหการศึกษาแกพี่นองประชาชนทุกคน 2.การใหทุกคนมามีสวนรวมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และ 3.เรื่องการศึกษาทั้งเน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนรู จะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 

 

ขาวจากหนังสือพิมพมิติชน   ฉบับประจําวันศุกรที่   13   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2552   หนา22 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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แตวาในวันน้ันเรามีความเช่ือกันวาจะทํา 3 เรื่องน้ีได แตมีเรื่องราวมากมายที่ตองเปลี่ยนแปลงกัน
ครั้งใหญ ไมวาจะเปนเรื่องโครงสรางการบริหารจัดการ ผมจําไดวามีการพดูกันวาตองมีการรวม
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทบวงมหาวิทยาลัย และหนวยงานการศึกษาเขามาอยูที่เดียวกัน ทํา
อยางไรใหโครงสรางของ ศธ.มีเอกภาพ มีการกําหนดชัดเจนถึงบทบาททั้งภาคเอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่จะมามสีวนรวมจัดการศึกษา มีการพูดถึงการปรับแกระบบการ
จัดสรรทรัพยากรไปจนถึงระบบการประเมินคุณภาพ ประกันคุณภาพ และปจจัยแวดลอมตางๆ 
เพื่อที่จะเอื้ออํานวยในการสรางสังคมการเรียนรู  
 
ผมคิดวาวันน้ีผานมา 10 ป เราคงไดเห็นความเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จหลายๆ ดาน แตก็ตอง
ยอมรับวาในเกือบทุกดานถาถามใจของคนที่ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในป 2542 วามาถึงวันน้ี
แลวพอใจไหม ผมเชื่อวาเกือบทุกคนจะบอกวา ไมพอใจ การปฏิรูปไปไมไกลเทาที่คิด บางเรื่องก็
หลงทาง หรือเดินวน และตองยอมรับวาในชวง 10 ป ตองใชทรัพยากร หรอืหลายคนตองทุมเททั้ง
รางกาย เวลา สติปญญามากมาย เชน เรื่องโอกาสทางการศึกษา เราคิดวามีกฎหมายและกอนจะ
ออกฎหมายก็มีรัฐธรรมนูญกําหนดไว 12 ป แตระหวางทางก็มีความสับสนพอสมควร บางยุค
นับตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย บางยุคนับอนุบาลถึง ม.ตน แตวันน้ีก็ได
กลายเปน 15 ป แตตลอดระยะเวลา 10 ป ที่บอกวาเรียนฟรีก็ยังมีเสียงวา ฟรีไมจริง และยังมีปญหา
ที่คางคาอยู แมในปจจุบันรัฐบาลไดทําเรื่องเรียนฟรีอยางเปนระบบอยางเต็มที่ แตทุกวันน้ีผมเปดอี-
เมลรองเรียนมาก็ยังฟรีไมจริง ตรงนี้เปนตัวบงบอกวางานยังหนักที่ตองทํา  
 
ผมคิดวาการที่รัฐบาลยอมรับวากอนหนาน้ียังมีการเก็บคาใชจายหลายตัว และพยายามคาํนวณ
ตนทุนและจัดสรรเงินให เปนกาวสําคัญมากที่จะนําไปสูการเรียนฟรี แตที่ตองทบทวนกันตอไปคือ
คาใชจายที่ยังมีการเก็บกันอยูจากพอแม ผูปกครอง เราจะสามารถทําใหมีการประมวลมาอยางเปน
ระบบและแกไขปญหาใหตรงจุดไดอยางไร แตผมคิดวาอยางนอยที่สุดสังคมมีความตื่นตัว มีความ
ชัดเจนวาเปาหมายสุดทายคือการยืนยันวา การศกึษาขั้นพื้นฐานเปนสทิธิและไมควรจะมีคาใชจาย
สําหรับพอแม ผูปกครอง  
 
ในแงของการเขาถึงการศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีจุดสําคัญในระบบอีก 2 จุด
ที่จะตองมาแกไข ไดแก จุดแรกการเขาถึงการศึกษาในแตละระดับ ยังมีเสยีงรองเรียนในความไม
เสมอภาค ความไมเปนธรรมในการคัดเลือกบุคคลเขาสูโรงเรียนในระดับตางๆ และสิ่งที่ผมคิดวาคน
ที่มีหัวใจเปนนักการศึกษารับไดยาก คือขอเท็จจริงที่หลายโรงเรียนยังเก็บเงินจากผูปกครอง โดย
เปนเง่ือนไขหรือแลกเปลี่ยนในการเขาเรียน และนับวันจะเปนคาใชจายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตรงน้ียังเปน
ปมที่จะตองแกไขใหได สวนจุดที่สอง ยังมีปญหาคือรอยตอระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อุดมศึกษา ซึ่งระบบการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยยังเปนประเด็นโตเถียงโตแยงกัน 
และเปนจุดที่ผมคงจะตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกนั ระบบ
การดูแลเรื่องคาใชจายระดับอุดมศึกษาก็ยังไมเรียบรอย  
 
ลาสุด คณะรฐัมนตรี (ครม.) ไดมีมติใหมีคณะกรรมการเขามาประเมินตนทุน คาใชจาย และวาง
ระบบในการจัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนระบบ น่ันหมายถึงจะมีการประเมิน
ตนทุนเปนรายสาขาวิชา การบังคับใหรัฐบาลมีความโปรงใส และระบบการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค โดยการใชสูตรการคํานวณเดียวกัน 
จุดน้ีเปนเรื่องที่จะตองผลักดันดําเนินการกัน สวนเรื่องกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา รัฐบาลจะทํา
ใหเสร็จภายในปหนาเชนเดียวกัน โดยจะใหเหลือเพียงกองทุนเดียวคือกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)  
 
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ผมพดูทั้งหมดเปนเรื่องของการปรับแตง เพราะหลักการในเรื่องของการที่ทุกคน
จะตองมีสิทธิตรงนี้ คิดวาไมมีใครโตแยง อยางนอยที่สุดตั้งแตมีการปฏิรูปการศึกษา ทกุรัฐบาล ทุก
พรรคการเมอืง ก็ใหความสําคัญวาจะทําอยางไรใหลูกหลานมีโอกาสรับการศึกษามากขึ้น 
 
สําหรับเปาหมายที่สองที่จะใหทุกสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผมคิดวาเรื่องน้ีมี
ความกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะการที่ภาคธุรกิจ เอกชนใหความสําคัญกับการสงเสริมการศึกษา
มากขึ้น ไมวาจะเปนในสวนขององคกรภาคประชาสังคม มีความตื่นตัวมากขึ้น แตก็ยังมีเรื่องที่
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รัฐบาลตองดําเนินการอีก เพราะยังมีหลายเรื่องที่ยังไมไดทํา เชน การระดมทรัพยากรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมกําลังในสังคมเพื่อเปดพื้นที่การเรียนรูในสังคมตางๆ สิ่งดังกลาวนี้
คือการเรงรัดปรับแตงเรื่องที่ยังไมกาวหนาในการปฏิรูปการศึกษารอบแรก 
 
สิ่งที่ผมคิดวานาหนักใจมากที่สุด ก็คือเปาหมายขอที่ 3 ที่เปนหัวใจและเปนเปาหมายสําคัญ คือ
เรื่องคุณภาพ เปนเรื่องที่นาเสียใจวาจากการประเมินผลของหนวยงานองคกรตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ในวิชาตางๆ อยางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน 
เกือบทุกครั้งยังนาผิดหวัง ดังน้ัน สิ่งที่ทาทายที่สุดในการปฏิรูปการศึกษารอบใหม ผมคิดวาอยูตรง
น้ี จะตองวิเคราะหใหไดวาสภาพปญหาที่ผานมาคืออะไร ที่ทําใหไมสามารถฝาฟนตรงนี้ไปได ซึ่ง
ผมคิดวามีบทเรียนอยูหลายเรื่อง เชน เวลาเดินหนาการปฏิรูปการศึกษาจริงๆ เรื่องการบริหาร
จัดการเปนสิ่งสําคัญ แตสุดทายเราเสียเวลาและทรัพยากรอยางมากในเรื่องโครงสราง โดยหลาย
ครั้งเสียไปกับเรื่องขัดแยง และเสียไปกับเรื่องที่ไมไดสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศกึษา และน่ี
เปนบทเรียนสําคัญมาจนถึงวันน้ี แมแตเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังมาไลกันใหมอีกวา จะเปนเขต
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา หรือแมแตมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แลว
รัฐบาลใหคํามั่นสัญญาวาจะจัดงบประมาณใหเทาน้ันเทาน้ี เอาเขาจริงก็ยังมีการตอรองและกรณี
ของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการเอง แตสุดทายก็ออกระเบียบที่อิงกับระบบราชการกอนจะ
ออกนอกระบบ ดังน้ัน จึงยังเปนเรื่องทาทายวาในเรื่องโครงสรางเราจะจริงใจแคไหนกับการปฏิรูป
การศึกษามากกวาการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา แตไมไดสงผลตอการทํางานอยางแทจริง ทั้งน้ี 
แมการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาจะมีองคกรใหมออกมา อยาง สมศ. ที่ทําการประเมินผลดาน
การศึกษาออกมา แตเรามีความจริงใจแคไหนที่จะนําผลการประเมินมาใชกัน 
 
ตรงนี้เปนบทเรียนสําคัญวาการปฏิรูปโครงสราง การปรับยุบหนวยงาน การตั้งหนวยนงานใหม อะไร
ก็แลวแต เราตองมองไปที่เปาหมายสุดทายใหไดวาทั้งหมดเปนเพียงเครื่องมือเทาน้ัน ไมใชทุมเท
เวลามาถกเถียงขัดแยงกันวาจะเปนอยางไร จนลืมไปเลยวาเปาหมายสุดทายไมไดอยูตรงนี้ หาก
เรายังไมกาวพนตรงนี้จะปฏิรปูการศึกษากี่รอบเราก็จะมาเสียดายเวลาเสียดายทรัพยากรการ
เปลี่ยนแปลงครั้งแลวครั้งเลา เราจึงจําเปนตองมาทบทวนจากการปฏิรูปครั้งแรก และตองแกไขให
ได  
 
นอกจากนี้ สาํหรับแรงเฉื่อยหรือแรงตอตานที่มีอยูในสังคมตอการคิดเปล่ียนแปลงอยางจริงจัง ยังมี
มาก และเปาหมายที่เราพูดถึงคุณภาพและตองมีการปรับปรุงพฒันาทางการศึกษา ความสําเร็จอยู
ที่วาเราจะเอาชนะสิ่งดังกลาวไดมากนอยแคไหน  
 
ผมดูวายังมีอุปสรรคหนึ่งที่ไมคอยไดพูดกนั คือคานิยมของสังคมท่ีจะใหความสําคัญและเปน
อุปสรรคตอการศึกษา ซึ่งคานิยมที่จะเอื้อตอการปฏิรูปคือคานิยมการสรางเผยแพรองคความรูใน
ดานวิชาการ และความซื่อตรง เหตุและผล แตถาสังคมไมใหความสําคัญ เปาหมายของการสราง
ระบบกระบวนการเรียนรูทางดานการศึกษาที่ดีก็ไมสําเร็จ สวนระบบการศึกษานั้นแมจะมีระบบ
การศึกษาออกมาเปนทางเลือกทายที่สุด ก็ยังติดอยูที่การสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ซึ่งคานิยม
ในสังคมก็ยังไมเปลี่ยนแปลง และน่ีเปนเรื่องใหญ หากไมทะลุทะลวง ระบบการศึกษาทั้งหมดก็เดิน
ไมได  
 
อยางไรก็ดี ผมคิดวาการปฏิรูปการศึกษาคราวนี้ตองทําเรื่องหลักๆ แลวแกปญหาตรงนั้นใหสําเร็จ 
เช่ือวาหากทําไดในเรื่องอื่นๆ ก็คงจะตามมา ผมไมมีขอสงสัยวาคนที่จะมาทําการปฏิรูปการศึกษาจะ
มีองคความรู หรือมีความเขาใจหรือไม เพราะวาเรือ่งน้ีพอๆ กับเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะประเทศไทย
ผานมาหมดทุกวธิี รูหมดแลว เพียงแตแกปญหาใหตรงจุดที่เปนสิ่งทาทาย และคิดวาการปฏิรูป
การศึกษาเที่ยวนี้หากเราเก็บเกี่ยวบทเรียนการปฏิรูปรอบที่ผานมาแลวจะอยูในฐานะที่ดีขึ้นในการ
ปฏิรูปการศึกษารอบใหมน้ี  
 
ผมยืนยันไดวารัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษา และพรอมจะสนับสนุนทุกเรือ่งที่
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตทีด่ีของประเทศและลูกหลานของเรา และผมก็จะ
เดินหนาสนบัสนุนเรื่องนี้ตอไป ไมวาจะอยูในสถานะใดในอนาคต และขอเปนกาํลังใจใหกับ
ทุกคน เพราะผมพูดมาตลอดวาการศึกษาคอืมรดกที่สําคัญและคุมคาที่สดุที่จะทิ้งไวให
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ลูกหลานเรา ผมอยากใหการปฏิรูปการศึกษารอบนี้เปนรอบสุดทาย และนําไปสู
ความสําเร็จที่ยั่งยืน 
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