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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จดั สัมมนาวิพากษ์การอุดมศึกษาไทย ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2551 โดยมี
นักปรัชญา นักคิด นักวิจารณ์ซง่ึ เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นผูว้ พิ ากษ์ และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยทัง้ ของรัฐและเอกชน รวมทัง้ ผูแ้ ทนภาคเอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษาได้มองภาพตัวเองได้ชัดเจน รวมทั้งทิศทางที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยอาศัยกระจกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก ผูว้ พิ ากษ์และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้ให้ทศั นะเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นบทบาทหรือการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยให้สามารถ
สนองตอบความคาดหวังของสังคมและสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดความขัดแย้งและสร้าง
บรรยากาศทีพ่ งึ ประสงค์ในมหาวิทยาลัย สรุปได้วา่ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
1. การติดตามกระแสโลก การเฝ้าระวัง การสร้างพลโลกหรือ
บัณฑิตทีม่ ที กั ษะสากล (Golbal Competency) มีภาษาทีส่ ามารถ
สื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดได้
2. การสร้างสังคมฐานความรู้ โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่
เป็นแหล่งผลิตกำลังคนทีม่ คี วามรู้ แหล่งผลิตความรู้ และแหล่ง
เรียนรูข้ องสังคม ทำหน้าทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่ ทัง้ จากการวิจยั
สิ่งใหม่ๆ หรือจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม มีระบบจัดการ
ความรู้ และการเข้าถึงความรูข้ องทุกคน
3. การปฏิ ร ู ป การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ล ด
ความเป็นราชการ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ มีภาวะผูน้ ำ มีความโปร่งใส
เป็นธรรม เปิดโอกาสให้สาธารณชนรับรูไ้ ด้ มีจดุ ยืนทางจริยธรรม
(รูร้ อบรูแ้ น่น รอบคอบ รูจ้ กั ตนเอง อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่รเู้ ป็นเสีย่ งๆ
มีคณ
ุ ธรรมเป็นนิจ) นอกจากนีย้ งั ต้องเปิดกว้าง มองมหาวิทยาลัย
เป็น Intellectual Pursuit
4. โลกตะวั น ออกกำลั ง แข็ ง แกร่ ง ทางเศรษฐกิ จ และมี
การเติบโตทีร่ วดเร็วกว่าการเติบโตของโลกตะวันตกเมือ่ 200 กว่าปี
ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต คือ จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ และ
สหรัฐอมริกา หรืออาจเป็นบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ทัง้ 2
มิติ 3 ใน 4 ยังคงอยูใ่ นเอเซีย มหาวิทยาลัยจึงต้อง Re-Orient หรือ
กลั บ มามองโลกตะวั น ออกอี ก ครั ้ ง โดยใช้ ว ิ ถ ี ข องคนไทยที ่
ไม่ใช่ผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะ หรือไม่เอาจริงเอาจังอย่างมาก และ
คนไทยไม่มีระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา แต่ทำอย่างไรให้ดึง
ความสามารถพิ เ ศษของคนไทย(จริ ต )มาใช้ ป ระโยชน์ คื อ
ความสามารถในทางความคิดสร้างสรรค์ สามารถพลิกพลิ้ว
มีนำ้ ใจ มีปฏิภาณ และมีศลิ ปะในการประกอบอาชีพ

5. การปรับการเรียนการสอนจากกการที่อาจารย์เป็นเพียง
Karaoke Teachers ให้อาจารย์สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
วิเคราะห์ความรูอ้ อกมาเป็น Model ของตนเอง การนำเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสูก่ ระบวนการเรียนการสอน มีการรวมกลุม่ ความคิด
ของนักวิชาการที่เป็น School of Thought การเคารพตนเอง
มีหลักการ ปรับวิธีมองโลก มองตนเอง ปรับความสัมพันธ์กับ
มนุษย์ ทำอย่างไรจึงจะก้าวล่วงจาก The Stage of Nature ไปสู่
Culture and Civilization ไม่ควรปฏิบัติภารกิจกับสิ่งที่ไม่ถนัด
และไม่มีวันตามทันได้แก่เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากๆ
6. บัณฑิตในอุดมคติ คือ บัณฑิตทีส่ ามารถแสวงหาความรู้
ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ บริหารเวลาเก่ง มีวนิ ยั
มีจริยธรรม รู้จักธรรมชาติ รู้จักความยากไร้ มีศีลสมาธิ อันก่อ
ให้เกิดปัญญา (ไตรสิกขา) เป็นคนทีส่ มบูรณ์
7. มหาวิทยาลัยควรเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ประโยชน์
สาธารณะ การหารายได้ในเชิงธุรกิจอาจจำเป็นในกรณีที่เป็น
การดำเนินการเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และ
ยังนำความรูก้ ลับเข้ามาสูร่ ะบบ แต่การหารายได้ทผ่ี ลประโยชน์
ตกอยู่กับบุคคลหรือคณะบุคคลจะก่อให้เกิดความเสียหาย
มากกว่า ทัง้ อาจเป็นการทำให้มหาวิทยาลัยอ่อนแอทางวิชาการ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังขาดกลไกที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาคปฏิบตั กิ บั เป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ โดยประเด็นดังกล่าว
มี 2 นัย ได้แก่
7.1 ความเชือ่ มโยงระหว่างเป้าหมายตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 กับที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติอยู่
ในขณะนีย้ งั ห่างไกลกันมาก
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7.2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายเชิงปณิธานของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ กับสังคมทีเ่ ป็นอยูส่ มั ฤทธิผลหรือไม่ อย่างไร
8. ผู ้ บ ริ ห ารที ่ ด ี ค วรแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ ว ยหลั ก
“วิภชั ชวาท” คือ การแยกมองในหลายๆ ประเด็น นำทุกมุมมอง
มารวมและหาจุดศูนย์กลางแห่งทางออกทีด่ ี
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. วิพากษ์
การอุดมศึกษาไทย. 2552.

   
การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเครื่องมือของนักคิด
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นการรวมกลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง 10-15 คน พัฒนาความคิดร่วมกัน เพือ่ ให้ได้
แนวทางทีจ่ ะนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา จุดเน้นของการระดมสมอง คือ
การให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดออกมาอย่างเสรีภาพ เน้น
ปริมาณของความคิด การสร้างความคิดใหม่โดยใช้ความคิดของ
ผู้อื่นเป็นฐานเพื่อขยายความคิดเพิ่มเติม และไม่มีการประเมิน
ความคิดในขณะทีก่ ำลังระดมสมอง การระดมสมองมักใช้ในกรณี
ดังนี้
1. เมื่อต้องการค้นหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น การตั้ง
หัวข้อปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา หรือการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา เป็นต้น
2. เมื่อต้องการได้ความคิดจากคนที่มีส่วนได้เสียร่วมกัน
เพือ่ ให้เกิดการยอมรับในคนหมูม่ าก
การระดมสมองมีกฎในการดำเนินการ ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ทกุ คนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. ฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
3. ยังไม่จำเป็นต้องดูข้อเท็จจริงหรือเหตุผล เป็นการคิด
แบบอิสระ เน้นการรวบรวมความคิดให้ได้มากทีส่ ดุ
4. ห้ามวิจารณ์ในระหว่างทีม่ กี ารแสดงความคิดเห็น
5. หลีกเลีย่ งการปะทะคารม
6. รวมรวมความคิดทีไ่ ด้นำไปปรับปรุง
การระดมสมองแต่ละครั้งไม่ควรใช้เวลาเกิน 30-45 นาที
มีขน้ั ตอนในการดำเนินการหลักๆ 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การสำรวจปัญหา เป็นการให้สมาชิกทุกคนเข้าใจปัญหา
ได้ถูกต้องตรงกัน โดยเริ่มจากเจ้าของปัญหาเป็นผู้อธิบายเพื่อ
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เปิดประเด็นปัญหา และร่วมกันแยกแยะประเด็นปัญหาเพื่อ
นำไปสู ่ ป ระเด็ น ปั ญ หาใหม่ ๆ จากนั ้ น เลื อ กประเด็ น ปั ญ หา
ทีน่ า่ สนใจมาทีละ 1 เรือ่ ง เพือ่ พิจารณาร่วมกันต่อไป
2. การสร้ า งความคิ ด หลั ก จากที ่ ไ ด้ ป ระเด็ น ปั ญ หา
ที่สนใจแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้างความคิด โดยร่วมกันเสนอ
ความคิดว่าประเด็นปัญหานั้นมีมาจากสาเหตุใดบ้าง จากนั้น
เลือกความคิดซึ่งควรให้เหลือเพียงแนวความคิดเดียว โดย
อาจใช้สัญชาตญาณ การจัดกลุ่มความคิด การให้คะแนนเพื่อ
จัดลำดับ หรือการลงคะแนนโดยตรง เป็นต้น เพื่อนำไปหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
3. การพัฒนาแนวทางแก้ไข เป็นการนำแนวคิดทีเ่ ลือกได้
จากขัน้ ตอนที่ 2 มาเปิดประเด็นอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ เสนอต่อว่าจะมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรบ้าง และพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบตั กิ ารต่อไป
ในการระดมสมองนั้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเขียนความคิด
ที่สมาชิกแต่ละคนเสนอบนกระดานหรือ Flip Chart แต่อาจ
ประยุกต์ใช้ KJ Method ในการระดมสมอง KJ Method มาจาก
ชือ่ ย่อของนักคิดชาวญีป่ นุ่ คือ Jiro Kawakita เป็นหลักการคิด
ที่ใช้รวบรบมข้อมูลต่างๆ ที่กระจัดกระจาย เป็นวิธีการจัดการ
ข้อมูลให้เห็นภาพโดยรวมของความคิด มีขน้ั ตอน ดังนี้
1. แสวงหาความคิ ด ใหม่ ๆ โดยการรวบรวมความคิ ด
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ทำบัตร สำหรับเขียนความคิดที่รวบรวมได้ลงในบัตร
บัตรหนึง่ สำหรับหนึง่ ความคิด
3. จั ด กลุ ่ ม โดยรวบรวมบั ต รข้ อ มู ล ที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์
เป็นกลุม่ ย่อยๆ จากนัน้ รวมเป็นกลุม่ ใหญ่
4. ทำชื่อเรื่อง เมื่อจัดกลุ่มเสร็จ ให้ทำชื่อของกลุ่มที่มี
ความหมายชัดเจนเท่าทีจ่ ะทำได้
5. จัดวางบัตรโดยให้วางเรียงบัตร และกำหนดความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน
6. เขียนแผนผัง ติดบัตรลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ ลากเส้น
เชือ่ ม และจัดกลุม่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่
7. นำเสนอ นำเสนอแผนผังต่อทีป่ ระชุม

 ⌫  ⌫ ⌫ 

