โดนใจข่าวศึกษา-วัฒนธรรมปี 55

ปี 2555 ในแวดวงการศึกษาและวัฒนธรรมมีหลากหลายเรื่ องประเด็นร้อนให้ติดตามกัน มาถึงวันนี้
ปี 2555 กาลังจะผ่านพ้นไป ลองมาทบทวนกันดูว่ามีเรื่ องราวข่าวคราวเด่น ๆ อะไรบ้างที่โดนใจเรา
ครุภัณฑ์อาชีวะฉาวไม่จบ
ยังคงความยืดเยือ้ จบไม่ลงสาหรับปัญหาการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์อาชีวศึกษาตามโครงการลงทุนตามแผนปฏิบตั ิ
การฟื้ นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ไทยเข้มแข็ง หรื อเอสพี 2 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
มูลค่ากว่า 5,300 ล้านบาท ที่ส่งกลิ่นความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ที่ไร้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน
และไม่เป็ นไปตามความต้องการของสถานศึกษาเพราะไม่ได้ขอแต่จะให้ จนต้องเอาไปกองทิ้งไว้ ซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้แก่วงการอาชีวศึกษาเป็ นอย่างมาก เรื่ องนี้เป็ นข่าวมาอย่างต่อเนื่องร่ วม 3 ปี มีการตรวจสอบ
โดยหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่ไปไหน ต้องถือว่าปี นี้เป็ นปี ที่มคี วามคืบหน้ามากที่สุดเพราะได้ ศักดา คงเพชร
อดีต รมช.ศึกษาธิการ และ ประแสง มงคลศิริ เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ อดีตที่ปรึ กษา รมว.ศึกษาธิการ
โดดลงมาเล่นเองกระทัง่ ส่งเรื่ องถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และมีการชี้มลู ความผิดผูท้ ี่เกี่ยวข้องบ้าง
แล้ว แต่ก็ยงั ไม่ถึงที่สุดจึงเป็ นประเด็นที่ตอ้ งติดตามกันต่อไปในปี หน้าว่ากรรมจะตามใครได้บา้ ง

สถาบันอาชีวะสะดุด
ต่อกันที่สถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็ นอีกเรื่ องที่ยกึ ยักยื้อกันไปมา เสียเวลาไปกว่า 2 ปี กว่าจะประสบ
ความสาเร็ จในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอาชีวศึกษาที่จบระดับ
ปวช. และ ปวส. ได้เรี ยนต่อระดับปริ ญญาตรี สายตรง เพื่อเป็ นการยกระดับกาลังคนของประเทศสาย
เทคโนโลยีโดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนไปเรี ยนสายอื่นเหมือนที่ผา่ นมา ซึ่งเป็ นการสูญเปล่าอย่างยิง่ ในภาวะที่ประเทศ
กาลังขาดแคลนกาลังคนด้านเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศโดยเฉพาะเพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน แต่จะน่าเสียดายยิง่ หากความพยายามที่จะผลักดันให้สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถ
เปิ ดรับนักศึกษาปริ ญญาตรี รุ่นแรกในปี การศึกษา 2556 ไม่ทนั เพียงเพราะความไม่ลงตัวเรื่ องการแต่งตั้ง
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา งานนี้คงต้องวัดใจ รมว.ศึกษาธิการแล้วล่ะว่าจะเห็นแก่ประโยชน์ของเด็ก
อาชีวะแค่ไหน
ปรากฏการณ์เด็กบดินทร์
เป็ นประเด็นร้อนแรงตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา 2555 สาหรับการรับนักเรี ยนชั้น ม.4 ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้นั พื้นฐาน หรื อ
โอเน็ต มาเป็ นองค์ประกอบในการพิจารณารับเด็ก ม.3 เรี ยนต่อ ม.4 โรงเรี ยนเดิมไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ทาให้
เด็กหลายคนที่ไม่ให้ความสาคัญกับการสอบโอเน็ตต้องผิดหวังที่จะได้เรี ยนต่อโรงเรี ยนเดิม ประกอบกับ
ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช อดีต รมว.ศึกษาธิการ เคยเอ่ยปากให้นาแป๊ ะเจี๊ยะมาอยูบ่ นโต๊ะจนถูกมองว่า เป็ น
การเปิ ดช่องให้โรงเรี ยนเรี ยกรับเงินได้ กระทัง่ เกิดปรากฏการณ์เด็กโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 30
กว่าคน ที่พลาดจากการเข้าเรี ยนต่อ ม.4 รวมตัวประท้วงหน้าโรงเรี ยนและมีการอดข้าวที่หน้าทาเนียบรัฐบาล
พร้อมยืน่ ตรวจสอบ ผอ.รร.บดินทร์ ถึงความไม่โปร่ งใสในการรับนักเรี ยน และในที่สุดผูบ้ ริ หาร สพฐ.ก็ยอม
ถอย โดยรับเด็กทั้งหมดเข้าเรี ยน ม.4 ภาคบ่าย แต่เด็กก็ยงั เรี ยกร้องต่อขอเรี ยนภาคปกติ ซึ่งสุดท้ายก็สมหวัง
และจากประเด็นร้อนดังกล่าวทาให้ สพฐ. รื้ อวิธีการรับนักเรี ยน ม.4 ในปี การศึกษา 2556 เรี ยบร้อยแล้ว
ปรับเปิ ดภาคเรียนรับอาเซียน
ชูธงนาขบวนปรับการเปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(ทปอ.) เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาสากลหรื อรับการเปิ ดประชาคมอาเซียนก่อนใคร โดยกาหนด
ช่วงการเปิ ดภาคการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม-15 กันยายน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเดิมปรับการเปิ ดภาคการศึกษาเป็ นรายแรก ปี การศึกษา 2555 จากนั้นมหาวิทยาลัยใดที่เปิ ดสอน
หลักสูตรนานาชาติจะเริ่ มทยอยปรับปี การศึกษา 2556 และตั้งเป้ าปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ.
จะปรับพร้อมกันหมด ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พร้อมที่จะปรับเช่นเดียวกัน ล่าสุดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) เองก็มีมติให้โรงเรี ยนในสังกัดปรับการเปิ ดภาคเรี ยน จากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็ นวันที่ 10 มิถุนายน
เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดกิจกรรมของนักเรี ยนและเอื้อกับการฝึ กสอนของนิสิตนักศึกษาฝึ กสอนด้วย
ปิ ดฉากม.อีสานซื้อขายปริญญา
ปิ ดฉากลงแล้วกับมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ที่มีการซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพ
ครู หลังจากที่ผา่ นมาปล่อยให้คณะกรรมการควบคุม มอส. สะสางปัญหามาปี กว่า แต่ปัญหายากเกินที่จะ
เยียวยาต่อไปได้ สุดท้าย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช อดีต รมว.ศึกษาธิการ จึงสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
หรื อปิ ด มอส. ไป เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 แต่ปัญหายังคงไม่จบสิ้น เพราะยังมีนกั ศึกษาจานวนหนึ่งที่
ตกค้างอยูแ่ ละต้องการขอโอนย้ายไปเรี ยนต่อที่สถาบันอื่น อีกทั้งยังมีนกั ศึกษาที่คณะกรรมการควบคุม มอส.
ได้อนุมตั ิจบการศึกษาแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับปริ ญญาและนักศึกษาที่ผา่ นการคัดกรองคุณสมบัติที่จบการศึกษา
หลังจากที่สงั่ ปิ ด มอส. แต่ยงั ไม่ได้รับปริ ญญาเช่นกัน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
เร่ งช่วยเหลืออยู่ ขณะเดียวกันนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ได้ต้งั คณะกรรมการแก้ไขปัญหา
นักศึกษา มอส. ให้แล้ว
ผลวัดกึน๋ เด็กไทยยังวูบต่อเนื่อง
ไม่พดู ถึงคงไม่ได้ สาหรับผลการศึกษาของเด็กไทย ไม่ว่าการสอบวัดผลทัว่ ประเทศ อย่างการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติข้นั พื้นฐาน หรื อโอเน็ต ที่ผลสอบออกมาพบนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทัว่ ประเทศเกินครึ่ งได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 38.37 คะแนน และตอกย้าท้ายปี กับผลวิจยั การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 หรื อ ทิมส์ ที่โชว์ว่า คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิ ตศาสตร์ของเด็กไทยอยูใ่ นระดับแย่ เมื่อเทียบกับ 52 ประเทศทัว่ โลก เมื่อผลการชี้วดั หลายตัวออกมาระบุ
ตรงกันเช่นนี้ คงต้องฝากความหวังไว้กบั นโยบายด้านการศึกษาว่า เจ้ากระทรวงอย่างนายพงศ์เทพที่ประกาศ
ว่าจะใช้วิธีปรับหลักสูตรการเรี ยนใหม่ ให้เด็กมีจินตนาการ รู้จกั การคิดวิเคราะห์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพครู
งานนี้คงต้องรอดูผลลัพธ์ว่าเมื่อไหร่ ผลการศึกษาของเด็กไทยจะกระเตื้องขึ้น
เดินหน้ าแจกแท็บเล็ต
เป็ นข่าวฮือฮาต่อเนื่องตั้งแต่ของรัฐบาลปูที่คลอดนโยบายแจกแท็บเล็ต หรื อคอมพิวเตอร์พกพาให้แก่
นักเรี ยนชั้น ป.1 ทัว่ ประเทศ ผ่านโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ท่ามกลางเสียงสนับสนุนและ
คัดค้าน แถมด้วยประเด็นร้อนเรื่ องการจัดซื้อที่ไม่ลงตัวจนต้องเลื่อนการเซ็นสัญญากับประเทศจีนออกไป
แต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลก็ได้ปล่อยแท็บเล็ตถึงมือเด็กและครูช้นั ป.1 แล้วกว่า 900,000 เครื่ อง ในโรงเรี ยนทุก
สังกัด แต่จะว่าไปแล้วมีโรงเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยที่เหมือนจะได้โอกาสบนความไม่พร้อม เพราะบางพื้นที่ยงั
ไม่มีไฟฟ้ าใช้ ไม่มีสญ
ั ญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่รัฐบาลก็เลือกที่จะเดินหน้านโยบายต่อ โดยในปี
การศึกษา 2556 จะขยายการแจกแท็บเล็ตให้แก่นกั เรี ยนชั้น ม.1 และ ป.1 รุ่ นใหม่ รวมจานวน 1,659,416
เครื่ อง โดยประกาศจัดซื้อผ่านระบบอีออ๊ คชัน่ แบ่งการจัดซื้อออกเป็ น 5 โซน เพือ่ ป้ องกันการผูกขาดการ
จัดซื้อจากบริ ษทั เดียว
คายืมภาษาอังกฤษพ่นพิษ
สร้างกระแสด้านภาษาไม่นอ้ ย หลังจากราชบัณฑิต โดย ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล ออกมาเปิ ดเผยถึง การ
เตรี ยมเปลี่ยนแปลงการเขียนคาที่ยมื จากภาษาอังกฤษใหม่ เนื่องจากพบว่ามีคาศัพท์ที่ยมื มาจากคา
ภาษาอังกฤษ 176 คา เขียนไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ของคานั้น ๆ ตามอักขระวิธีไทย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ที่มาเรี ยนภาษาไทย หรื อว่าฝึ กอ่านภาษาไทย เมื่อมาเจอคาศัพท์บางคาที่ไม่มีวรรณยุกต์ จึงเกิดความสับสน
ถึงขั้นอ่านไม่ออก อย่างเช่นคาว่า “แคลอรี ” การเขียนให้ตรงกับการออกเสียงต้องเป็ น “แคลอรี่ ” หรื อว่าคาว่า
“โควตา” ถ้าจะให้ตรงกับการออกเสียงต้องเป็ นคาว่า “โควต้า” รวมทั้ง “เรดาร์ ” ต้องเป็ นคาว่า “เรด้าร์”
เพื่อให้ตรงตามเสียงของคานั้น ๆ ทาให้ราชบัณฑิตมีแนวคิดเปลี่ยนคายืมเหล่านั้น เมื่อกระแสข่าวนี้แพร่
ออกมาสู่สงั คม ความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย พุ่งตรงมายังราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะกระแสความไม่เห็น
ด้วยว่าจะทาให้เกิดความสับสนในสังคมไทย สุดท้ายก็พบั โครงการเก็บใส่กระเป๋ าเงียบหายไป

สมชาย ไขก๊อกปลัด วธ.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 อยู่ ๆ พ่อบ้านสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศไขก๊อก
ตัวเองลาออกจากราชการ ทิ้งตาแหน่งปลัดกระทรวง เรี ยกว่าสร้างความฮือฮาจนเกิดกระแสวิจารณ์ต่าง ๆ
นานา บ้างก็ว่าเพราะถูกดันจาก รมว.วัฒนธรรมตระกูล คุณปลื้ม ให้หลีกทางให้คนของตัวเอง บ้างก็ว่า
เพราะร่ างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ บ้างก็บอกว่า เป็ นเด็กประชาธิปัตย์ ประกอบกับก่อนหน้านี้การทางานของนาย
สมชายกับ รมว.วัฒนธรรมที่ไม่ค่อยลงรอยมีออกมาให้เห็นเป็ นระยะ ทาให้คนพุ่งเป้ าไปที่การถูกกดดัน
มากกว่าเรื่ องสุขภาพ แต่สุดท้ายนายสมชายเองก็ออกมายืนยันว่าไม่มกี ารกดดันใด ๆ หรื อว่าใครมาบังคับ
อะไร ได้คิดเรื่ องนี้นานแล้ว จึงถือเป็ นปลัดกระทรวงคนแรกในรอบปี 2555 ที่ลาออกก่อนที่จะหมดวาระการ
ทางานถึง 9 เดือน
เรื่องวุ่น ๆ สรรหากรรมการคุรุสภา
ส่งท้ายปี ด้วยเรื่ องการเสนอชื่อประธานและผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งเป็ นเรื่ องเป็ นราว
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับความถูกต้องของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เริ่ มมาตั้งแต่การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
ที่ว่าไม่ถกู ต้องมาตั้งแต่ตน้ ว่าด้วยเรื่ องการได้มาที่ไม่น่าจะถูกต้องนัก เมื่อกรรมการสรรหามาอย่างไม่ถกู ต้อง
แล้วคนที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาจะถูกต้องหรื อไม่ เรื่ องนี้เป็ นปัญหาที่ตอ้ งการคน
ตัดสิน ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการต้องเป็ นผูช้ ้ ีขาดว่าจะเดินหน้าหรื อกลับไปเริ่ มต้นใหม่ ซึ่งล่าสุดค่อนข้างแน่นอน
แล้วว่านายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าต่อโดยจะนารายชื่อประธานและ
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังปี ใหม่ แต่เรื่ องคงไม่จบแค่น้ นั เพราะผูม้ ีส่วนได้เสียโดยเฉพาะ
ผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นประธานบางคนจะใช้สิทธิฟ้องร้องตามกฎหมาย ก็คงต้องคอยดูกนั คงไม่นานเกิน
รอ.

