ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาฯ สกอ.
แนะพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาทีส่ นองนโยบายรัฐบาล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนะใหสถาบันอุดมศึกษาสรางพันธกิจสนองนโยบายรัฐบาล เนน 2
เรื่อง คือ 1. สอดคลองกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สรางโครงการอบรมวิชาชีพชวยเหลือผูวางงาน 2. สรางคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยใหเขมแข็ง
ดร. สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บรรยายพิเศษเรื่อง “พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล” ในการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ซึ่งมีเนือ้ หาการ
บรรยาย วา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถอื วาเปนมหาลัยทีใ่ หญท่สี ุดในกลุมสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่ง และ
เกษตรศาสตรก็เปนศาสตรแหงแผนดินจริง ๆ ดังนั้นถาจะพูดถึงภารกิจของทีต่ อบสนองนโยบายรัฐบาลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความหมายในอีกมุมหนึง่ ของพันธกิจทีส่ ังคมควรจะรับรูใหกวางมากขึ้น คือการผลิต
บัณฑิตนั้นจะตองเริ่มจากสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร ตองมารวมกันคิดวา ความหมายของบัณฑิตที่แทจริงคือ
อะไร ทุกคนที่ผา นรั้วมหาวิทยาลัยไปแลวจะตองไดอะไร ทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ คําตอบทีส่ ังคมตองการ คือ ตอง
เปนพลเมืองของประเทศที่มคี ุณภาพ เปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําลัง
จะปรับโครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะปรับวิธีการคิด วิธีการออกแบบหลักสูตร
ใหมใหเปนแบบ Thailand Quality Frame Work จะตองมีคําอธิบายที่ชดั เจนของความแตกตางของหลักสูตร
เดียวกันของแตละสถาบัน และตองกําหนดวาบัณฑิตได Learning out come อะไรติดตัวไปบาง คือตองมี 1.คุณธรรม
2.ความรู 3.ทักษะ สิ่งที่ตามมาคือ How to Teach , How to Train , How to Evaluate และตองหาครู อาจารยท่มี ี
ความรูใหม ๆ ทําใหมุมมองการสอนของแตละมหาวิทยาลัยเปนเอกเทศ และสําหรับเรื่องงานวิจัยนั้นมองวาเปนการ
สรางและขยายองคความรู โดยตอยอดงานวิจยั เพือ่ สรางขีดความสามารถการแขงขันของประเทศผานพันธกิจดาน
การวิจัย ดานงานบริการวิชาการควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรที่อยูใ นสายงานดานการศึกษาและงานที่
เกี่ยวของ สําหรับพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ก็ตอ งมองดานการสรางสรรคและนําไปใชในงาน
การศึกษาใหกลมกลืนเพื่อจะนําไปสูก ารพัฒนาของชาติ ซึ่งพันธกิจทัง้ 4 ดานนี้ ผมมองวามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรปฏิบัติพันธกิจไดครบถวน และรูส ึกวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอตัง้ ขึ้นมาและบริหารการศึกษาโดย
ยึดจากรากฐานที่เปนวิถีชีวิตของคนไทยจริง ๆ เปนวิถธี รรมชาติ เปนศาสตรของแผนดิน และมีวิวฒ
ั นาการที่ดี ซึ่งจะ
สามารถชวยผลิกแผนดินไทยใหเปนแหลงผลิตอาหารของโลกไดดวยองคความรูแ ละผลงานวิจัย
สําหรับสถานการณการแขงขันดานการศึกษาในปจจุบันนีเ้ ริ่มเขมขนขึ้นเรือ่ ย ๆ เนื่องจากประเทศเพือ่ นบาน
ไดมีนโยบายจะมาเปดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และที่ประเทศเวียดนามก็กําลังจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยดาน
เกษตรศาสตร ซึ่งรัฐบาลเวียดนามไดมองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนโมเดลหลักดวย โดยรัฐบาลไทยก็ยินดี
สนับสนุนและหวังวาผูเ ชี่ยวชาญดานเกษตรศาสตรจะสามารถสรางคุณประโยชนใหแผนดินไทยและโลกดวย
สําหรับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้นั ถือวามีกาํ ลังในการผลิตกําลังคนปอนรัฐบาลไดมากและเพิ่มมาก
ขึ้นเรือ่ ย ๆ ตั้งแตป 2520 เปนตนมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็สามารถผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได

ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการสรางบุคลากรคุณภาพใหกับประเทศชาติไดมากมาย และปจจุบันนี้มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรจะตองหาความรูมาเพิ่มพูนดานเกษตรใหมอี งคความรูมากขึน้ ใหเปนระดับตน ๆ ของประเทศ และ
สําหรับการขยายวิทยาเขตก็เปนสิ่งดีท่ชี ว ยตอบสนองนโยบายดานความตองการสถานศึกษาในทุกภูมิภาคของรัฐบาล
ซึง่ ในอนาคตทุกสถาบันจะมีคุณภาพการผลิตบัณฑิตเหมือน ๆ กัน ทําใหมหาวิทยาลัยจะตองมีการแขงขันกันในหลาย
มิติ ทั้งมหาวิทยาลัยของไทยเอง และมหาวิทยาลัยตางชาติทอ่ี าจจะเขามาจัดตั้งในไทย และยังพบกับปญหาการลด
ปริมาณลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยางตอเนื่อง ปญหาโรงเรียนระดับมัธยมปดตัวเนื่องจากนักเรียน
นอยลง ปญหาเหลานีส้ ง ผลกระทบตอสถาบันการศึกษาทีส่ ูงขึ้นมาที่อาจจะตองมีการปดตัวตามไปอีกเพราะไมมีเด็ก
ไปเรียน และทุกวันนีก้ ็ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นใหมทุกวัน ซึ่งเปนเรื่องทีน่ า เปนหวง ความทาทายเหลานี้ทําให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบสนองความตองการของการพัฒนาประเทศทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและพัฒนากําลังคนระดับสูงมากขึ้นเพือ่ แขงขันกับตลาดการศึกษาในยุคโลกาภิวฒ
ั น สําหรับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่มี ีจดุ แข็งดานวิจยั นั้นควรจะผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองงานวิจัยที่เปนประโยชนตอ
ประเทศ เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ ขณะนี้มีความตองการบุคลากรระดับปริญญาเอกสูงมาก ประเทศไทย
ตองผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาปริญญาเอกใหได 15,000 คน ภายใน 15 ป ซึ่งตรงจุดนี้ชว้ี าพันธกิจดานการวิจัยควรเปน
วิถีชีวิตหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอยากใหมงุ มัน่ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
ซึ่งเปนโครงการทีร่ ัฐบาลจะทําการคัดเลือกมหาวิทยาลัยทีม่ ีความเขมแข็งดานวิจยั มารวมโครงการ และขณะนี้ที่
มาเลเซียก็กําลังสรางมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 4 แหงดวยกัน สําหรับกลยุทธการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของอุดมศึกษาที่
รัฐบาลหวังไวก็คอื ตองจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาใหชดั เจน โดยแบงเปน 1. มหาวิทยาลัยวิจัย ที่สามารถนําผลงาน
ไปตอยอดกับงานวิจยั กับทัว่ โลกได 2. มหาวิทยาลัยทีต่ อบสนองนโยบายพัฒนาของประเทศ โดยเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศเปนหลัก 3. มหาวิทยาลัยทีเ่ นนการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนและชนบท
4. มหาวิทยาลัยกลุมวิทยาลัยชุมชน โดยรัฐบาลจะดําเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติเปนอันดับแรก ซึ่งจะ
เริ่มดําเนินการในอีก 2-3 เดือนนี้ งานวิจยั ดานการเกษตรมีประโยชนตอชาติและโลก เราตองถายทอด ตอยอด และ
พัฒนา ซึ่งผลประโยชนของการวิจัยที่ตกตอเกษตรกรคือศาสตรของแผนดินทีแ่ ทจริง เรื่องของการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติและองคความรูท่ไี ดควรตองมีการสือ่ สารกับผูมสี วนไดสวนเสียภายในประเทศเสียกอน
วาจะสรางงานวิจยั เพื่อทุนแหงปญญา หรือเพื่อสนับสนุนพื้นฐานความรูข องประเทศ
มหาวิทยาลัยในวันนี้ตอ งมีความพรอม มีมาตรการในการเพิ่มปริมาณนิสิต นักศึกษา และตองมีการ
ประชาสัมพันธท่ดี ี มีศูนยความรวมมือทางวิชาการในตางประเทศ ขณะนี้วางแผนไวประมาณ 10 เมืองใน
ตางประเทศ และในชวง 3 ป จะมี 15 ศูนย ซึ่งหนวยงานเหลานี้จะมีหนาทีส่ รางความรวมมือดานทุนการศึกษา
ทุนฝกอบรม ทุนนักวิจัย เริ่มตนจากความรวมมือทางวิชาการโดยการเปดสอนภาษาไทยใหกับตางประเทศ ตองมี
ความพรอมในการรับความรวมมือกับตางชาติ มีการประสานงานกับกระทรวงและองคกรที่ดแู ลงานการศึกษาและ
ความสัมพันธระหวางประเทศอยางตอเนือ่ ง

