ม.เกษตร สนองพระราชดําริ
รวมมือทางวิชาการกับ ม.จําปาสัก
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ
อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมคณะ ไดเขาเฝาถวายรายงานความคืบหนาในการดําเนิน
โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดเผยวา ภายหลังจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
และไดพระราชทานพระราชกระแสโปรดเกลาฯ ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดถวายงานในการพัฒนาความรวมมือ
ทางวิชาการเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงใหม คือ มหาวิทยาลัยจําปาสัก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชั ย พั ฒ นา และ นายรั ฐ กิ จ มานะทั ต เอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง เวี ย งจั น ทน ได ป ระสานงานกั บ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรเ พื่อดําเนินการหารือรวมกัน และไดนํามาสูการประสานงานและหารือรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยจําปาสัก ไดขอสรุปวา มหาวิทยาลัยจําปาสักมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่
คลายคลึงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะสาขาเกษตร ประมง และปศุสัตว นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงสาขา
วนศาสตร สิ่งแวดลอม และวิศวกรรมศาสตร และเพื่อใหกรอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีความชัดเจนยิ่งขึน้ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเชิญ Dr. Sikhamtath Mitaray อธิการบดีมหาวิทยาลัยจําปาสัก พรอมคณะ มาเยือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระหวางวันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อหารือรวมกันในแนวทางพัฒนาความรวมมือ
ตอมา อธิการบดีพรอมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสักเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อตรวจสอบพืน้ ที่ รวมกันพิจารณาแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนการพัฒนาความรวมมือ
ทางวิชาการ และหารือกรอบการดําเนินงานในเบื้องตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังไดประสานการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ อีกรวม 4 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยจําปาสัก ไดมีการลงนามใน
บันทึกความรวมมือทางวิชาการ (General Memorandum for Academic Cooperation and Exchange) ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย
การแลกเปลีย่ นคณาจารยและบุคลากร การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา การวิจัยรวมกัน การแลกเปลี่ยนวัสดุทางการ
ศึกษา สิ่งพิมพ เอกสารตาง ๆ การจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน เชน การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการ
ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่สถาบันทั้งสองเห็นชอบ
นอกจากนั้น เพื่อใหการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย
จําปาสัก เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิท ธิภาพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจึง ไดแตงตั้งคณะกรรมการความ

ร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แ ละมหาวิ ท ยาลั ย จํ า ปาสั ก ขึ้ น โดยมี อ ธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนประธาน และไดกําหนดแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย
1. แผนระยะสั้น มุง เนนการพัฒนาดานการเรียนการสอน และการฝกอบรมบุคลากรใหแกมหาวิท ยาลัย
จําปาสัก ประกอบดวย
1.1 การฝกอบรมดานการเกษตร อาหาร การจัดเอกสารหองสมุด การจัดอุปกรณทางวิทยาศาสตร
และคอมพิวเตอร การพัฒนาเมล็ดพันธุ ซึ่ง มก. เปนที่ตั้งของ Asian Vegetable Research and
Development Center ตลอดจนการฝกอบรมดานวนศาสตรชุมชน โดย ศูนยฝกอบรมวนศาสตร
ชุมชนเอเชียแปซิฟก (RECOFTC)
1.2 การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
1.3 การจัดผูทรงคุณวุฒิชวยวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. แผนระยะกลาง มุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา และบุคลากร การ
พัฒนาฐานขอมูล การใชประโยชนจากทรัพยากรและพื้นที่
3. แผนระยะยาว มุงเนนการพัฒนาการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการศึกษาตอ การวิจัยรวม และการสราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัย
จําปาสักเปนครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2548 นี้ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
ทูลเกลาฯ ถวายวัสดุอุปกรณทางการศึกษา เพื่อพระราชทานแกมหาวิทยาลัยจําปาสัก รวมมูลคาทั้งสิ้น 1,234,500
บาท ประกอบดว ย เอกสารตําราเรีย นในสาขาวิช าเกษตร คณิ ต ศาสตร วนศาสตร ประมง ภาษาอัง กฤษ
วิ ศ วกรรม ศาสตร บริ ห ารธุ รกิ จ วิ ท ยาศาสต ร พื้ น ฐาน ชี ว วิ ท ย า และฟ สิ ก ส ซึ่ ง ผลิ ต โดย สํ า นั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หุนจําลองเพื่อการศึกษาจากยางพารา อรรถาภิธานศัพทเกษตรลาว พรอมฐานขอมูล
กสิกรรมและปาไมลาว แผนซีดีรวมเว็บเกษตรไทย-ลาว แผนซีดีการฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร 15 ชุด
พรอมเครื่องพิมพ ชุดตรวจคุณภาพดิน น้ํา และปุย ซึ่งผลิตโดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 6 ชุด และตัวอยาง
แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่พบในประเทศไทยและ สปป.ลาว เพื่อการศึกษา 1 ชุด
ในการนี้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ยั ง ได พ ระราชทานพระราชกระแสให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจําปาสักใหเปนมหาวิทยาลัยที่
เขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตร โดยเนนการพัฒนาทางวิชาการและทรัพยากรบุคคลมากกวาการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยจําปาสักพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชน
ที่ประกอบธุรกิจการเกษตรใน สปป.ลาว โดยใหเปนสถานที่ฝกงานนักศึกษาเพื่อใหเกิดประสบการณในทางปฏิบตั อิ ยาง
แทจริง นอกจากนี้ ยังพระราชทานแนวทางใหนักศึกษาลาวศึกษาและบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดวย
ตนเองดวยเครื่องมือตรวจวัดภูมิอากาศแบบงายๆ และใชประเด็นปญหาของพื้นที่เปนกรณีศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูของตนเอง (Problem-Based Study) ขณะเดียวกัน ยังไดพระราชทานแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
จําปาสักสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ใชวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั ใน
อนาคต แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานดาวเทียมเพื่อใหสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ได

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มงุ สรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรพ้นื ฐานซึ่งเปนรากฐานของการศึกษาในสาขาวิชา
ตาง ๆ แนวทางการวิจยั และพัฒนาดานพลังงาน การศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของสื่อการศึกษาและสื่อการฝกอบรม
และบริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรูของประชาชน สปป.ลาว รวมทั้ง การ
ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนและหอพักนักศึกษาอยางเหมาะสม
รองศาสตราจารย ดร .วิ โ รจ อิ่ ม พิ ทั ก ษ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร กล า วอี ก ว า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับพระราชกระแสดังกลาวใสเกลาฯ มาจัดทําโครงการสนองพระราชดําริ เพื่อสนับสนุน
การพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จํ า ปาสั ก และจะเร ง ดํ า เนิน การเพื่ อเทิ ด พระเกีย รติ เ นื่ อ งในวโรกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในป พ.ศ.2548 โดยจะไดระดมทรัพยากรตาง
ๆ เพื่อดําเนินการตามพระราชประสงคใหบรรลุผลสําเร็จ ในเบื้องตนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะจัดสงผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ มีอยู ไดแก พันธุพืชและพันธุสัตวที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุโคเนื้อ “กําแพงแสน” มายัง
มหาวิทยาลัยจําปาสัก เพื่อใชในการเรียนการสอนและการวิจัย และจะไดจัดทําแผนงานความรวมมือใหเปนไปตาม
แนวทางที่พระราชทาน โดยไดมอบหมายใหศูนยนานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานหลักในการประสานการดําเนินโครงการ และจะประสานการดําเนินการ
รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจําปาสักตอไป

