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ทีมขาวการศึกษ

ฉบับประจําวันศุกรที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หนา 26

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

ดร.กฤษณพงษ กีรติกร วาที่เลขาฯ กกอ.คนใหม ประกาศเดินหนา"ม.นอกระบบ"

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ดร.กฤษณพงษ กีรติกร วาที่เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาลพระภูมิประจํา
สํานักงาน สกอ.และประชุมหารือรวมกับผูบริหารระดับสูงเปนวันแรก
ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตัง้ ใหเปนเลขาธิการ กกอ.เมื่อวันที่
26 ธันวาคมที่ผานมา จากนัน้ ไดเปดใจใหสัมภาษณแกสอื่ มวลชนถึงแนว
ทางการทํางานเปนครั้งแรก
"นโยบายในการทํางานอยางเปนทางการคงตองรอภายหลังพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในสัปดาหหนา แตเทาทีด่ ูจากที่ทานใหสัมภาษณ จะมีเรื่องหลักๆ 4-5 เรื่องที่
จะตองดําเนินการ ไดแก 1.แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาระยะยาว ที่มีมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน รวม 130
แหง และยังมีวิทยาลัยชุมชนอีก 10 กวาแหง จะตองมาดูในภาพรวมวาจะพัฒนามหาวิทยาลัยแตละกลุมไป
อยางไร จะใหทํางานรวมกันอยางไร การพัฒนาจุดแข็งของแตละแหง เรื่องนี้เปนโจทยที่จะตองทําเพราะยัง
ไมมีแผนที่นํา
2.การพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัย จะตองดูวาในระบบอุดมศึกษาโดยรวมของรัฐ และเอกชน จะชวยกัน
พัฒนาเรื่องไดอยางไร ผมคุยกับรองเลขาธิการ กกอ.ก็ทราบวามีโปรแกรมพัฒนาครู อาจารย และเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง แตตองนํามาเชื่อมโยงกันเปนรูปแบบใหญ ซึง่ นอกจากพัฒนาคนแลว จะตอง
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเงิน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยควบคูไปดวย เพราะคนสรางระบบ และ
ระบบสรางคน
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ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยรัฐที่เกิดใหม อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนราธิวาส จะตองเขาไปดูแลเรื่องการพัฒนาคนดวย ซึ่งสวนตัวคิดวา
ในแผนดังกลาวจะกําหนดใหมหาวิทยาลัยควรหาอัตลักษณ หรือเอกลักษณของตนเองวาอยากเปนแบบใด
อีกทั้ง ดวยทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด มหาวิทยาลัยตองรวมพลังกัน โดยเอื้อในการใชทรัพยากรรวมกัน การ
ถายโอนระหวางสถาบัน และเมื่อไดกําหนดอัตลักษณ หรือเอกลักษณของมหาวิทยาลัยแลวก็จะตองพัฒนา
คน และระบบของแตละมหาวิทยาลัย
3.การเอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทําหนาที่ใหไดเต็มที่ จะตองไปดูวามีอะไรที่ตดิ ขัดบาง และ 4.การ
พัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ที่รัฐมนตรีวาการ ศธ.อยากใหผมเปนผูประสานใหมั่นใจวามีการสราง
ความเห็นพองในมหาวิทยาลัย มีการเคลียรปญหาตางๆ และดูวามหาวิทยาลัยไหนพรอมที่จะเปลี่ยน
สถานภาพ ก็ใหพัฒนาไป แตถาไมพรอมก็เปนเรื่องภายในของมหาวิทยาลัย
ในวันนี้ ผมไดคุยกับผูบริหารมหาวิทยาลัยหลายแหงที่มาพบ มีอยู 2-3 เรื่องที่จะตองทํา คือ 1.ระบบกลาง
การรับนิสิตนักศึกษาใหม หรือแอดมิสชั่นส จะตองสรางความเชื่อมั่นใหแกสาธารณะวาเปนระบบที่ดี
สามารถคัดคนเขาอุดมศึกษาได 2.การพัฒนานักศึกษา เพราะผลผลิตที่สําคัญของอุดมศึกษาก็คือคนที่ออกไป
ทํางาน ฉะนั้น คงไมพูดถึงการใหการศึกษาเฉพาะความรู และทักษะ จะตองพัฒนานักศึกษาในองครวมดวย
ผมไดสอบถามผูบริหารมหาวิทยาลัยวามีโครงการ หรือกิจกรรมอะไรบางที่จะสงเสริมใหนักศึกษาดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ 3.การเตรียมพรอมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลกในปหนาจะตองเขาไปดูแล
สวนการคัดคานมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลของนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนนั้น ผมคิดวา
ที่นักศึกษาติดใจเรื่องคาบํารุง หรือคาธรรมเนียมการศึกษาที่เปลี่ยนไป ตองชวยกันคิด เพราะคนเรียนก็คงไม
อยากเสียคาเลาเรียนสูง ถาเปนไปได คนที่บริหารจัดการก็ตองมั่นใจวามีเงินมาบริหารจัดการเพียงพอ แตก็
ตองถามวาเงินจะมาจากไหน หากรัฐมีเงินงบประมาณใหมหาวิทยาลัยมาก ผูเรียนก็จายนอย
แตผมอยากฝากวา เรื่องนี้ไมไดมองแคมหาวิทยาลัยรัฐที่มอี ยูในอดีต 20 กวาแหง แตเวลานี้มี
สถาบันอุดมศึกษา 130 กวาแหง โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนอีก 60-70 แหง ก็แบกคาเลาเรียน
เต็มที่ แตกไ็ มไดโวยวายอะไร หรือแมแตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คา
เลาเรียนไมสูงนัก แตมหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนา ขาดทรัพยากร แตกไ็ มไดโวยวายวาตองจัดสรร
งบประมาณใหมากขึ้น ฉะนัน้ ผมอยากฝากใหมองมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด การมองมหาวิทยาลัย
เพียงบางแหงจะทําใหมีปญหาได
สวนกรณีอาจารย และเจาหนาที่ เปนหวงถึงเรื่องการไดมาของผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย
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ที่อาจขาดกลไกลการตรวจสอบ และการคานอํานาจนัน้ จะตองมาดูวาจะมีกลไกลไดอยางไร อยางไรก็ตาม
เรื่องนี้ตองขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยดวยวาจะให สกอ.เขาไปชวยอะไรบาง เพราะขอมูลจํานวนมากทีฝ่ าย
คัดคานออกมาพูด ยังไมใชขอ มูลที่ถูกตอง อาทิ เรื่องการขึ้นคาเลาเรียน ตองยอมรับวาการออกมาคัดคาน
ยอมมีผูที่เห็นดวย และไมเห็นดวย เปนเรื่องที่ตองไปทําความเขาใจวาหวงเรื่องอะไร ซึ่งผมไมคิดวาเรื่องนี้จะ
เปนเรื่องการเมืองระดับชาติ เพราะมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลคิดกันมา 40 ปแลว และมาทํากันจริงจังตอน
ทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 10-15 ป ในป 2532
ที่ระบุวาในการพัฒนามหาวิทยาลัย หลักคือใหมหาวิทยาลัยวางรูปแบบการบริหารองคกรได ใหเหมาะสม
กับขนาด และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึง่ ขณะนี้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กจะมีบุคลากรประมาณ 1,000 คน
สวนมหาวิทยาลัยขนาดใหญจะมี 20,000 คน และงานหลักคือการผลิตบัณฑิต ผลิตความรู การบริการ ไมใช
งานที่ทําอะไรซ้ําซาก การที่จะเอาระบบไปผูกอยูกับระบบราชการ ซึ่งสมัยกอนมีคนเปนลาน มีระบบจัดซื้อ
จัดจางเหมือนกัน ไมนาจะเปนความคิดทีด่ ี ก็ใหไปดูแลภายใตขอบเขต ผมคิดวาคําวานอกระบบ นําไปสู
ความหมายที่ไมคอยตรงนัก ซึ่งความจริงหมายความวาใหไปวางกติกาเรื่องการไดมาซึ่งคน และการพัฒนา
คน การมีโครงสราง เรื่องวิชาการ เรื่องบริหารทรัพยสินใหเหมาะกับขนาดของกลุม แตตองตรวจสอบ และ
ฟงนโยบายจากรัฐ
สวนเรื่องที่นักศึกษาจะอดขาวประทวงนั้น พล.ต.จําลอง ศรีเมือง ก็ไดเตือนแลววาอยาทําเลย สวนตัวผมใน
ฐานะครูอาจารย ก็ขอบอกวาอยาทําเลย ตัวนักศึกษาสามารถไปใหขอมูลกับมหาวิทยาลัย และสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) ได
ผมอยากฝากนักศึกษา หรืออาจารยบางสวน ที่อาจมีความเห็นแตกตางกัน แตก็คงไมแตกแยก เพราะ
เปาหมายของทั้งคนที่เห็นดวย และไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลนั้น
หากนึกถึงมหาวิทยาลัยของตนเองเปนตัวตั้งมากกวาผลประโยชนของตนเอง ก็จะแกปญหานี้ลงไปได เพราะ
เทาที่ผมไดฟงสวนคนที่ออกมาคัคดานใหญ จะเห็นประโยชนสวนตัวมากกวา
ผมคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล คือการเปนมหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณภาพ เพื่อ
ตอไปจะไดผลิตบัณฑิตออกมามีคุณภาพ ทํางานใหสังคมได
ทั้งนี้ แมผมจะมีเวลาทํางานในตําแหนงเลขาธิการ กกอ.เพียง 9 เดือนกวา เพราะจะเกษียณอายุราชการในป
2550 นั้น คงไมมีปญหา และจะเนนการทํางานในเรื่องหลักๆ 4-5 เรื่องที่กลาวมา และอยากจะฝากถึง
ขาราชการ และเจาหนาที่ สกอ.ขอใหตั้งใจทํางาน สวนอาจารยมหาวิทยาลัยก็ขอใหทกุ คนทําหนาทีใ่ หดี
ทํางานหนักๆ เพราะการจะทําใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดี แลวบัณฑิต และบานเมืองก็จะดีไปดวย"
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