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เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.) ดร.กฤษณพงษ กีรติกร วาที่เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) เดนิทางไปสักการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ และศาลพระภูมิประจํา
สํานักงาน สกอ.และประชุมหารือรวมกับผูบริหารระดับสูงเปนวันแรก 

ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตัง้ใหเปนเลขาธิการ กกอ.เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคมที่ผานมา จากนัน้ไดเปดใจใหสัมภาษณแกส่ือมวลชนถึงแนว

ทางการทํางานเปนครั้งแรก 
 

"นโยบายในการทํางานอยางเปนทางการคงตองรอภายหลังพบ ศ.ดร.วจิิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) ในสัปดาหหนา แตเทาทีดู่จากที่ทานใหสัมภาษณ จะมีเร่ืองหลักๆ 4-5 เร่ืองที่

จะตองดําเนินการ ไดแก 1.แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาระยะยาว ที่มีมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน รวม 130 

แหง และยังมวีิทยาลัยชุมชนอีก 10 กวาแหง จะตองมาดูในภาพรวมวาจะพัฒนามหาวิทยาลัยแตละกลุมไป

อยางไร จะใหทํางานรวมกนัอยางไร การพฒันาจุดแข็งของแตละแหง เร่ืองนี้เปนโจทยที่จะตองทําเพราะยัง
ไมมีแผนที่นํา  
 

2.การพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัย จะตองดูวาในระบบอุดมศึกษาโดยรวมของรัฐ และเอกชน จะชวยกัน

พัฒนาเรื่องไดอยางไร ผมคุยกับรองเลขาธิการ กกอ.ก็ทราบวามีโปรแกรมพัฒนาครู อาจารย และเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยจาํนวนหนึ่ง แตตองนํามาเชื่อมโยงกันเปนรูปแบบใหญ ซ่ึงนอกจากพัฒนาคนแลว จะตอง
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเงิน ฯลฯ ของมหาวทิยาลัยควบคูไปดวย เพราะคนสรางระบบ และ
ระบบสรางคน  
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ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัยรัฐที่เกิดใหม อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนราธิวาส จะตองเขาไปดูแลเรื่องการพัฒนาคนดวย ซ่ึงสวนตัวคิดวา
ในแผนดังกลาวจะกําหนดใหมหาวิทยาลัยควรหาอัตลักษณ หรือเอกลกัษณของตนเองวาอยากเปนแบบใด 
อีกทั้ง ดวยทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดั มหาวิทยาลัยตองรวมพลังกัน โดยเอื้อในการใชทรัพยากรรวมกัน การ
ถายโอนระหวางสถาบัน และเมื่อไดกําหนดอัตลักษณ หรือเอกลักษณของมหาวิทยาลัยแลวกจ็ะตองพัฒนา
คน และระบบของแตละมหาวิทยาลัย 
 

3.การเอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทําหนาที่ใหไดเต็มที่ จะตองไปดวูามีอะไรที่ตดิขัดบาง และ 4.การ

พัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ที่รัฐมนตรีวาการ ศธ.อยากใหผมเปนผูประสานใหมั่นใจวามกีารสราง
ความเหน็พองในมหาวิทยาลยั มีการเคลียรปญหาตางๆ และดูวามหาวิทยาลัยไหนพรอมที่จะเปลี่ยน
สถานภาพ ก็ใหพัฒนาไป แตถาไมพรอมก็เปนเรื่องภายในของมหาวทิยาลัย  
 

ในวนันี ้ผมไดคุยกับผูบริหารมหาวิทยาลยัหลายแหงที่มาพบ มีอยู 2-3 เรื่องที่จะตองทาํ คือ 1.ระบบกลาง

การรับนิสิตนักศึกษาใหม หรือแอดมิสชั่นส จะตองสรางความเชื่อมั่นใหแกสาธารณะวาเปนระบบที่ดี 
สามารถคัดคนเขาอุดมศึกษาได 2.การพัฒนานักศกึษา เพราะผลผลิตที่สําคัญของอุดมศึกษาก็คือคนที่ออกไป

ทํางาน ฉะนั้น คงไมพูดถึงการใหการศึกษาเฉพาะความรู และทักษะ จะตองพัฒนานักศึกษาในองครวมดวย 

ผมไดสอบถามผูบริหารมหาวิทยาลัยวามโีครงการ หรือกิจกรรมอะไรบางที่จะสงเสริมใหนักศกึษาดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง และเรื่องคณุธรรมจริยธรรม และ 3.การเตรียมพรอมการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยโลกในปหนาจะตองเขาไปดแูล 
 

สวนการคัดคานมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลของนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนนั้น ผมคิดวา
ที่นักศึกษาติดใจเรื่องคาบํารุง หรือคาธรรมเนียมการศึกษาที่เปลี่ยนไป ตองชวยกันคดิ เพราะคนเรยีนก็คงไม
อยากเสียคาเลาเรียนสูง ถาเปนไปได คนที่บริหารจัดการก็ตองมั่นใจวามีเงินมาบริหารจัดการเพยีงพอ แตก็
ตองถามวาเงินจะมาจากไหน หากรัฐมีเงินงบประมาณใหมหาวิทยาลัยมาก ผูเรียนก็จายนอย  
 

แตผมอยากฝากวา เร่ืองนี้ไมไดมองแคมหาวิทยาลัยรัฐที่มอียูในอดตี 20 กวาแหง แตเวลานี้มี

สถาบันอุดมศึกษา 130 กวาแหง โดยเฉพาะนักศกึษามหาวิทยาลัยเอกชนอีก 60-70 แหง ก็แบกคาเลาเรียน

เต็มที่ แตกไ็มไดโวยวายอะไร หรือแมแตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คา
เลาเรียนไมสูงนัก แตมหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนา ขาดทรัพยากร แตกไ็มไดโวยวายวาตองจัดสรร
งบประมาณใหมากขึ้น ฉะนัน้ ผมอยากฝากใหมองมหาวทิยาลัยในภาพรวมทั้งหมด การมองมหาวิทยาลัย
เพียงบางแหงจะทําใหมีปญหาได  
 

สวนกรณีอาจารย และเจาหนาที่ เปนหวงถึงเรื่องการไดมาของผูบริหารมหาวิทยาลยั หรือสภามหาวิทยาลัย 
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ที่อาจขาดกลไกลการตรวจสอบ และการคานอํานาจนัน้ จะตองมาดวูาจะมีกลไกลไดอยางไร อยางไรก็ตาม 

เร่ืองนี้ตองขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยดวยวาจะให สกอ.เขาไปชวยอะไรบาง เพราะขอมูลจํานวนมากทีฝ่าย
คัดคานออกมาพูด ยังไมใชขอมูลที่ถูกตอง อาทิ เร่ืองการขึ้นคาเลาเรียน ตองยอมรับวาการออกมาคัดคาน 
ยอมมีผูที่เห็นดวย และไมเหน็ดวย เปนเรื่องที่ตองไปทําความเขาใจวาหวงเรื่องอะไร ซ่ึงผมไมคิดวาเรื่องนี้จะ
เปนเรื่องการเมืองระดับชาต ิเพราะมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลคิดกันมา 40 ปแลว และมาทํากันจริงจังตอน

ทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 10-15 ป ในป 2532  

 

ที่ระบุวาในการพัฒนามหาวทิยาลัย หลักคอืใหมหาวิทยาลัยวางรูปแบบการบริหารองคกรได ใหเหมาะสม
กับขนาด และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้มหาวทิยาลัยขนาดเล็กจะมีบุคลากรประมาณ 1,000 คน 

สวนมหาวิทยาลัยขนาดใหญจะมี 20,000 คน และงานหลักคือการผลิตบัณฑิต ผลิตความรู การบริการ ไมใช

งานที่ทําอะไรซ้ําซาก การที่จะเอาระบบไปผูกอยูกับระบบราชการ ซ่ึงสมัยกอนมีคนเปนลาน มีระบบจัดซื้อ
จัดจางเหมือนกัน ไมนาจะเปนความคิดทีด่ี ก็ใหไปดูแลภายใตขอบเขต ผมคิดวาคําวานอกระบบ นําไปสู
ความหมายที่ไมคอยตรงนัก ซ่ึงความจริงหมายความวาใหไปวางกติกาเรื่องการไดมาซึ่งคน และการพัฒนา
คน การมีโครงสราง เร่ืองวิชาการ เร่ืองบริหารทรัพยสินใหเหมาะกับขนาดของกลุม แตตองตรวจสอบ และ
ฟงนโยบายจากรัฐ  
 

สวนเรื่องที่นักศึกษาจะอดขาวประทวงนั้น พล.ต.จําลอง ศรีเมือง ก็ไดเตือนแลววาอยาทําเลย สวนตวัผมใน
ฐานะครูอาจารย ก็ขอบอกวาอยาทําเลย ตัวนักศกึษาสามารถไปใหขอมูลกับมหาวิทยาลัย และสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) ได 
 

ผมอยากฝากนกัศึกษา หรืออาจารยบางสวน ที่อาจมีความเห็นแตกตางกัน แตก็คงไมแตกแยก เพราะ
เปาหมายของทั้งคนที่เห็นดวย และไมเหน็ดวยกับการเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลนั้น 

หากนกึถึงมหาวิทยาลัยของตนเองเปนตวัตั้งมากกวาผลประโยชนของตนเอง ก็จะแกปญหานี้ลงไปได เพราะ
เทาที่ผมไดฟงสวนคนที่ออกมาคัคดานใหญ จะเห็นประโยชนสวนตวัมากกวา 
 

ผมคิดวาส่ิงสําคัญที่สุดของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล คือการเปนมหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณภาพ เพื่อ
ตอไปจะไดผลิตบัณฑิตออกมามีคุณภาพ ทํางานใหสังคมได 
 

ทั้งนี้ แมผมจะมีเวลาทํางานในตําแหนงเลขาธิการ กกอ.เพยีง 9 เดือนกวา เพราะจะเกษยีณอายุราชการในป 

2550 นั้น คงไมมีปญหา และจะเนนการทาํงานในเรื่องหลักๆ 4-5 เร่ืองที่กลาวมา และอยากจะฝากถึง

ขาราชการ และเจาหนาที่ สกอ.ขอใหตั้งใจทํางาน สวนอาจารยมหาวิทยาลัยก็ขอใหทกุคนทําหนาทีใ่หดี 
ทํางานหนกัๆ เพราะการจะทาํใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดี แลวบัณฑิต และบานเมืองกจ็ะดีไปดวย"  
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