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ศธ.ฟุ้งมีงบฯฟื ้ นฟประเทศไม่
อัน้ ชวนมหาลัยโชว์ ศักยภาพ
ู
นายวรวัจน์ เอื ้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมหารื อเพื่อ
วางแผน ฟื ้นฟูภาคสังคม เรื่ อง “อุดมศึกษาร่ วมฟื ้นฟูและพัฒนาประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่
ปาร์ ค เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ว่า จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้น ตนมอบให้ สถาบันอุดมศึกษาเป็ นหลักสําคัญ
ในการนําองค์ความรู้และงานวิจยั ที่มีมาใช้ ตอ่ ยอด เพื่อฟื น้ ฟู และพัฒนาประเทศ ซึง่ ศธ.จะทําการ
ประสานงาน กํากับแผนดําเนินการ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้ อย่างไม่จํากัด
“นํ า้ หนัก ของรัฐ บาลได้ ทุ ม่ ไปที ่ก ารเยีย วยาและฟื น้ ฟูป ระเทศจากภัย พิบ ตั ินํ ้าท่ว ม โ
หน่วยงานสําคัญที่น่าจะเป็ นผู้นําได้ ดีที่สดุ คือ ศธ. ซึง่ มีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่มีศกั ยภาพ และ
มีองค์ ความรู้ ตลอดจนงานวิจัยมากมาย แต่ที่ผ่านมาถูกใช้ ในการแก้ ปัญหาประเทศไม่ถึง 20
เปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ ศธ.ได้ รับการอนุมัติงบฯจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) 2
ส่วน โดยส่วนแรก เป็ นงบฯเพื่อการเยียวยา ฟื น้ ฟูตามที่แต่ละหน่วยงานได้ นําเสนอ และส่วนที่สอง
เป็ นงบฯที่ ครม.อนุมัติให้ สําหรั บเหตุการณ์ เฉพาะหน้ า เพื่อความคล่องตัวของแต่ละกระทรวง
วงเงิน 100 ล้ านบาท ซึง่ งบฯส่วนนี ้จะมีลกั ษณะคล้ าย ๆกับงบฯจังหวัด ที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีงบฯ
ทดลองราชการเพื่อใช้ เมื่อเกิดเหตุได้ ทนั ที และในกรณีที่งบฯหมดก็สามารถเบิกใหม่ได้ ดังนันจะใช้
้
ไปเท่าไหร่ ก็ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมต้ องการ คือ ให้ มหาวิทยาลัยใช้ ศกั ยภาพที่มีในการช่วยเหลือ
ฟื น้ ฟู ตรงจุดที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถทําได้ และอยากให้ เป็ นเรื่ องที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวได้ ด้วย” นายวรวัจน์ กล่าวและว่า พร้ อมกันนี ้ตนได้ มอบหมายให้ สถาบันอุดมศึกษา
และสํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) หารื อ การปฏิ บัติง านร่ วมกัน ตาม
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แผนการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการสร้ างศักยภาพของบัณฑิตไทยตังแต่
้ ระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว)
กล่ าวว่ า เห็นด้ วยกับกรอบแนวคิดการปฏิรู ปหลักสตรการศึ
กษาแห่ งชาติ โดยเชื่อว่ าร้ อย
ู
ละ 80
ของเนื อ้ หาในแผนฯ จะสามารถแก้ ปัญหาการศึกษาของประเทศชาติไ ด้
โดยเฉพาะเรื่ องการได้ นักศึกษาที่ตรงตามความต้ องการของสถาบันอุ ดมศึกษา ซึ่งจะ
ส่ ง ผลถึ ง การแก้ ปั ญหารั บ ตรงของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ด้ ว ย นอกจากนี ค้ วามร่ วมมื อ
ระหว่ างมหาวิทยาลัยกับโรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะช่ วยสนั บสนุ นการ
ตัดสินใจเลือกเส้ นทางเรี ยนในอนาคตของเด็กเยาวชน เพื่อนําไปส่ ูการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็ นที่ต้องการของประเทศ
ด้ าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหา วิทยาลัยศรี ปทุม กล่าวว่า ตนขอ
เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลให้ ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง ได้ แก่ ม.กรุ งเทพ และ ม.รังสิต
รวมถึงมหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่ง ได้ แก่ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ถูกนํ ้าท่วมขังเป็
เวลานาน ได้ รับความเสียหายจํานวนมาก และยังส่งผลกระทบต่อนักศึกษารวมจํานวนประมาณ
1.2 แสนคนด้ วย.
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