วันจันทร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงเปิดงานและทรง
ดนตรีในงานดนตรีไทย อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ “ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี
ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานดนตรี ไ ทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ “ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์”
ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บริเวณ
พระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ต่อหน้า ๑
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๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำ�รงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึง
เอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงและการรับ
ฟังดนตรี ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างชำ�นาญ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยให้แก่นิสิตนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายอุดมศึกษา นำ�ไปสู่การเสริม
สร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน และเพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ “ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น ๘๙ สถาบัน มีจำ�นวนนิสิตนักศึกษาร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรมการ
แสดงดนตรีไทยร่วมกันของทุกสถาบันอุดมศึกษา การแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบัน พิธีส่งมอบ
ตราสัญลักษณ์และพิธีปิด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๕

รมว.อว. ปรับบทบาท กลไก วิสัยทัศน์ สป.อว.
๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ดร.สุ วิ ท ย์
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น
ประธานและมอบนโยบายในการประชุ ม
ผู้บริหาร สป.อว. (กลุ่มภารกิจด้านการอุดม
ศึกษา) ร่วมกับ รมว.อว. ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น อาคารอุ ด ม
ศึกษา ๑ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดม
ศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(ถนนศรีอยุธยา)

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำ�เสนอข้อมูลในภาพรวมของ สป.อว.
(กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ในที่ประชุมว่า โครงสร้างเดิมแบ่งเป็น ๙ สำ�นัก ๔ หน่วยงานในกำ�กับ มีภารกิจหลัก
ตามโครงสร้างรวมทั้งหมด ๑๓ ภารกิจหลัก ได้แก่่ ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริม
การผลิตและพัฒนากำ�ลังคน ยุทธศาสตร์ต่างประเทศ การพัฒนาและติดตามมาตรฐานและคุณภาพการอุดมศึกษา ฐานข้อมูล
อุดมศึกษา การบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กฎหมาย/การเสนอขอโปรดเกล้าฯ การ
ส่งเสริมดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และการพัฒนาเครือข่าย Cooperative and
Work Integrated Education เลขานุการของ กกอ. กพอ. และ Back office โดยมีโครงการและงานสำ�คัญที่ดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการ Thai MOOC การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อหน้า ๔
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สู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx Credit Bank การปรับปรุงเกณฑ์การเข้าสู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการ โครงการอาสาประชารัฐ การปลดล็อก มอ. และตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้น ผู้อำ�นวยการและผู้แทนสำ�นัก/หน่วยงาน ได้ชี้แจง
บทบาท ภารกิจ หน้าที่การดำ�เนินงานและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องของแต่ละสำ�นัก
ให้ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบนโยบาย
ให้แก่ที่ประชุม โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ใช่แบบเดิม
อีกต่อไป เรากำ�ลังดูแลในสิ่งที่กำ�ลังเป็น แต่ยังไม่ได้ดูแลในสิ่งที่ควรจะเป็น
ในอนาคต เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่ามหาวิทยาลัย ในอนาคต
การอุดมศึกษาหน้าตาจะเป็นอย่างไร ใช้ภาพในอนาคตเป็นตัวตั้ง ในอนาคต
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็น Market Base โดยใช้ความต้องการของตลาดหรือ
ประชาชนเป็นตัวตั้ง โจทย์ที่สำ�คัญคือเราจะทันโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มองเห็น
ภาพของโลกในอนาคตอย่ า งไร โครงสร้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น
ไม่ตอบโจทย์ประเทศ ในอนาคตเราจะใช้กลไกของงบประมาณ นโยบายในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อกำ�หนดทิศทางของการอุดมศึกษา
“มหาวิ ท ยาลั ย จำ � เป็ น ต้ อ งมี อิ ส รภาพแต่ ต้ อ งมาพร้ อ มกั บ ความ
รับผิดชอบ หน้าที่ของเราในอนาคตคือการเพิ่มขีดความสามารถให้มหาวิทยาลัย
ไม่ใช่การไปควบคุม แต่จะต้องเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานมากขึ้น บทบาทของ
มหาวิทยาลัย บทบาทของเราต้องเปลี่ยน การควบคุมของเราจะควบคุมในเชิง
ที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยเป็นภัยต่อสังคม มาตรฐานจะต้องเป็นมาตรฐานระดับโลก
ที่ ไ ปส่ ง ผลต่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ชั ด เจน เป็ น มาตรฐานที่ ต้ อ งตอบโจทย์ ค นส่ ว นใหญ่
กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไม่ใช่นิสิตนักศึกษาเพื่อผลิตออกมาเป็นบัณฑิต
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกลุ่มของแรงงานที่อยู่ในระบบอีก ๔๐ ล้านคน ที่จะต้อง
ถูก reskill upskill รวมถึงคนสูงวัยที่จะต้องมีการเรียนรู้และการศึกษาสำ�หรับ
คนสูงวัย นี่คือสิ่งที่อยากให้เตรียมพร้อมรับกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
เรากำ � ลั ง เปลี่ ย นแปลงประเทศภายใต้ ก ระทรวงใหม่ ผ่ า นภารกิ จ สำ � คั ญ คื อ
การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรม” รมว.อว. กล่าวใน
ตอนท้าย
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