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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (อว.) ร่วมกนัจดังาน “มหกรรมดนตร ีอว. เทดิพระเกียรติ 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ธ สถติในดวงใจ ไทยนรินัดร์” ขึน้ในระหว่าง
วันที่ ๕ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสามพ้ืนที่ได้แก่  
ลานพาร์คพารากอน ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม โดยมี 
วงดนตรีจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ลานรเิวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม ในระหว่างวันที ่๘ – ๑๒ ธนัวาคม 
โดยมีวงดนตรีจาก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศิลปากร ลานหน้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ ธันวาคม โดยมี 
วงดนตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และในวันท่ี ๕ 
ธันวาคม สถาบันอุดมศึกษากว่า ๗๐ แห่งก็ได้ร่วมกันจัดแสดง
ดนตรีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย 
ถือเป็นมหกรรมการรวมตวักนัของสมาชกิของ อว. ครัง้ใหญ่ทีส่ดุ 

มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 
๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร์
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ที่ได้ร่วมใจมาน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร พระผูท้รงเป็น “อคัรศิลปิน” ในโอกาสเดยีวกนั 
ได้ส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกด้วย

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรี
ว ่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ 
นวัตกรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
จัดการแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ธ สถิตในดวงใจ  
ไทยนิรันดร์” ขอขอบคุณสยามพารากอน ไอคอนสยาม และ
เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ การแสดงดนตรีของสถาบัน
อุดมศึกษาล้วนแล้วแต่มีฝีมือยอดเยี่ยมและเก่งมาก บางวง 
ได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกมาแล้ว ขอขอบคุณที่สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีในครั้งน้ี  
ท่ี ร ่ วมกันแสดงออกถึ งความพร ้อมเพียงของพวกเรา  
ชาวกระทรวง อว. ใช้เวลาเพยีงสัปดาห์เดยีวเท่านัน้ ความพร้อม
ของทุกสถาบันอุดมศึกษามาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ 

ธนัวาคม ๒๕๖๔ ทกุสถาบนัอดุมศกึษาล้วนแต่เทดิทนู รักสถาบนั
พระมหากษัตริย์ มีโอกาสใดที่จะแสดงออก พวกเราก็ยินดีท�า 
ยินดีปฏิบัติ เต็มอกเต็มใจ คร้ังนี้พวกเราแสดงออกด้วยดนตรี  
จัดแสดงพร้อมกันกว่า ๕๐ จังหวัดท่ัวประเทศ โดยเฉพาะที่
กรุงเทพมหานคร จัดได้ถึง ๑๕ วัน ในสถานที่ ๓ แห่งอย่าง 
ต่อเน่ือง น่ันแสดงว่าชาว อว. พร้อม มขีองดอียูม่าก มดีนตรดี ีๆ 
ซึ่งถ้าต้องจ่ายเงินจ้างเพื่อมาแสดงก็ต้องใช้เงินจ�านวนมหาศาล
ตลอด ๑๕ วนั วงดนตรขีนาดใหญ่มีคณุภาพระดบัประเทศระดบั
สากล แต่ว่าท้ังหมดน้ีก็เป็นงานอาสาสมัครท่ีพวกเราชาว
กระทรวง อว. ยินดีมาเล่น ขอให้สนุกกับการแสดงไปด้วยกัน 
และขอให้น้อมส�านกึ ในพระมหากรุณาธคิณุ ในหลวงรชักาลที ่๙ 
ร่วมกัน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กล่าวว่า มหกรรมดนตร ีอว. เทดิพระเกยีรต ิ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
มีสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรม
ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ธ สถิตในดวงใจ 
ไทยนิรันดร์” นี้ กว่า ๗๐ แห่ง ทุกภูมิภาคของประเทศ ในวันที่ 
๕ ธันวาคม จัดเกือบทุกจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา 
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) 
โดย ส�านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมดนตรี 
อว.เทดิพระเกยีรต ิ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ธ สถติในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 
โดยมีวงดนตรขีองนิสติ นักศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาในสงักดั
ของ อว. ผลดัเปลีย่นและหมนุเวยีนกนัมาจดัแสดง รวม ๑๕ วนั 
ท่ีจัดแสดง ระหว่างวันท่ี ๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถือว่า 
ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ ่านมา  
มีวงดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรีเครื่องสาย ร่วมถึงการ
แสดง ๗๐ สถาบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชน 

4



ให้ความสนใจมาฟังดนตรีเทิดพระเกียรติ ที่ส�าคัญมีน้อง ๆ  
นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่าของสถาบันต่าง ๆ  ร่วมจัดแสดงเป็นการ
เทิดพระเกียรติมหกรรมการรวมตัวกันของสมาชิกของ อว.  
คร้ังใหญ่ที่สุด ที่ได้ร่วมใจมาน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระผู ้ทรงเป็น “อัครศิลปิน”  
ในโอกาสเดียวกัน ได้ส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย 
อีกด้วย

ค�ำปรำรภ ของ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“การแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งนี้ เป็นการแสดงดนตรีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ร้อยเรียงบทเพลงบรรเลงใน ๓ พื้นที่ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและร่วมรับฟังได้  
ซึ่งผมคิดว่าการแสดงดนตรีในคร้ังนี้ ด้านหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะเดียวกันการจัดการแสดงเพลงในสถานที่เปิดที่พสกนิกรสามารถ
เข้าร่วมฟังได้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ พสกนกิรสามารถร่วมรบัฟัง และซาบซึง้กบัท่วงท�านองอนัไพเราะ และน้อมร�าลึกด้วย 
เสียงเพลงของพ่อหลวง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดมาและตลอดไป

นอกจากนั้น การจัดการแสดงในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาว อว. ร่วมผนึกก�าลังเพื่อแสดงความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรง
เป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกด้วย 
ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรีอย่างท่ัวหน้า ท้ังน้ีด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัย 
อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ในศาสตร์แห่งศิลปะการดนตรี ที่สร้างความดีงามและความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่
สังคม และประชาชนชาวไทยโดยส่วนรวมอย่างเตม็เป่ียม สมดงัทีพ่สกนกิรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมญัญา อคัรศลิปิน โดยแท้”
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 “ในฐานะทีท่รงเป็นเอตทคัคะในการดนตร ีกล่าวคอื 
นอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถในหลักวิชาการดนตรี 
ทั้งสากลและไทยอย่างลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาทยังทรงเป็นนักดนตรีที่เชี่ยวชาญการบรรเลง 
เครื่องดนตรีเกือบทุกชนิด ทรงเป็นนักประพันธ์เพลง นักแยก 
และเรียบเรียงเสียงประสานที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างสูง

ตลอดเวลาที่ผ ่านมาในรัชสมัยของใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาท พสกนิกรชาวไทยตระหนักดีว่าใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาททรงมีพระราชนิยมในทางศิลปะและดนตรี 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ การพระราชนิพนธ์เพลงและ 
การทรงดนตรี เม่ือทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ ด้วยเหต ุ
ที่ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างแท้จริง ทรงศึกษาดนตรีและ 
ทรงได้รับการฝึกหัดถวายบทเรียนตามแบบฉบับการศึกษา 
วิชาดนตรีอย่างแท้จริงมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ผนวกกับ 
พระอัจฉริยภาพ ทางด้านศิลปะในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  
จึงมีผลให้ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบรู ้ทางด้าน ดนตร ี
และทรงสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิด และ 
โดยเหตุที่ทรงมีพระราชหฤทัย โปรดที่จะทรงดนตรีแบบแจ๊ส

และเครื่องเป่าต่าง ๆ จึงทรงช�านาญการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประเภทนี้เป็นพิเศษ และทรงได้รับการถวายการยกย่องว่า 
ทรงเป่าโซปราโนแซกโซโฟน ได้ดีที่สุดในประเทศไทย

ในการสร้างสรรค์ทางดนตร ีใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท 
ได้ทรงสนับสนุนในอเนกประการ อาทิเช่น ทรงสนับสนุนให ้
ผู้ที่เล่นดนตรีรวบรวมผู้สมัครใจ โดยไม่แบ่งแยกระดับความ
สามารถ รวบรวมกนัตัง้เป็นวงดนตรทีีเ่รยีกว่า “วงลายคราม” 
ในสมยัแรก ๆ  นบัเป็นการส่งเสรมิก�าลงัใจแก่นกัดนตรทีัง้หลาย
และเป็นการขยายผลงานให้แพร่หลายต่อไปด้วย และใน 
ด้านดนตรีส�าหรับประชาชนก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชทานจัดให้มีการ
แสดงดนตรีส�าหรับประชาชนขึ้นที่สวนอัมพรเป็นประจ�า 
ในบ่ายวันพุธ และวันอาทิตย์ก่อนท่ีจะมีสถานีวิทยุโทรทัศน์
เกิดขึ้น มีการบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล ทุกประเภท
ของวงดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ต�ารวจ  
กรมประชาสัมพันธ์และวงเอกชน โดยผลัดเปลี่ยนกันมาร่วม
แสดงให้ประชาชนได้ชม ต่อมาก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวม 
นักดนตรีจัดต้ังเป็น “วง อ.ส. วันศุกร์” นอกจากนี้ยังได ้

พระปรชีาสามารถ ในหลวง ร.๙ ด้านดนตร ีพระปรชีาสามารถ ในหลวง ร.๙ ด้านดนตร ี
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ทรงสร้างวงแตรวง “สหายพัฒนา” โดยรวมจากผู้ที่ปฏิบัติ
ราชการใกล้ชิดกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการตามเสด็จฯ 
ไปพฒันา ชนบทในภูมภิาคต่าง ๆ  เป็นประจ�า เช่น คณะแพทย์ 
ราชองครกัษ ์เจ้าหน้าทีห่นว่ยรกัษาความปลอดภยั นกัเกษตร
ในพระราชส�านัก และข้าราชบริพาร ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเล่น
ดนตรีมาก่อน แต่จากการที่ได้รับพระราชทานการฝึกสอน 
และด้วยกลวิธีการสอนพิเศษในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  
ท�าให ้วงดนตรีสหายพัฒนาสามารถบรรเลงเพลงได ้ ดี  
นับเป็นการช่วยเสริมงานพัฒนาชนบท อีกทางหนึ่ง

อนึ่งใต ้ฝ ่าละอองธุลีพระบาทยังทรงสนับสนุน 
การดนตรีของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกระดับ เมื่อม ี
พระราชวโรกาสก็เคยเสด็จฯ ไปทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ และวิทยาลัยบางแห่งเป็นการส่วนพระองค์ ท�าให ้
นิสิตนักศกึษามโีอกาสเฝ้าชมพระบารมอีย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ 
ยังได้พระราชทานโอกาสให้นักดนตรีนักเรียนโรงเรียน
วชิราวุธฯ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าฯ โรงเรียน 

นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
มหาวิทยาลัยต ่าง ๆ และวิทยาลัยพยาบาล เป ็นต ้น  
มาแสดงออกอากาศในวันศุกร์บ่าย ณ ห้องส่งสถานีวิทยุ  
อ.ส. บางครั้งก็ทรงดนตรีร่วมด้วย นับเป็นการพัฒนาวงดนตรี
สากลของไทย ให้ก้าวหน้าอีกทางหนึ่งด้วย

ในด้านการพระราชนิพนธ์เพลง ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาททรงพระราชนิพนธ์และทรงมีส ่วนร่วมในการ 
ประพันธ์เพลงไว้มากเป็นจ�านวนถึง ๔๓ เพลง มท้ัีงเพลงบรรเลง 
เพลงขับร้อง และเพลงประกอบการแสดง มีท่วงท�านอง 
หลากหลายมิได้จ�ากัดอยู่แต่ในแบบใดแบบหนึ่ง ทรงพระราช
นิพนธ์ค�าร้องไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลงพระราช
นิพนธ์ทุกเพลงเป็นที่ซาบซึ้ง ประทับใจของพสกนิกรเป็น 
อันมาก เพราะนอกจากจะมีความไพเราะอย่างวิเศษแล้ว  
ยังเป็น เพลงที่มีคติประโยชน์นานัปการอีกด้วย

ภาษาดนตรีเป็นภาษาสากล สามารถเข้าใจและ 
เล่นดนตรร่ีวมกันได้ทกุแห่งทกุประเทศ ทัว่โลก ดังจะเหน็ได้ว่า
พระปรีชาสามารถด้านการดนตรีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจให้แก่พสกนิกรชาวไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นที่ชื่นชม นิยมยกย่องของชาวต่างประเทศ 
อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่วงดนตรีและคณะละครชั้นน�า
ของต่างประเทศได้ อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลง 
ในโอกาสต่าง ๆ และสถาบันการดนตรีและศิลปะอันเก่าแก่ 
และมีชื่อเสียงแห่งกรุงเวียนนาได้ทูลถวายปริญญาสมาชิก
กิตติมศักด์ิอันดับท่ี ๒๓ แด่ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๐๗ โดยที่ทรงเป็นชาวเอเชียแต่เพียง 
พระองค์เดียวที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติเช่นนี้ นับเป็น
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เรื่องที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ถึงแม้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงเชี่ยวชาญ 

เป็นพิเศษในทางดนตรีสากล แต่ก็มิได้ทรงละเลยดนตรีไทย 
อันเป็นมรดกทางศิลปะของชาติ ทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทย
อาศัยการถ่ายทอดสืบต่อกันมาด้วยความทรงจ�าเป็นพื้น 
เป็นการสมควรที่จะรวบรวมเพลงที่เป็นหลักไว้มิให้เส่ือมสูญ
และผันแปรไปจากหลักเดิม โดยบันทึกโน้ตเพลงไว้ให้ถูกต้อง
แล้วจัดพิมพ์ขึ้น ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งยังมิได้มีการจัดท�าอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์แบบมาแต่ก่อน จงึทรงพระกรณุา โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานข้อแนะน�าในการเรียบเรียงและแก้ไขต�าราเดิม 
ให้พระเจนดุริยางค์และ กรมศิลปากรรับไปด�าเนินการจัดท�า
และจดัพมิพ์ฉบบัใหม่ขึน้เพือ่ใช้เป็นแบบเรยีนจนถงึปัจจุบันนี้ 
ท้ังยังทรงสละพระราชทรัพย์ในการจัดพิมพ์ด้วย การครั้งนี้
นอกจากจะเป็นการรักษาศิลปะดนตรีไทยไว้แล้ว ยังเป็นการ
เผยแผ่วิชาดนตรีไทยออกไปในหมู่ประชาชนให้เป็นที่รู้จักกัน 
แพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ยังทรงริเร่ิม ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับ ดนตรีไทยในด้านปัญหา
ความแตกต่างระหว่างบันไดเสียงของเครื่องดนตรีไทยต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อวิชาการดนตรีไทยในปัจจุบัน”

จาก คําประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ของ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย ปริญญาศิลป

ศาสตรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ดนตรี) วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

“พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ 
ทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู ้ทรงพระคุณ 
อนัไพศาลแก่อาณาประชาราษฎร์ของชาติไทย ทรงกอปรด้วย
พระปรีชาสามารถอันล�้าเลิศนานัปการ จนเป็นที่ปรากฏ 
เด่นชัดว่า ทรงเป็นทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์  
นักการปกครอง นักพัฒนา และทรงเป็นศิลปินในหลาย 
สาขา ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ๆ ในโลกปัจจุบัน 
พระอัจฉริยภาพอันประเสริฐสุดนานาประการดังกล่าวนั้น  
เมือ่รวมกับพระบารมอีนัยิง่ใหญ่ได้ก่อให้เกดิความเจริญรุง่เรอืงขึน้ 
แก่พระราชอาณาจักรอย่างมากมาย จนสุดที่จะพรรณนาได้
หมดสิ้น

ในด้านศลิปวฒันธรรมการดนตรนีัน้ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู ่หัวมิได้ทรงศึกษาวิชาการดนตรีจากสถาบัน 
การดนตรีแห่งใดเลย มเีพียงพระอาจารย์มาถวายการสอนเพยีง 
ระยะหนึง่ ในสมยัทีย่งัทรงศกึษาอยูใ่นประเทศสวติเซอร์แลนด์
เท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองทั้งส้ิน 
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถยิ่งนัก ได้ทรง 
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พระราชนิพนธ์ท�านองเพลงชื่อ “แสงเทียน” ขึ้นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือพระชนมพรรษา เพียง ๑๘ พรรษา และ 
ในเวลาต่อมาได้ทรงพระราชนพินธ์เพลงต่าง ๆ  ข้ึนอกีหลายเพลง 
ทั้ง เพลงไทยสากล เพลงสากล เพลงประกอบการแสดงระบ�า
บัลเล่ต์ เพลงมาร์ชที่ใช้ประจ�าอยู ่ในกองทัพไทย เพลง
สญัลกัษณ์ประจ�าสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  หลายแห่ง มจี�านวน 
มากกว่า ๕๗ เพลง ท่ีส�าคัญก็คือ ทุกเพลงท่ีได้ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้นั้น เป็นเพลงอมตะที่มีคุณค่าสูงส่ง ทั้งในเชิงวิชาการ
ดนตรี กอปรด้วยสุนทรียะอันล�้าเลิศ เป็นเพลงบรรเลงขับร้อง
ที่ฝังติดอยู่ในพสกนิกรทั่วประเทศ มาเป็นเวลานานติดต่อกัน
กว่า ๔๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดล้วน ได้รับการยกย่อง
สรรเสรญิว่า เป็นบทเพลงทีท่รงคณุค่าและทรงพระราชนพินธ์
ขึ้นด ้วยพระปรีชาสามารถพิเศษด้วยความจิตรบรรจง  
ทรงคุณค่าในเชิงศิลปะชั้นสูงจนเป็นที่กล่าวขวัญและยอมรับ
กนัทัว่ไปในวงการดนตรว่ีา เพลงพระราชนพินธ์นัน้ไพเราะยิง่นกั 
แต่จะร้องหรือบรรเลงได้ยากที่สุดในบรรดาเพลงไทยสากล 
ทั้งหลาย รวมทั้งเป็นเพลงที่ทันสมัยตลอดกาลเวลาที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศิลปินแห่ง
การดนตรทีีถ่อืได้ว่าทรงงานด้านการดนตรย่ีางครบวงจร กล่าว
คือทรงบรรเลงเครื่องดนตรีได้ยอดเยี่ยมหลายประเภท อาทิ 
แซกโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต เปียโน กีตาร์ และทรงมี 
ฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยม จนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญโดยนักดนตรี
สากลมืออาชีพระดับโลก ทรงมีผลงานเพลงทั้งท�านองและ
บทร้อง ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแยกเสียงประสาน  
ทรงร่วมวงบรรเลงดนตรี เช่น วงดนตรีส่วนพระองค์ ที่ออก
อากาศทางสถานวีทิย ุอ.ส. ทรงสอนดนตร ีโดยทรงเป็นครูใหญ่
ของคณะดนตรี “สหาย พัฒนา” ทรงสนพระทัย และ 
ทรงค้นคว้าในเรื่องวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กับฟิสิกส์ของ
เสียงดนตรี ตลอดจนถึงเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกด้วย ด้วยพระอัจฉริยภาพอันสูงส่ง 
รวมทั้งผลงานเกี่ยวกับการดนตรีท้ังหลาย สถาบันการดนตรี
แห่งประเทศ ออสเตรีย ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกได้น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายรางวัล และจารึกพระปรมาภิไธยไว้ใน
ฐานะที่ทรงเป็นเอกศิลปินแห่งโลกดนตรี ทั้งนี้ทรงเป็นชาว
เอเชียรายแรก ที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนให้ได้ทรงรับเกียรติ
อันสูงส่งนี้ นับเป็นเกียรติประวัติแห่งความส�าเร็จอัน ยิ่งใหญ่
ไพศาลที่ประชาชนคนไทยพลอยได้รับความชื่นชมโสมนัส 
มาจนทุกวันนี้ แม้ในยามท่ีทรงพระประชวรไข้สูง พระหทัย 
เต้นไม่เป็นจงัหวะ ยงัทรงมพีระราชหฤทยัใฝ่อยูใ่นการดนตรีว่า 

จะทรงพระราชนิพนธ์เพลง High Fever ตามจังหวะการเต้น
ของพระหทัย

ในด้านงานอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีของชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงส่งเสริมให้ผลิตต�ารา
วิชาการดนตรีขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงอนุรักษ์
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในฐานะทีท่รงเป็นครูใหญ่ในพิธไีหว้ครู เพ่ือการสืบทอดดนตรี
และนาฏศิลป์ของชาติหลายคร้ัง ทรงยึดมั่นในเอกลักษณ์ 
“บันไดเสียงเพลงไทย” โดยมีพระราชด�าริให้รักษาแนวเสียง
เพลงไทยไว้เป็นสมบตัอินัล�า้ค่าของชาต ิเพราะเป็นของไทยแท้ 
ไม่มีชาติใดเหมือน ได้พระราชทานค�าแนะน�านานัปการ  
ในเรื่องของการเทียบเสียงเพลงไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางดนตรี และความสมัคร
สมานสามัคคี ในหมู ่ศิลป ินทั้งหลายมาโดยตลอด ได ้
พระราชทานรางวัลในการดนตรีมากมายหลายสาขา จนไม่
สามารถจะพรรณนาได้ครบถ้วน”

จ าก  คํ า ป ร ะก าศ ร า ชสดุ ดี เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย ร ติ คุ ณ  
ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  
ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาวฒันธรรมศกึษา  
แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖

ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) วันที่ ๒๓ กรก
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๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ : ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ  
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่ เข ้าร ่วมโครงการบัณฑิต 
พันธุ์ใหม่ฯ (ประเภท Degree และ Non degree) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
ประธานอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต และ 
รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ อนุกรรมการฯ เข้าร่วม
คณะตรวจเยี่ยมดังกล่าว

เลขาธิการ กกอ. และคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่
จัดการเรียนการสอนในชุดวิชา การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง,  
การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทาง 
อาหาร, ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ และ 
การผลิตผักเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน จากนั้นได้ร่วมรับฟัง 
การรายงานผลการด�าเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
เพือ่สร้างก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะสงู มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ในสาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ประเภท Degree และ Non degree) รับฟังผลการเรียนรู้
และข้อคดิเหน็จากนกัศกึษาในโครงการฯ ผูใ้ช้บณัฑติ พร้อมทัง้

แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินโครงการฯ  
โดยได้รับเกยีรติจาก รศ.บณัฑิต ทิพากร ประธานอนกุรรมการ
เฉพาะกิจเพื่ อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ ใหม ่  
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ 
และ อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิต 
พันธุ์ใหม่ ร่วมให้ข้อคิดเห็นผ่านระบบการประชุมออนไลน ์
ดังกล่าวด้วย

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ : ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา น�าคณะผู้บริหาร
โครงการบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ ลงพื้นที่เย่ียมชมหลักสูตรที่มี 
การจัดการเรียนการสอนในโครงการฯ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ hop beer 
house ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอน 
ร ่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบูรณาการ
เทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการด้านอาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ) พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะใน 
การจัดการเรียนการสอน

สถานประกอบการดังกล่าวมีความร ่วมมือกับ

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูง
ส�าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0

และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการร่วมจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จ�านวน ๑๒ 
รายวชิา ซึง่นกัศกึษาจะได้เรยีนรูค้รอบคลมุตัง้แต่กระบวนการ
ผลิตจนกระทั่งการจัดจ�าหน ่าย ถือเป ็นการเรียนรู ้ ใน
กระบวนการท�าธรุกิจทีเ่ริม่ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ 
โดยปัจจุบันมีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในสถานประกอบการ
จ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน และจะเข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษา
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

ศ.ดร.สัมพันธ ์ เลขาธิการ กกอ. กล่าวในการ 
เยี่ยมชมว่า หลักสูตรของสถานประกอบนี้เป็นหลักสูตรที ่
เป็นไปตามการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ competency 
based และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีนอกจาก
จะท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริม 
ให้มีทักษะ soft skill ในด้านต่าง ๆ ทั้งการมีจิตอาสา  
ทักษะ community marketing

“อยากฝากให้มหาวิทยาลัยได้ติดตามท�า tracking 
ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเก็บไว้ 
เป็นข้อมลูในการต่อยอดโครงการฯ รวมทัง้การส่งเสริมให้เกดิ 
home startup ของนักศึกษา นอกจากนี้หากผู้ประกอบการ
สามารถสร้างสมาคมในการให้ความรู ้ และแลกเปลี่ยน 
ในเรือ่งเกีย่วกบัการผลติเบยีร์ การตลาด สร้างให้เกิด content 
marketing ก็จะท�าให้ธุรกิจมีความแข็งแรง และยั่งยืน 
มากขึ้น” เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

จากนั้น ดร.ดนุช และคณะเยี่ยมชม ได้เข้ารับฟัง
รายงานสรุปภาพรวมการด�าเนินงานโครงการผลิตบัณฑิต 
พันธุ ์ ใหม่ฯ และข้อคิดเห็นจากนักศึกษาในโครงการฯ  
ผูป้ระกอบการทีร่่วมจัดการเรยีนการสอน พร้อมทัง้แลกเปลีย่น 
และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินโครงการ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี

ให้การต้อนรับ
ดร.ดนุช กล่าวในตอนหนึ่งว่า หลักสูตรบัณฑิต 

พนัธุใ์หม่นีเ้ป็นการเช่ือมโยงความรูสู้ก่ารปฏบิตั ินกัศกึษาสามารถ
น�าความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการท�างาน 
ในสถานประกอบการได้ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
นอกจากนั้นยังมีรายได้ในขณะเรียนอีกด้วย ทักษะส�าคัญ
ประการหนึ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการท�างานคือ soft skill ที่
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

การตรวจเยี่ยมผลการด�าเนินงานในโครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ ์ใหม่ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ในคร้ังน้ี ยงัได้รับเกยีรติจาก นางสาวนุชนภา ร่ืนอบเชย ทีป่รึกษา
ด้านมาตรฐานการศึกษา และรศ.ปรีชา สุนทรานันท์ 
อนกุรรมการเฉพาะกจิเพ่ือบริหารโครงการผลิตบณัฑิตพนัธุใ์หม่ 
เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคนที่มี
สมรรถนะสูงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะและศกัยภาพสงู ส�าหรบัการท�างาน
ในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engines)  
ของประเทศ และเพ่ือสร้างฐาน (Platform) การพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ 
โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริง 
เป็นส�าคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และศักยภาพสูง รวมท้ังการร่วมมือกับสถานประกอบการ  
หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต 
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โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ ่นในการเร่งสร้างและ 
พัฒนาก�าลังคนที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์
และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการน�ารูปแบบ 
การเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็น ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้
พร้อมปฏิบัติจรงิและส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกบัภาคอตุสาหกรรม 
โดยคณะรฐัมนตร ีในคราวประชุมเมือ่วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
มีมตเิหน็ชอบโครงการฯ และมอบหมายกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด�าเนินงาน 
และอนุมัติงบประมาณจากเงินงบประมาณไทยและเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นทางการระหว่างรฐับาลทีไ่ทยได้รบัจากรฐับาลญีปุ่น่ 
ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) 
โดยโครงการฯ มรีะยะเวลาด�าเนนิการ ๑๓ ปีการศกึษา (ปีการ
ศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๗๔) และได้รบัอนมุตังิบประมาณงบลงทนุ 
๘๐๐ ล้านบาทและเงินนอกงบประมาณ ๒,๗๐๐ ล้านบาท 
โดยเป็นเงินกู ้จากรัฐบาลญี่ปุ ่น โดยรัฐบาลไทยได้อนุมัติ 
งบประมาณส�าหรับงบด�าเนินงานรายปีในลักษณะงบเงิน

อุดหนุนการศึกษาอีก ๑,๒๐๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น ๒ แห่ง ได้แก่ สถาบันโคเซ็น 
แห่งสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
(KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ (KOSEN KMUTT) ทีมี่หลักสูตร
ที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งในการด�าเนินงาน
โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ได้แก่

๑. ด้านการจัดต้ังสถาบันโคเซ็นในประเทศไทย  
โดยมกีารจดัต้ังสถาบนัโคเซ็นแล้ว ๒ แห่ง ได้แก่ สถาบันโคเซน็
แห่งสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
(KOSEN-KMITL) ซ่ึงเปิดท�าการเรียนการสอน ตั้งแต ่
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน  
และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (KOSEN KMUTT) ซึ่งเปิดท�าการเรียนการสอน ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๗๒ คน

๒. ด้านหลกัสตูร โดยการพฒันาหลกัสตูรไทยโคเซน็
และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาแบบ 
โคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Professor และผู้เช่ียวชาญ 
ในสาขาต่าง ๆ จาก National Institute of Technology 
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หรือ NIT ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจุบัน
มีหลักสูตรโคเซ็นที่เปิดสอนแล้วจ�านวน ๓ หลักสูตร เปิดรับ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓. ด้านทนุการศกึษา โดยประกอบด้วยทนุการศกึษา 
๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ทุนนักศึกษาไทยโคเซ็น ๕ ปี ๒) ทุน 
การศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ๗ ปี ๓) ทุน 
การศึกษาต่อชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศ
ญี่ปุ ่น และ ๔) ทุนการศึกษาระดับ Advance course  
นอกจากนี้ ยังมีทุนแลกเปลี่ยนและทุนสนับสนุนการฝึกงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น ส�าหรับนักเรียนไทยโคเซ็นโดยเฉพาะ

๔. ด้านบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมและทุน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันไทยโคเซ็นอย่าง
ครอบคลุมทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 

๕. ด้านการบริหารโครงการ ในมิติต่าง ๆ เช่น  
งบประมาณไทย เงินกู้ แผนการด�าเนินงาน การจ้างที่ปรึกษา
โครงการ รวมถึงการตรวจสอบโครงการอย่างรอบด้าน

การด�าเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
ที่ผ่านมาสามารถประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดีย่ิงภายใต้ 
การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น 
สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น ประจ�าประเทศไทย องค์การ 
ความร่วมมอืระหว่างประเทศญีปุ่น่ (JICA) สถานบนัเทคโนโลยี
แห่งชาติประเทศญี่ปุ ่น (NIT) และหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
รัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของโครงการฯ

ต่อมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็น 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร่วมเป็นหน่วยงานบรหิารงานโครงการ (Project Management 
Unit : PMU) 

นอกจากนี้ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์  วิ จัยและนวัตกรรมในฐานะหน ่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
คุณทหารลาดกระบัง  และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานด�าเนินงานโครงการ  
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการร่วมด�าเนินงานโครงการฯ  
จึงเห็นพ้องร่วมกันจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

ด�าเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยส�านักงาน
ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
ก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ใน ๓ มิติ ได้แก่

มิติด้านการสร้าง ประกอบด้วย การสร้างคนเพ่ือ
พัฒนาไปเป็นวิศวกรนักปฏิบัตินักเทคโนโลยี และนวัตกร  
ท่ีตอบโจทย์ประเทศ และการสร้างความร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรม มิติด้านการพัฒนา อันประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตรไทยโคเซ็น ๖ หลักสูตร และการพัฒนาคน อันได้แก่ 
นกัเรียน บคุลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายสนบัสนนุ 
และมติด้ิานการสนบัสนนุ อนัได้แก่ การสนบัสนนุด้านวิชาการ
ผ่านงานวิจัยและเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมที่ผ ่านมา ส�านักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้จัดพิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและการลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดต้ังสถาบันไทย 
โคเซ็นขึ้น โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางเจิมมาศ  
จงึเลศิศริ ิผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
นายนะชดิะ คะสุยะ เอกอคัรราชทูตญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย 
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ดร.อมัพร พินะสา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หัวหน้าผู้แทนองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ผู้อ�านวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ผู้แทนจาก National Institute of Technology, Japan 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เข้าร่วมพิธี ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน

จุดเด่นของสถาบันไทยโคเซ็น
・ใช้แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL

・ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นทุกคน
・นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
・นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น

ในระดับพร้อมใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์แบบ Intensive

หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพของนักศึกษาแบบ Upward Spiral

โคเซ็นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
“ผู้ประกอบการกระตือรือร้นที่จะจ้างงานนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
โคเซ็น เนื่องจากชื่อเสียงอนัยอดเยี่ยมที่ศิษย์เก่าสถาบนัโคเซ็นได้ท าไว้”

แหล่งที่มา: Mckinsey & Company Report 
"Education to Employment: Designing a System that Works" (2012)

Student Voice

“รู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนที่สถาบันไทยโคเซ็น เพราะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏี
และมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งยังได้เรียนรู้โดยตรงกับ 
Professors ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย"

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564)

สถาบันไทยโคเซ็นจะผลิตวิศวกรท่ีมีทักษะการคิดเชงินวัตกรรมเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่า 1,000 ราย

สาขาวิชา

ยานยนต์
สมัยใหม่

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การแปรรูป
อาหาร

การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายไดดี้/เชิงสุขภาพ

หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม

การบินและ
โลจิสติกส์

การแพทย์
ครบวงจร

เช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ
ดิจิทัล ป้องกัน

ประเทศ
พัฒนาบุคลากรและ

การศึกษา

Project Components

7 ปี ระยะสั้น
(1 เดือน) Internship

อบรม
อาจารย์

และ จนท.

โดย 
Visiting 
Scholars

อาคารและ
อุปกรณ์
การเรียน

มุมมองจากนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
Thai KOSEN Project (เมษายน 2562-มีนาคม 2575)

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566)

สถาบันโคเซ็นแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมอัตโนมัติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563)

วิศวกรรมชีวภาพ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565)

วิศวกรรมเกษตร
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2567)

การเรียนรู้ในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาบุคลากร
สถาบันไทยโคเซ็น

การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการเรียนการสอน

3 ปี
วิจัย

(1 ภาค
การศึกษา)
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 ๑. เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ

กระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ :  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านการ 

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

 ๑. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ทั้ง ๔ คณะ เพ่ือแจ้ง 

สถาบันอุดมศึกษาทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

และยืนยันความเห็นกลับมาท่ี สป.อว. ภายในวันที่ ๒๙  

ตุลาคม ๒๕๖๔

 ๒. ให้ปรับแผนการด�าเนินการตามกฎกระทรวงการ

จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ

 ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการ 

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย และ สป.อว. น�าข้อสังเกตของที ่

ประชุม เพ่ือประสานหารือและด�าเนินการร่วมกับสถาบัน

อุดมศึกษาต่อไป 

 ๒. เรื่อง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นขอความเห็น

ชอบการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :                      

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เสนอ ดังนี้

 ๑. ให้มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นก่อให้เกิดภาระ 

ผูกพันแก่ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง โดยการให้โรงเรียนเซนต์จอห์น

เช่าที่ดินจ�านวน ๙ โฉนด ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด ๒ ไร่  

๒๗ ตารางวา พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ�านวน ๔ หลัง 

เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 

 ๒. ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจัิยและนวตักรรม เปรียบเทียบปรับมหาวทิยาลัยเซนต์จอห์น 

เน่ืองจากด�าเนินการตามมาตรา ๗๔ (๕) โดยไม่ได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนด�าเนินการ 

เป็นเงินจ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อให้

เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา  

๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 ๓. เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์

การพัฒนาแห่งอนาคต : ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมาย 

ให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนจัดท�ารายละเอียด

แนวคิดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 

เพื่อพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนา  

แห่งอนาคต เพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน 

การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

สรุปกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันอังคำรที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๔

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 

๑๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติในการ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

มติ กกอ.                                                                 15



ค�าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ ๑๙๖/๒๕๔๖

เรื่อง การมอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก ้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยการมอบอ�านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัว เจ ้ าหน ้า ท่ีของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และที่แก ้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการอนุมัติให ้เดินทางราชการและการจัดการประชุม 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง จึงให้ยกเลิกค�าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม ที่  ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่  ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๓  
ท่ี ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่ี ๑๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และค�าสั่ง 
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่  ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๒ มีนาคม  
๒๕๖๔ แล้วมอบอ�านาจให้ข้าราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

 ๑. ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอ�านาจสั่งและ 
ปฏิบั ติ ร าชการแทนปลั ดกระทรวง  รวมถึ งการสั่ ง  การอนุญาต  การอนุ มั ติ  หรื อการปฏิบั ติ ร าชการที ่
ปลัดกระทรวงจะถือปฏิบัติหรือด�าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องใด ซึ่งมิได้ก�าหนดเป็นอ�านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการประสานงานใน 
เรื่องที่เกี่ยวกับงานของหน่วยงาน ดังต่อไปน้ี 
       ๑.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
(เฉพาะงานเทียบคุณวุฒิและงานรับรองสถาบันอุดมศึกษา)
       ๑.๒ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 ๒. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง มีอ�านาจสั่งและปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวง รวมถึงการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกระทรวงจะถือปฏิบัติหรือ 
ด�าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข ้องในเร่ืองใด ซึ่งมิได ้ 
ก�าหนดเป ็นอ�านาจหน ้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ งการประสานงานในเรื่องที่ เ กี่ยวกับงานของ 
หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี
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  ๒.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง
   (๑) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
       (๒)  กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ยกเว้นงานเทียบคุณวุฒิและ
งานรับรองสถาบันอุดมศึกษา)
        (๓) กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
        (๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
        (๕) ส�านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา
        (๖) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
        (๗) กลุ ่มขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญตามนโยบาย ข ้อสั่ งการ และมติคณะรัฐมนตรี  
(ยกเว ้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ (๑ ต�าบล ๑ มหาวิทยาลัย) และ 
โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ให้ท�าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องเสนอปลัดกระทรวง)
      ๒.๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
      ๒.๓ ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 ๓. รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง มีอ�านาจสั่งและปฏิบัติราชการ 
แทนปลัดกระทรวง รวมถึงการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกระทรวงจะถือปฏิบัติ 
หรือด�าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องใด ซึ่งมิได้ 
ก�าหนดเป ็นอ�านาจหน ้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ งการประสานงานในเรื่องที่ เ กี่ยวกับงานของ 
หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี
   ๓.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง
       (๑) กองการต่างประเทศ
       (๒) กองยุทธศาสตร ์และแผน (เฉพาะกลุ ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์ กลุ ่ม 
ติดตามและประเมินผล กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)
       (๓) กองส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคน ( ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย การจัดสรรทุน  
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ให้ท�าหน้าท่ีกลั่นกรองเร่ืองเสนอปลัดกระทรวง)
      (๔) กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา ( ยกเว้นเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับนโยบาย การจัดสรรทุน คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ให้ท�าหน้าที่กลั่นกรองเรื่อง 
เสนอปลัดกระทรวง)
                    (๕) ส�านักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์  
แห่งประเทศไทย
       (๖)  กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
   ๓.๒  ส�านักงานปรมาณูแห่งสันติ
   ๓.๓  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 ๔. นางสาวสุณีย ์  เลิศเพียรธรรม ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมีอ�านาจสั่ งและปฏิบัติราชการ 
แทนปลัดกระทรวง รวมถึงการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกระทรวงจะถือปฏิบัติ 
หรือด�าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องใด ซึ่งมิได้ 
ก�าหนดเป ็นอ�านาจหน ้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ งการประสานงานในเรื่องที่ เ กี่ยวกับงานของ 
หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี
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  ๔.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง
     (๑) กองกลาง (เฉพาะกลุ่มส่ือสารองค์กร)
     (๒) กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     (๓) กลุ่มตรวจราชการ
   ๔.๒ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   ๔.๓ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)
 ๕. นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู ้ตรวจราชการกระทรวง มีอ�านาจสั่งและปฏิบัติราชการ 
แทนปลัดกระทรวง รวมถึงการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกระทรวงจะถือปฏิบัติ 
หรือด�าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องใด ซึ่งมิได้ 
ก�าหนดเป ็นอ�านาจหน ้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ งการประสานงานในเรื่องที่ เ กี่ยวกับงานของ 
หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี
  ๕.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง
      (๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน (เฉพาะกล่ันกรองเร่ืองเสนอปลัดกระทรวง)
      (๒) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างสามัคคีปรองดอง
   ๕.๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
   ๕.๓  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 ๖. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด ้านมาตรฐานการศึกษา มีอ�านาจส่ังและปฏิบัติ 
ราชการแทนปลัดกระทรวง รวมถึงการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดกระทรวงจะ 
ถือปฏิบัติหรือด�าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องใด  
ซึ่งมิได ้ก�าหนดเป็นอ�านาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการประสานงานในเรื่องที่ เกี่ยวกับงาน 
ของหน่วยงาน ดังต่อไปน้ี
  ๖.๑ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   ๖.๒ ให ้ความเห็นหรือข ้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข ้องกับด ้านมาตรฐานการอุดมศึกษาตามที่ 
ปลัดกระทรวงมอบหมาย
 ๗. นายวันนี นนท์ศิริ ผู ้ช ่วยปลัดกระทรวง มีหน้าที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง  
รวมถึงการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ  หรือการปฏิบั ติราชการท่ีปลัดกระทรวงจะถือปฏิบั ติหรือด�าเนินการ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับหรือค�าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวข ้องในเรื่องใดซึ่งมิได ้ก�าหนดเป็น 
อ�านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการประสานงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
   ๗.๑ ส�านักงานปลัดกระทรวง
      (๑) กองกลาง (เฉพาะกลุ่มอ�านวยการ กลุ่มคลัง กลุ ่มกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มบริหาร
ทรัพย์สิน)
      (๒) กองกฎหมาย
      (๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เฉพาะกล่ันกรองเรื่องเสนอปลัดกระทรวง)
   ๗.๒ กิจการท่ัวไปของส�านักงานปลัดกระทรวง
 ๘. การสั่งและการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ให ้ผู ้รับมอบอ�านาจท�าได ้ตามที่ ได ้รับ 
มอบอ�านาจ รวมถึงการบริหารงานท่ัวไป การเงิน การคลัง การพัสดุ งานบุคลากร และอื่นๆ โดยให้ด�าเนินการ 
จนเสร็ จกระบวนการ  ข้ันตอนและวิ ธี ก ารตามระ เบี ยบของทางราชการ  และ เรื่ อ ง ใด เห็นว ่ า เป ็ น เ รื่ อ ง 
ที่ปลัดกระทรวงควรทราบ ให้รายงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบด้วย

18



 ๙. การด�าเนินการดังต่อไปน้ี ให้คงเป็นอ�านาจของปลัดกระทรวง
  ๙.๑ การพิจารณาวินิจฉัยส่ังการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การเล่ือนต�าแหน่ง การย้าย  
การโอน การยืมตัวเพื่อปฏิบัติราชการ การลาออกจากราชการ และการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ภายในส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ๙.๒ ก า รพิ จ า รณาสั่ ง บ ร ร จุ ข ้ า ร า ชก า รประ เภทบ ริห า ร ร ะ ดับ สู ง  ภ ายหลั ง จ ากที ่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
  ๙.๓ การพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งข ้าราชการประเภทวิทยาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  
ประเภทอ�านวยการ และประเภทบริหารระดับต้น
  ๙.๔ การลงนามในบัตรประจ�าตัวเจ ้าหน้าที่ของรัฐส�าหรับต�าแหน่งหัวหน้าส ่วนราชการ 
และผู ้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก�ากับ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐที่ เป ็นส ่วนราชการที่อยู ่ ในสังกัดของกระทรวง รวมถึงการลงนามในบัตรประจ�าตัวเจ ้าหน ้าที่ของรัฐ 
ส�าหรับข ้าราชการพลเรือนทุกประเภททุกระดับ ลูกจ ้างประจ�า และพนักงานราชการในสังกัดส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงและส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ๙.๕ การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
  ๙.๖ การพิจารณาอนุ มั ติการเ ดินทางไปราชการ ท้ังในประเทศและต ่างประเทศของ 
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญข้ึนไป ประเภทอ�านวยการ และประเภทบริหาร ในส�านักงานปลัดกระทรวง 
และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
  ๙.๗ การพิจารณาอนุญาตใบลาของข้าราชการในส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรม ตั้ งแต ่ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ประเภทอ�านวยการ และ 
ประเภทบริหาร และหัวหน้าส่วนข้าราชการระดับกรม
  ๙.๘ การเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และราชเลขาธิการ
 ๑๐. กรณีที่ ผู ้ รับมอบอ�านาจไม ่อยู ่หรือไม ่อาจปฏิบัติหน ้าที่ ราชการได ้  ผู ้ ด� ารงต�าแหน ่งใด 
จะเป็นผู้มีอ�านาจส่ังหรือปฏิบัติราชการแทน ให้ถือปฏิบัติดังบัญชีแนบท้ายค�าส่ังนี้
 ในกรณีท่ีมิได้ก�าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายค�าส่ัง ให้เป็นอ�านาจของปลัดกระทรวง

 ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
    สั่ง ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   
     

              (ศาสตราจาร์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
       ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรา ๖๙ ได้ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษาได้ โดยให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น

เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไข 

ข้อจ�ากัดในการพัฒนาและยกระดับก�าลังคนด้านอุดมศึกษา

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเพื่อให้การผลิตก�าลังคนให้ตอบ

โจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แห่งชาติในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอ 

การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Higher education sandbox) ซึ่งน�าไปสู ่การแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

การอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภานโยบายฯ ในการ

เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาทดลองจัดการศึกษา และ

ก�าหนดทาง กลไก และมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

และออกข้อก�าหนดสภานโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การด�าเนินการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นไปตามข้อก�าหนดสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาที ่

แตกต ่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  

ซึ่งราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๘ ตอนพิเศษ ๓๘๔ ง วันที่  

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้เผยแพร่ ข ้อก�าหนดสภา 

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธกีารและเงือ่นไขการจดัการศกึษา

ท่ีแตกต่างจากมาตราฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย 

และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะท�างานเพื่อส่งเสริม 

การจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

จึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน

การอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  

การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

 Higher Education Sandbox
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เรื่องจากปกหลัง

 

สร้างความเข้าใจในการด�าเนินการ รวมถึงให้ค�าปรึกษา 

และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดท�าหลกัสูตรโดยคณะท�างาน

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถด�าเนินการจัดการศึกษาที่แตกต่าง 

จากมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขดังกล่าว ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ตรงตามวัตถุประสงค ์ตามนัยของพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๖๙ ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน

การอดุมศึกษา ขบัเคลือ่นกลไก Higher Education Sandbox 

สนับสนุนผลิตก�าลังคนสมรรถนะสูง จะจัดขึ้นในภูมิภาค 

ต่าง ๆ ทั้ง ๕ ภูมิภาค ดังนี้ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพฤหัสบดีที่  

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคเหนือ วันศุกร ์ที่  ๓๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  

ณ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

จ.เชียงใหม่ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก วันจันทร์ท่ี ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมพลูแมน จี พัทยา จ.ชลบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕ ณ ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จ. ขอนแก่น

ภาคใต้ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคมท่ีผ่านมา ศาสตราจารย์ 

ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ขับเคลื่อนกลไก Higher Education Sandbox สนับสนุน 

ผลิตก�าลังคนสมรรถนะสูง ณ ห้องประชุม X10AB ชั้น ๑๐  

อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์

รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวตอนหนึง่ว่า การจดัการ

ศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (higher 

education sandbox) เรามีความพร้อมที่จะด�าเนินการแล้ว

ในขณะนี้ ส่ิงท่ีส�าคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัย 

ได้รับทราบ การประชุมครั้งนี้จะเป็นการชี้แจงให้กับสถาบัน

อุดมศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า sandbox 

นี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา 

ที่แตกต่างจากมาตรฐานเดิม สามารถผ่อนคลายมาตรฐาน

อุดมศึกษาได้ทุกข้อจ�ากัด แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกหลักสูตร

จะสามารถเป็น sandbox ได้ หลักสูตรที่จะเป็น sandbox 

นั้นต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบวัตถุประสงค์หลักของการจัดท�า 

คอืเรือ่งการพฒันาก�าลงัคนทีต่อบโจทย์กบัการพัฒนาประเทศ 

สร ้างความสามารถในการแข่งขัน หากหลักสูตรนั้นมี

วัตถุประสงค์ตรงตามข้อก�าหนด ก็จะสามารถลดหย่อน 

เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาในปัจจุบันได้

“สป.อว. มีความยินดี และอยากให้เกิดหลักสูตร 

ที่เป็น sandbox แต่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของการ 

ใช้ประโยชน์จาก sandbox นี้เพื่อการพัฒนาประเทศ 

อย่างแท้จริง” รอง ปอว. กล่าวตอนท้าย
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 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 ภาคเหนือ
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 ภาคใต้
วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
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