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อุดมศึกษาการไกล

 ประกาศค่านิยมองค์กร

๑๘

๒๑

เหตุการณ์เล่าเรื่อง

มติ กกอ.

 รมว.อว. ตรวจเยี่ยม “เพาะช่าง” พร้อมมอบนโยบาย และ 
เยี่ยมชม “อัตลักษณ์เพาะช่าง อัตลักษณ์ไทย” บอกเล่าเรื่องราว
ความเป็นเพาะช่าง

 “ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ระดมหน่วยงานเทคโนโลยีและนวัตรกรรม
พร้อมนกัวจิยั จบัมอืชาวชุมพรแปรรปู “กระท่อม” สูพ่ชืเศรษฐกจิ

 สรปุการประชมุคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่๑๑/๒๕๖๔

xx

 วช. น�าผลงานวิจัย ร่วมงาน อว. BCG Market ในงานเกษตร
แฟร์ ปี ๖๕

 การถ่ายทอดความรู ้และการฝึกซ้อมแผนปฏบิตักิารฉกุเฉนิทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดย ส�านักงานปรมณูเพื่อสันติ
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 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดบูธงาน 
“อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ประจ�าปี ๒๕๖๕ 
“เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” ระหว่างวันที่ ๒๘ 
มกราคม–๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาหกเหลีย่ม มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) น�ามาพัฒนา
คุณภาพและยกระดับให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างสรรค์ 
สร้างรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีช่องทาง 
การจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อีกด้วย 

  ผลติภณัฑ์ในบธูที ่วช. น�ามาจ�าหน่ายในงาน “อว. 
BCG Market” ได ้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.  
ทกุผลติภณัฑ์ ตวัอย่างผลติภัณฑ์ อาทิ เบเกอรีล่ดพลงังานจาก
ผลไม้ท้องถิ่น เค้กกล้วยหอมทอง เค้กสับปะรดศรีราชา  
เค้กขนุน เค้กส้มสายน�้าผึ้ง ร้านสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี, Envi 
Mask หน้ากากนวัตกรรมป้องกันโควิด-๑๙ และฝุ่น PM 2.5 
ร้าน Envi Mask, กาแฟดอยเจดย์ี DOL CHEDI COFFEE AND 
GREEN TEA ร้านผลิตภัณฑ์ออแกนิค จังหวัดเชียงราย,  
น�า้พรกิจากหวัปลาสลดิ คกุกีเ้สรมิแคลเซียมจากก้างปลาสลดิ 
เจลาตินจากเกล็ดปลาสลิด เยลลี่ต ้านอนุมูลอิสระจาก 
เจลาตินปลา และผงปรุงรสจากเศษเนื้อปลาสลิด ร้านของดี
สมุทรปราการ, ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้าหอม วุ ้นใน 
ลกูมะพร้าว น�า้มะพร้าวน�า้หอม ๑๐๐% โคโค่นที เนื้อมะพร้าว
น�้าหอม พุดดิ้งมะพร้าวน�้าหอม และพุดดิ้งมะพร้าวน�้าหอม
พร้อมดื่ม ร้าน NAI NAM HOM และ มะม่วงแปรรูป ทุเรียน
เฟรชคัท

  ส่วนมาตรการปลอดภัย ของการจัดงาน “อว. 
BCG Market” ผู้เข้าชมงานจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง
อุณหภูมิ และสแกน QR CODE ลงทะเบียนก่อนเข้าและ 
ออกจากงาน สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า 

วช. น�ำผลงำนวิจัย ร่วมงำน อว. BCG 
Market ในงำนเกษตรแฟร์ ปี ๖๕

ตลอดเวลา ๑๐๐ % เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร เดินชม
งานตามระบบเดินทางเดียว (One Way) ล้างมือบ่อย ๆ  
ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่าง ๆ

 ๒๗ ผลงานเด่น BCG Market ในงานเกษตรแฟร์
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น�าเสนอ ๒๗ ผลงานเด่น  
ภายใต้โครงการ BCG Market ภายในงานเกษตรแฟร์  
เลือกชิม เลือกช้อป สินค้าต่าง ๆ ที่ผ่านจากงานวิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุน
จาก วช. โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 Bio Economy
 สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โดย ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 โรงเรียนการเรือนสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.จิระวัฒน์  

อนุวิชชานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 SD Suandusit โดย ผศ.ดร.กนกกานต ์ วีระกุล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 หอมขจรฟาร์ม โดย ผศ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
 ผลิตภัณฑ์ออแกนิค จ.เชียงราย จาก ศูนย์วิจัยควบคุม 

ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน
 ผลิตภัณฑ์ออแกนิค จ.พิษณุโลก จาก ศูนย์วิจัยควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
 NAI NAM HOM โดย ดร.นพรัตน์ อินถา มหาวิทยาลัย

นเรศวร
 ทุเรียนเฟรชคัท (Fresh Cut) โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์  

ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มะม่วงแปรรูป โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 Circular Economy
 Envi Mask โดย ดร.ว่าน วิริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Green Economy
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 ไม้เมืองหนาว โดย ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 พืชสกุลไทร : ไม้ด่าง/ไม้ฟอกอากาศ โดย ดร.อนันต์  
พิริยะภัทรกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย

 ผลิตภัณฑ์สะท้อนภาพเขียนสีโบราณ โดย ผศ.ภาสกร  
ปนานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลิตภัณฑ์จากใบตองชาด โดย รศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 Mahagarun โดย รศ.นพ.กรภทัร มยรุะสาคร มหาวทิยาลยั
มหิดล

 ZERO BURN โดย รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

 ผกัตบชวาอตุสาหกรรมแฟชัน่ โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 สิ่งทอจากเส้นใยจากใบอ้อย โดย นายศรัณย์ จันทร์แก้ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 กระถางชีว มวล โดย ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ตุ๊กตาไทยทรงด�า โดย ผศ.รจุริาภา งามสระค ูมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนคร

 ระบบอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  
โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 กลุ ่มสตรี ตัดเย็บบ้านนายาว โดย ดร.ก ้องเกียรติ  
มหาอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ของดีสมุท รปราการ โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 เนือ้เทยีมและไข่เทยีมวแีกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท 
โดย รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล มหาวิทยาลัยรังสิต

 ดี มี สุข SE โดย นายนที คล้ายศร วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

 ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ม.สวนดุสิต โดย รศ.ดร.ชนะศึก  
นิชานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ไม้ผลเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.พีระศักด์ิ ฉายประสาท 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) วันที่ ๒๓ กรก

อุดมศึกษาก้าวไกล 9



10



อุดมศึกษาก้าวไกล 11



12



การถ่ายทอดความรู้ และการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ณ บริษัท ระยองไฟร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

โดย

ส�านักงานปรมณูเพื่อสันติ

E
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 การถ่ายทอดความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ บริษัท ระยองไฟร์ จ�ากัด ต.ห้วยโป่ง 

อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายใต้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ สอดคล้องกับแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ อกีทัง้เป็นการยกระดบัการพฒันาความรูค้วามสามารถให้บุคลากร

ของประเทศให้มีคุณภาพพร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

E
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 การถ่ายทอดความรู้และการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ บริษัทระยองไฟร์ จ�ากัด  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่สถานประกอบการในกลุ่ม EMAG : Emergency Mutual Aid Group ซึ่งเป็นการรวมตัว 

ของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ๙ บริษัท ในพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียงใน จ.ระยอง

E
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ซ้าย : การเรียนรู ้การใช้

เครือ่งมอืส�ารวจปรมิาณรงัสี

ขวา : การเรียนรู้การค้นหา

วัสดุกัมมันตรังสีในสถานท่ี

เกิดเหตุ

การเรียนรู้การเก็บตัวอย่าง

สิ่งแวดล้อมในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินฯ

E
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 การฝึกปฏิบัติโดยการจ�าลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุของสถานประกอบการทางรังสี ได้ทราบถึงขั้นตอนการด�าเนินการที่ถูกต้องในการปฏิบัติ 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

E
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	 ศ.(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม รมว.อว. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยีย่มวทิยาลยัเพาะช่าง 
และชมนิทรรศการ “อัตลักษณ์เพาะช่าง	 อัตลักษณ์ไทย”	 
ท่ีบอกเล ่า ถึงรากเหง ้า  ความเข ้มแข็ งและศักยภาพ 
ของวิทยาลัยเพาะช่างในสถานะการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ด้านศลิปะและวฒันธรรมของไทย โดยม ีผศ.บรรล ุวริิยาภรณ์
ประภาส ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเพาะช่างน�าคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัย 
เพาะช่าง
 รมว.อว. กล่าวว่า อว. ได้ตระหนักว่าประเทศไทย 
มีข้อได้เปรียบ เพราะมีดีเอ็นเอเดิมที่เป็นชาติทางด้าน 
ศิลปิน การร้อง การร�า และดนตรีสูงมาก ต้องขอชมเชย 
ทางวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง การสร้างเกียรติภูมิของชาติ  
ศิลปิน ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้ที่มีอัตลักษณ์แบบไทย 
ได้รับการยอมรับให้สมกับความสามารถ และศักยภาพท่ีมี 
หนทางที่จะตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เฉพาะทางในด้านศิลปะ 
สุนทรียะ และอารย เป็นสิ่งน่าสนใจมาก ทาง อว. พร้อมให้ 
การสนับสนุนเต็มที่
 “ขอให้คณะท�างานมีก�าลังใจ เพราะการจะเกิด 
อะไรใหม่ ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย จากนี้ไปต้องเปลี่ยน Mineset  
ให้เป็นผู้บุกเบิกท�าให้ศิลปะเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความเจริญ 

ของชาติ โดยเฉพาะศิลปะ สุนทรียะ และอารยที่มีพื้นฐาน 
แบบไทย ส่ิงน้ีจะเป็นการลงทุนคร้ังยิ่งใหญ่อีกคร้ังขอให้ท�า
อย่างเต็มที่ ท�าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาง อว. ก็จะท�าอย่างเต็มที่
เช่นกัน”

รมว.อว. ตรวจเยี่ยม  
“เพาะช่าง” พร้อมมอบนโยบาย และเยี่ยมชม  

“อัตลักษณ์เพาะช่าง อัตลักษณ์ไทย”  
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเพาะช่าง
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 ส� าหรับวิทยาลั ย เพาะช ่ า งนั้ น  มีปรั ชญาว ่ า  
ความเจริญในศิลปวิชาการช่างเป็นเครื่องวัดความเจริญชาติ  
ตามกระแสพระราชด�ารัสรัชกาลที่ ๖ ในวันเปิดโรงเรียน 
เพาะช่าง พ.ศ. ๒๔๕๖ มีปณิธาน คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และ
ท�านบุ�ารงุศลิปะการช่างของไทยให้เป็นรากฐานทางวฒันธรรม

ของชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ ฟื ้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน บ�ารุง 
สร้างสรรค์ศิลปะการช่างของไทย โดยมีพันธกิจ เป็นสถาบัน
หลักในการสร้างบคุลากรด้านศิลปวชิาการช่างไทย เพือ่พฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ขับเคล่ือนประเทศชาติด้วยงาน ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ สนับสนุน เผยแพร่
ศลิปะและวฒันธรรม โดยท�าหน้าที ่๑. เป็นศนูย์บรหิารจดัการ
องค์ความรู้ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเผยแพร่
สู ่สาธารณะชน ท้ังในด้านความรู้และผลงานสร้างสรรค์
วชิาการงานศลิป์  ๒. ถ่ายทอดองค์ความรูศ้ลิปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสืบสานด�ารงความเป็นไทยและต่อยอดสู ่การเป ็น 
ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ศิลป์ และ ๓. สร้างงาน สร้างสรรค์
วิชาการงานศิลป์ งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวง อว. และยุทธศาสตร์ชาติ
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 วันที่	๒๗	-	๒๙	มกราคม	๒๕๖๕	รศ.(พิเศษ)	ดร.	ดวงฤทธิ์	เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและ
โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ดร.พัชรินรุจา	จันทโรนานนท์  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 อว.	 ดร.จันทร์เพ็ญ	 เมฆาอภิรักษ์	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมทั้งคณะนักวิ จัย 
จาก สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) กรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส�านกังานการวจัิยแห่งชาติ 
(วช.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทน.) และรวมทั้ง นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป รองประธาน 
ส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
	 ดร๊าฟ	 ดวงฤทธิ์	 เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง	 อว.	 กล่าวว่า	ที่ผ่านมากระทรวง อว. ได้พูดคุยหารือ 
กับ นายสุพล จุลใส ส.ส. จังหวัดชุมพร เกี่ยวกับการปลดล็อคพืชกระท่อม ซ่ึงประชาชนในพ้ืนที่ จ.ชุมพร ให้ความสนใจ 
และนิยมปลูกกระท่อมกันมากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมงานกับทีม จ.ชุมพร ในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ต่อยอดพืชเศรษฐกิจและท�าการแปรรูปท�าเป็นสารสกัดต่าง ๆ  รวมถึงพัฒนามาตรฐานเพื่อให้สามารถส่งออกได้ เราจะเป็นทีม
แรกๆ ที่จะลุยภารกิจด้านนี้ โดยพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่เป็นผู้แจ้งความต้องการเพ่ือให้ทีม อว. ผลักดันและสนับสนุน 
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรชาวชุมพรต่อไป

“ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ระดมหน่วยงานเทคโนโลยีและนวัตรกรรมพร้อมนักวิจัย  
จับมือชาวชุมพรแปรรูป “กระท่อม” สู่พืชเศรษฐกิจ
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  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง

ที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติ 

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่อง  ร่าง กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา พ.ศ. .... 

: ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียว 

และกฬีา พ.ศ. .... ตามทีค่ณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรอง

การแบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ 

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม มีความเห็นและให้ค�าแนะน�ารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ให้ความเห็นชอบ ร ่างกฎกระทรวงจัดตั้งส ่วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียว 

และกีฬา พ.ศ. .... ต่อไป 

๒. เรื่อง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขออนุญาตโอนใบอนุญาต

จัดตั้ง : ที่ประชุมเห็นชอบให้ค�าแนะน�ารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

มีค�าสั่งโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

จากนายมุข วงษ์ชวลิตกุล ให้แก่ นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล  

ตามที่คณะอนุกรรมการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เสนอ ทั้งนี้ เพื่อ 

ให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๐๑ และ ให้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ต่อไป 

๓. เรื่อง การแก้ไขข ้อก�าหนดขสองสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชน : ที่ประชุมมีมติดังนี้

  ๑) มหาวิทยาลัยเกริก : ที่ประชุมมีมติตามที ่

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอดังนี้

   ๑.  เห็นชอบการแก ้ไขเพิ่มเติมข ้อก�าหนด 

ตามมาตรา ๑๑ (๑) ชื่อและประเภท ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับการเพิ่มเติมชื่อมหาวิทยาลัยเกริกเป็นอักษรภาษาจีนว่า  

格乐大学 เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสามแห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป

   ๒. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเสนอ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเพื่อให้ค�าแนะน�า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม อนุญาตใช้ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วย

อักษรต่างประเทศ ตามมาตรา ๒๑ วรรค ๒ และการแก้ไข 

ข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑) ชื่อและประเภท ให้ด�าเนินการ

ในคราวเดียวกันได้ เพ่ือลดขั้นตอนในการด�าเนินการเรื่อง 

ดังกล่าว 

  ๒) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : ที่ประชุม 

เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๖)  

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หัวข้อที่ ๖.๑ ในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขค�าอธิบายส่วนประกอบของตรา 

เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย จากค�าว่า  

ช่อราชพฤกษ์ เป็น ช่อชัยพฤกษ์ ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ   

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราช

บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป 

  ๓) มหาวิทยาลัยชินวัตร : ท่ีประชุมรับทราบ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๐) หลักสูตร 

การสอน และการวัดผลการศึกษา หัวข้อที่ ๑๐.๒ ระบบ 

การศึกษา ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ตามที่คณะอนุกรรมการ

ด้านกฎหมายเสนอ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑ 

วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ. ๒๕๔๖

  อนึ่ง ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะอนุกรรมการ

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ด้านกฎหมายพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้

  (๑) การเปรียบเทียบปรับกรณีการแจ ้งแก ้ไข 

ข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๐) หลักสูตร การสอน และ  

การวัดผลการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเกินระยะเวลา 

สามสิบวัน นับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ 

ความเหน็ชอบ โดยให้พจิารณาถึงเจตนาของสถาบันอดุมศกึษา

เอกชน

  (๒) การแจ้งแก้ไขข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๐) 

หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา ของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน ควรผ่านกองยกระดับคุณภาพการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องหรือไม่ 

อย่างไร 

  ๔) มหาวิทยาลัยพายัพ : ที่ประชุมรับทราบการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๐) หลักสูตร              

การสอน และการวัดผลการศึกษา หัวข้อที่ ๑๐.๑ หลักสูตร/

สาขาวิชาที่เปิดสอน และจ�านวนการรับนักศึกษา หัวข้อท่ี 

๑๐.๖.๑.๓ การส�าเร็จการศึกษา และ หัวข้อท่ี ๑๐.๖.๑.๔  

การให ้ เกียร ตินิยม ของมหาวิทยาลัยพายัพ ตามที่ 

คณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเสนอ เพื่อให้เป็นไปตาม 

ความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป 

  ๕) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : ที่ประชุม 

รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๑) 

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในส่วน 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมการจัดเก็บอัตราค่าเล่าเรียน            

แบบระบบเหมาจ่ายของระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรภาษาไทย 

และ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ 

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ เพื่อให้เป็นไป 

ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัต ิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป 

  ๖) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : ที่ประชุม 

รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๑) 

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในส่วน 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย 

จ�านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ๒) หลักสูตรบริหารธรุกจิ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว 

และ ๓) หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลักสูตร

และการสอน ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตามท่ี 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ เพื่อให้เป็นไปตาม 

ความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป 

  ๗)  มหาวิทยาลัยรังสิต : ที่ประชุมรับทราบ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๑) อัตราค่า 

เล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย

รังสิต ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ เพื่อให้เป็น

ไปตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป 

๔. เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับส่วนงานภายในของสถาบัน

อุดมศึกษา : ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการจัดต้ังและแบ ่งส ่วนราชการของสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐเสนอ ดังนี้

  ๑. การจัดต้ังส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ

นวัตกรรม เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก  

  ๒. การยบุเลกิบณัฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

ร�าไพพรรณี

  ๓. การเปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในจากวิทยาลัย

พยาบาล เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู

สงคราม 
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 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

โดยสถาบนัการจดัการเทคโนโลยเีพือ่การเกษตร (สท.) มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ

เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศและผู้สนใจปลูกมะเขือเทศ โดยการส่งเสริมความรู ้

ทางการเพาะปลูกมะเขือเทศในสายพันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี  

รวมทั้งการให้ความรู ้ในด้านการดูแลบ�ารุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งใน 

และนอกโรงเรือน รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านโรคและแมลงศัตรูในมะเขือเทศ 

เพื่อลดความเสี่ยงและยกระดับองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ จึงได้

จัดการอบรมออนไลน์ เรือ่ง “การปลกูมะเขอืเทศแบบครบวงจรให้ได้คณุภาพ” 

ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม  

๒๕๖๕ โดยหวังให้เกษตรกรและผู้สนใจ รู ้และเข้าใจในการผลิตมะเขือเทศ 

ผลสดในระบบแปลงเปิด และระบบโรงเรอืนอจัฉรยิะ และสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีและหลักวิชาการร่วมกับการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม รวมถึงเข้าใจ

ในด้านโรคและแมลง มีการบริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ

สวทช. เชิญชวนร่วม Workshop ออนไลน์  
เรื่อง “การปลูกมะเขือเทศแบบครบวงจรให้ ได้คุณภาพ” 

วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
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