
ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๖๕๒ ประจำ�วันที่ ๕ กันย�ยน ๒๕๖๕

 เมื่อวันที่ ๒๓ สิงห�คม ๒๕๖๕ ศ.(พิเศษ) 

ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(รมว.อว.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับฟัง

การรายงานผล และตรวจเยี่ยมดำาเนินงานโครงการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และการดำาเนิน

โครงการภายใต้บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ

รมว.อว. ผลักดันมห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลจัดทำ�

โรงเรียนส�ธิต พร้อมผลิตกำ�ลังคน

โดยใช้หลักสูตร Sandbox

ต่อหน้า ๒



การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social

Sciences, Humanities and Arts : TASSHA)  หรือ ธัชชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิน่าจะลองทำาโรงเรียนสาธิตด้านอาชีวะ โดยทำาเป็น

แบบเทคโนโลยี ๔.๐ นอกจากนั้นถ้าเราสามารถผลิตคนโดยทำาเป็นหลักสูตร Sandbox ได้ และทำาพร้อมกัน ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะราชมงคลมีอะไรที่น่าสนใจ แต่ต้องทำาแบบที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนั้นเรื่องของหลักสูตร

ด้านปริญญาโท ปริญญาเอกก็ต้องเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยด้านอื่น ๆ เน้นการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ

กลับมาทำางานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเราจะต้องช่วงชิงโอกาสที่จะทำาให้ทุกอย่างไปได้เร็วประหยัดแรง

 อย่างไรก็ตามการขอตำาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าจะใช้ประโยชน์จากประดิษฐกรรม นวัตกรรม

มากกว่าการเขียน แต่ต้องทำาในเรื่องนั้น ๆ อย่างโดดเด่น สิ่งที่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้มีที่ประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง เพื่อหารือถึงแนวทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาติดขัด

ในสิ่งใดทาง อว. พร้อมจะช่วยแก้ไข รัฐมนตรี อว. กล่าวทิ้งท้าย
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 “ดร.พัชรินรุจ�” ที่ปรึกษา รมว.อว. พบนิสิตต่างชาติ ม.มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ชี้ความได้เปรียบในการเป็น niche market ของสถาบัน รวมถึงการจัด

การศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนกลุ่มบุคคลที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ให้ได้ศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติที่หลากหลาย จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่

การเป็นศูนย์กลางสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลก

ดร.พัชรินรุจ� ที่ปรึกษ� รมว.อว.

พบนิสิตต่�งช�ติ มจร. พร้อมสนับสนุน

และผลักดันเป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�

พระพุทธศ�สน�ในระดับน�น�ช�ติ

ต่อหน้า ๒

  เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ ดร.พัชรินรุจ�

จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ� รมว. กระทรวงก�รอุดม

ศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำาคณะ

ทำางานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ ลงพ้ืนท่ีเย่ียม

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรับฟังนโยบาย

การบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการดำาเนินงานของการดูแลนักศึกษา

ต่างชาติ  โดยมี  ดร.พระโสภณวชิร�ภรณ์

รั กษ�ก�รแทนรองอธิ ก � รบดี ฝ่ � ยกิ จก�ร

ต่�งประเทศ ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตต่างชาติ 

เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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 ทั้งนี้ ดร.พัชรินรุจ� กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบาทชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการศึกษา
พระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ 
แม่ชี หรือฆราวาสจากทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีความพร้อมที่จะรองรับนิสิตต่างชาติทั้งด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม 
ความเป็นอยู่ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง
ในเรื่องการตระหนัก และสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรม และ
ร่วมสร้างความกลมกลืนในทุกมิติ รวมไปถึงสนับสนุนให้นิสิตต่างชาติได้มีโอกาสทำากิจกรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้วัด
 ดร.พัชรินรุจ� กล่าวต่อว่า พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้ อว. ผลักดันเชิงนโยบายด้านการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสร้างหอพักให้แก่นิสิตซ่ึงเป็นพระภิกษุ สามเณร และแม่ชีชาวต่างชาติ
ให้เพียงพอ เพราะปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่ารถรับส่งปีละ

ประมาณ ๗ - ๘ ล้านบาท ซึ่ง อว. จะรับไปหารือเพื่อหาแนวทางทางช่วยเหลือที่เหมาะสม

ต่อไป

จากหน้า ๓


