
ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๖๕๕ ประจำ�วันที่ ๒๖ กันย�ยน ๒๕๖๕

 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลข�นุก�รรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) น�งส�วสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้�

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง อว. น�งวนิด� บุญน�คค้�

ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมและประส�นเพ่ือประโยชน์

ท�งวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย

คณะกรรมการอำานวยการ  และคณะทำางานภาคเหนือ

ตอนล่างและภาคกลาง  ลงพ้ืนท่ีโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ  BCG  หรือ  U2T  for 

BCG  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี 

ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์

และก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยนเรศวร และ

รักษาการผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ตอนล่าง ให้การต้อนรับ
ต่อหน้า ๒



  ในวันแรก  (๑๖  ก.ย.)  ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลข�นุก�ร รมว.อว.

พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าชุมชน  ภายใต้โครงการ  U2T  มหาวิทยาลัยนเรศวร

FAIR  2022  และนิทรรศการของหน่วยงานภาคอุดมศึกษา  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ซึ่งภายในงาน

จัดให้มีนิทรรศการและการจำาหน่ายสินค้าชุมชน  รวบรวมสินค้าและบริการที่  ม.นเรศวร 

ได้รับมอบหมายพื้นที่ดำาเนินการ  ในปี  ๒๕๖๕  จาก  อว.  จำานวน  ๑๔๕  ตำาบล  ซึ่งต่อยอดมาจาก

ปี ๒๕๖๔ ที่มหาวิทยาลัยฯ ดำาเนินการจำานวน ๒๕ ตำาบล

  วันที่สอง (๑๗ ก.ย.) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลข�นุก�ร รมว.อว. เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ 

U2T  for  BCG  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ณ  ห้องเทาแสด  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุม

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีสถาบันอุดมศึกษา  ที่รับผิดชอบโครงการฯ  รายงานผลการดำาเนินงาน  ได้แก่  ม.นเรศวร  ม.ราชภัฏ

พิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ ต่อด้วยช่วงบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำาเนินงานโครงการฯ ของ ม.นเรศวร 

ณ หมู่บ้าน “วังส้มซ่า” ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และนิสิต ประชาชน ที่ร่วมดำาเนินงาน U2T

ในพื้นที่  ร่วมรายงานผลการดำาเนินงานในแต่ละด้าน  และนำาชมเส้นทางท่องเท่ียวบ้านวังส้มช่าท่ีได้มีการพัฒนาเช่ือมโยงตามแนวทาง 

“นิเวศวัฒนธรรมของเศรษฐกิจชุมชนกับประวัติศ�สตร์ชุมชนสู่เรื่องเล่�เรื่องที่เชื่อมโยงคนกับสภ�พแวดล้อมและประวัติศ�สตร์

ธุรกิจชุมชน”

จากหน้า ๑



 เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ ดร.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์

ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พร้อมด้วย น�ยอูก ซอร์พวน (H.E.Mr. OukSorphorn) 

เอกอัครร�ชทูตกัมพูช�ประจำ�ประเทศไทยได้นำ�คณะทำ�ง�นส่งเสริม

กิจก�รนักศึกษ�ต่�งช�ติ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา

ประจำาประเทศไทย  ลงพื้นที่เยี่ยม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ศูนย์รังสิต)

เพ่ือรับฟังนโยบายการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติ  รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการดำาเนินงานของการดูแลนักศึกษาต่างชาติ  โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์

ทีรฆ�ภิบ�ล รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รท่�พระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 

“ดร.พัชรินรุจ�” ที่ปรึกษ� รมว.อว. พร้อมด้วย น�ยอูก ซอร์พวน เอกอัครร�ชทูตร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

ประจำ�ประเทศไทย พบนักศึกษ�ต่�งช�ติ ม.ธรรมศ�สตร์ พร้อมผลักดันก�รเพิ่มจำ�นวนนักศึกษ�ต่�งช�ติแบบ

เต็มเวล� ทั้งในหลักสูตรภ�ษ�ไทย หลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ และหลักสูตรน�น�ช�ติ ด้วยก�รให้ทุนก�รศึกษ�

กับนักศึกษ�ต่�งช�ติ และสร้�งช่องท�งก�รเรียนภ�ษ�ไทยสู่ส�กล มุ่งวิสัยทัศน์ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยระดับโลก  

ต่อหน้า ๔

อ.ทพญ.สิริภัทร� พัชนี ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ผู้บริห�ร อ�จ�รย์ และนักศึกษาต่างชาติ  เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่องของการดูแลนักศึกษาต่างชาติ
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จากหน้า ๓

  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่มากกว่า ๗๐๐ คน จากกว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก โดยมีนักศึกษา

จากกัมพูชาเป็นจำานวนมากท่ีสุด  ซ่ึงนักศึกษาต่างชาติถือเป็นทรัพยากรสำาคัญท่ีนอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นนานาชาติแล้ว

บุคลากรและนักศึกษาไทยยังได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างหลากหลายจากความคิดของนักศึกษาต่างชาติ  ผ่านการปฏิสัมพันธ์ในชีวิต

ประจำาวันและกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการในมหาวิทยาลัย

  ดร.พัชรินรุจ� ได้กล่าวชื่นชม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมีกลยุทธ์สร้างความเป็นสากลของอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  เช่น 

การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาไทยออนไลน์สำาหรับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเฉพาะในแถบจีนตอนใต้ 

กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเบื้องต้นแล้ว ให้มีความพร้อมที่จะสมัครเข้าศึกษา

ในหลักสูตรภาษาไทย  ทั้งยังได้มีการพัฒนาการทดสอบความชำานาญภาษาไทย  (Thai  Proficiency  Test)  และมีหลักสูตรออนไลน์

สำาหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ  IELTS/TOEFL  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติอีกด้วย  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยังสร้างความยืดหยุ่นในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถใช้คะแนนจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีได้มาตรฐาน

ของจีน  (National  College  Entrance  Examination หรือ  Gaokao  Exam)  โดยไม่จำาเป็นต้องสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำาในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ใช้วิธีการรับเข้าในลักษณะนี้เช่นกัน

  แต่ทั้งน้ี  ก็ยังมีความท้าทายเรื่อง  การรับนักศึกษาจากเมียนมา  เนื่องจากปัญหาการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงร่วมกับ Pearson จัดตั้งศูนย์สอบ GED (General Educational Development) ภายในปี ๒๕๖๕ นี้  เพื่อจัดการสอบ

เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและทำาให้นักศึกษาจากเมียนมาและประเทศอื่น ๆ สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยได้

  ดร.พัชรินรุจ� ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง  กลยุทธ์ในการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ  ด้วยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศ

กำาลังพัฒนามากกว่า ๕๐ ทุนในระดับมหาวิทยาลัย และมากกว่า ๑๐๐ ทุนในระดับคณะ/ภาควิชา นอกจากนี้  ยังมีการจัด Roadshow 

เพื่อแนะนำามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมในภูมิภาค CLMV รวมถึงจัดกิจกรรม Open house สำาหรับนักเรียนมัธยมปลาย

            และในช่วงท้าย  น�ยอูก ซอร์พวน เอกอัครร�ชทูตกัมพูช�ประจำ�ประเทศไทย  ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง

ประเทศไทยและกัมพูชา  ตลอดจนความใกล้ชิดทางสังคม  วัฒนธรรมและการเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือต่าง  ๆ  เช่น  อาเซียน

แม่โขง  และเอเปค  ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษา  เอกอัครราชทูตฯ  มีความยินดีที่นักศึกษากัมพูชาได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  ตามพระราชดำาริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งในช่วง  ๕  ปี  ที่ผ่านมา  มีนักศึกษากัมพูชากว่า  ๒,๐๐๐  คนได้รับทุนดังกล่าว

ทั้งนี้  เอกอัครราชทูตฯ  ขอให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะและความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพต่อไป


