ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรม “VALAYA จิตอาสา
ปณิธานความดี ทำ�ดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ�คณะรัฐมนตรี ผูบ้ ริหาร
จากกระทรวงต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี
ทำ � ดี เริ่ ม ได้ ที่ ใ จเรา” ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
ภายในงานมี ก ารจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาแบ่ ง เป็ น
๔ ฐานกิจกรรม ได้แก่
ฐานที่ ๑ ภูมิพลังแผ่นดิน โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานกิจกรรม

ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
ฐานที่ ๒ อุทกธานอาหารเพื่อชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมการปล่อยปลาและให้อาหารปลา
กิจกรรมลูกอมปลาอารณ์ดี (EM Ball) การปลูกพืชนํ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ร่วมกับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากนั้นร่วมกิจกรรมหว่านข้าวในนาสาธิต ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาวไลยอลงกรณ์
ฐานที่ ๓ ความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักเกษตรคนเมือง กิจกรรมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และร่วมกิจกรรม Active learning กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ฐานที่ ๔ วิถีไทยร่วมสมัย คณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนา และเข้าร่วมการทำ�
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน การทำ�นํ้ายาล้างจานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนรอบมหาวิทยาลัย แจกพันธุ์พืชผักให้กับประชาชน
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ
นายสำ�ราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย การดำ�เนินกิจกรรมจิตอาสาของรัฐบาลและ
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำ�ความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” สำ�หรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน  ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อสังคม สร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้มีการเสียสละเพื่อส่วนรวมและบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ชุมชน โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน
และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานด้วยเป็นจำ�นวนมาก

กมอ. มีมติยกเลิกการกำ�หนดระยะเวลาการสำ�เร็จการศึกษา
ของนักศึกษาทุกระดับปริญญา ตามนโยบาย รมว.อว.

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ : ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา มีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
เป็นประธาน โดยมีวาระสำ�คัญ คือ การเสนอให้ยกเลิกการกำ�หนดระยะเวลาการสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับ
ปริญญา กรณีกำ�หนดให้สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่เกินกี่ปีการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะเลขานุการ กมอ. เปิดเผยว่า กมอ. ได้มีมติให้ยกเลิก
การกำ�หนดระยะเวลาการสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา กรณีก�ำ หนดให้ส�ำ เร็จการศึกษาได้ไม่เกินกีป่ กี ารศึกษา
ทั้งนี้ ให้สภาสถาบันกำ�กับดูแลให้บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
ปัจจุบันขณะสำ�เร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการยกเลิกดังกล่าวเป็นการยกเลิกข้อกำ�หนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังนั้น ให้หารือคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายว่า กมอ. สามารถพิจารณาโดยใช้อำ�นาจตามข้อ ๑๗ แห่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และ ข้อ ๑๘ แห่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้หรือไม่ หรือจะมีแนวทางอื่นใดในการดำ�เนินการ
ดังกล่าว
เลขาฯ กมอ.กล่าวต่อว่า การยกเลิกดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในการเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยการสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ปริญญาตรี ซึง่ เดิม
หากเรียนไม่จบภายในกำ�หนดคือ ๘ ปี จะถูกรีไทร์หรือถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย ให้ยกเลิกการรีไทร์ เช่นเดียวกับระดับปริญญาโท
ที่ให้กำ�หนดระยะเวลาเรียนไม่เกิน ๕ ปี และปริญญาเอกที่ให้กำ�หนดระยะเวลาเรียนไม่เกิน ๖ ปี โดยให้สามารถเรียนต่อได้เลย
หากไม่จบการศึกษาในระยะเวลาที่กำ�หนด ทั้งนี้ กมอ. จะให้อำ�นาจสภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
สามารถกำ�หนดเกณฑ์ระยะเวลาได้เองให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของแต่ละมหาวิทยาลัย
“หลั ง ยกเลิ ก การกำ � หนดเกณฑ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษา สามารถเรี ย นไปด้ ว ยและทำ � งานไปด้ ว ย โดยไม่ ต้ อ งกั ง วลกั บ การ
ถูกรีไทร์ เพราะการเรียนไปด้วยและทำ�งานไปด้วยจะช่วยในเรื่องการพัฒนาทักษะ ความชำ�นาญ ประสบการณ์การทำ�งาน”
ดร.ศุภชัย กล่าวในตอนท้าย

อว. จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
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เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพานพุ่มและถวาย
ราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ของไทย” เนือ่ งใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำ�ปี ๒๕๖๓ โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์
เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัต กรรม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวาย
ราชสักการะ พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งส่วนราชการอื่น ร่วมวางพานพุ่ม
และถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎ
วิทยามหาราช รัชกาลที่ ๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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