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สรุปความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
คณะทำ�งานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา  ได้วิเคราะห์ ศึกษา  การกำ�หนดกรอบแนวทางการดำ�เนินงาน
อำ�นาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสำ�เร็จ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา  ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ที่กำ�หนดว่า  ก่อนการตรากฎหมาย
ทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
รวมทัง้ เปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นน้ั ต่อประชาชน และนำ�มาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอน ซึ่งคณะทำ�งานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษาไปแล้ว จำ�นวน ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และครั้งล่าสุดรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาจากข้าราชการและบุคลากรของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สาระที่ได้โดยสรุปคือ แนวคิดและหลักการสำ�คัญในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา  คือ กระทรวงอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยงาน
ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการดำ�เนินงานของสถาบัน
อุดมศึกษา  อย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม มีธรรมาภิบาล สนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้สนองความ
ต้องการของประชาชน ผลิตผลผลิตที่สนองความต้องการและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ และมีกลไลในการพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

       การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาต้องตอบโจทย์ที่สำ�คัญให้กับสังคม ด้วย ๔ เป้าหมายหลักคือ เป็นการบริหารงาน
อุดมศึกษายุคใหม่ที่เป็นพลวัตรเพื่อมวลมนุษย์ / มีการผลิตกำ�ลังคนที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ตรงเป้า  สนองต่อการขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand ๔.๐ / เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า  ลดปัญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคม ก่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการสานความเข้มแข็งของประชารัฐ สร้างสังคมที่มีความสุข ความดีงาม น่าเชื่อถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมโลกที่มีคุณภาพ
สำ�หรับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาต่อโมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเป้าหมายของ
Thailand ๔.๐ นั้นได้แก่ การผลิตและพัฒนากำ�ลังคน การมีบทบาทต่อชุมชนสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการกำ�กับ
ตนเองด้วยธรรมาภิบาล โดยการเตรียมคนไทย ๔.๐ ทั้งนักศึกษาและคนวัยทำ�งานให้ก้าวสู่โลกที่มีการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพิ่มเติมในสาขาเฉพาะใหม่ๆ การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การบ่มเพาะผู้ประกอบการและ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเสริมความเข้มแข็งของเศษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด และ ๗๗ จังหวัด และ การบูรณาการอาเซียน เพื่อเชื่อมประเทศไทยไปสู่ประชาคมโลกในทุกมิติ.
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ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะโฆษกสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  เปิดเผยว่า  สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  และศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการเรียนดี มีความ
ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยยกเว้น
ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร และสนับสนุนทุนค่าครองชีพ ภายใต้โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓  (ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ในกลุ่มที่ ๑ สำ�หรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดย สกอ. ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศจัดที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยจะยกเว้นค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาผู้รับทุน และสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเงิน จำ�นวน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา โดยจะรับ
จำ�นวน ๒๕๐ ทุน ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ทปอ.และ สอท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions)
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้น สกอ.จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากรายชื่อผู้สมัครที่เป็นนักเรียนที่สำ�เร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีภูมิลำ�เนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน
และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้สถาบันอุดมศึกษาที่อนุเคราะห์ที่นั่งเรียนทราบ เพื่อที่จะดำ�เนินการสอบสัมภาษณ์และ
รายงานตัว ในราวปลายเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้น ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอุดมศึกษาจะแจ้งผลการ
สอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการฯ ให้ สกอ. ทราบ และจะจัดทำ�ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ�  และ โค้ชเช (เช ยอง ซอก) พร้อมคณะผู้ฝึกสอน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเทควันโด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
th
ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๙ (TAIPEI 2017 29   Summer
Universiade) ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
การคัดเลือกนักกีฬาเทควันโด จัดในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีนิสิตนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา
เทควันโด เข้าร่วมการคัดเลือกกว่า  ๔๐ คน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินักกีฬาคือ ๑) เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ และ
๒) เป็นนักกีฬาที่มีผลงานในลำ�ดับที่ ๑ - ๒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔
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