มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอพระราชทานทู ล เกล้ าฯ ถวายปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แด่ ส มเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------

ที่ป ระชุมสภาสถาบัน เสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญ ญาศิลปศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
ทรงสนับสนุนให้สร้างกลไกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน
ในประเทศไทย เช่ น การก่ อ ตั้ งสถาบั น ขงจื่ อ ซึ่ งมี บ ทบาทในการเผยแพร่ ภ าษาและวั ฒ นธรรมจี น
ในมหาวิ ทยาลั ยและในโรงเรียนทั่ วประเทศ จวบจนปั จจุ บั นการเรี ยนการสอนภาษาจี นในประเทศไทย
มี การพั ฒนาขึ้นอย่ างรวดเร็ว ทรงมี บทบาทสำคั ญ ต่ อการส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาจี นของไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึ กษากั บมหาวิทยาลั ยในสาธารณรั ฐประชาชนจี น ๒ แห่ ง ประกอบด้ วย มหาวิ ทยาลั ยภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยเทียนจิน โดยมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การวิจัย
๒. การจั ดกิ จกรรมทางวิ ชาการและทางวิ จั ย เช่ น หลั กสู ตร การประชุ ม การสั มมนา
การบรรยายทางวิชาการต่าง ๆ
๓. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัย
๔. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทุนการศึกษาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
๕. การแลกเปลี่ยนสิง่ ตีพมิ พ์และข้อมูลอื่น ๆ ทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน
๖. การแลกเปลี่ยนกิจการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สำหรับ พระอัจฉริยภาพในด้านภาษาจีนของพระองค์เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วหล้า ทรงพระราช
นิพนธ์แนะนำประเทศจีนให้ประชาชนชาวไทยรู้จัก ทรงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงในการกระชับมิตรภาพ
และเพิ่มพู นความรับรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนสองประเทศ ทรงเป็นทู ตสันถวไมตรีไทย-จีน ในการ
เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทรงสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยในทุกที่ที่เสด็ จเยือนจะได้รับการ
ถวายการต้อนรับอย่างดีทั้งจากรัฐบาลและประชาชนชาวจีน ทรงสนพระราชหฤทัยศาสตร์ต่าง ๆ ของจีน
เช่น การดนตรี การวาดภาพด้วยพู่กันจีน การเขียนอักษรจีน และการรำไท้เก๊ก นอกจากนั้นยังทรงช่วยสร้าง
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยและจีน โดยได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ไทยจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศจีนทีพ่ ระองค์ได้เสด็จเยือน

-๒ดังนั้น สภาสถาบันจึงเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญ ญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ทั้ งนี้ ข้ อ มู ล ประกอบหลั ก สู ตรภาษาจี นเพื่ ออุ ตสาหกรรม คณะศิ ลปศาสตร์ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้
๑. เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
โดยออกแบบเนื้อหาองค์ความรู้แบบพหุวิทยาการ ผนวกองค์ความรูร้ ะหว่าง ภาษาจีนกับอุตสาหกรรม
๒. มีอาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน และมีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน
๓. เปิดสอนรายวิชาภาษาจีนระดับพื้นฐาน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ าวจะมี บ ทบาทบนเวที โ ลกในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คม
วัฒ นธรรม ด้านเศรษฐกิ จ ภาษาและวัฒ นธรรมจีน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับ การพัฒ นาให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อใช้สื่อสารภาษาจีน ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน
ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถาบั นเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง ได้ ทู ลเกล้ าฯ ถวายปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี แล้ว
รายละเอียดดังตาราง ดังนี้
ลำดับ ปริญญาบัตร
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
๑ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๒๕๒๒
๒ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
๒๕๔๓
๓ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปัตยกรรม
๒๕๔๕
และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
๔ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๕๔๗
๕ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๕๗
ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาข้อมูล เหตุผล กระบวนการและเอกสารประกอบ
ดังกล่าวแล้ว จึงมีความเห็นร่วมกั นในการให้ความเห็นชอบเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ศิลปศาสตรดุ ษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามทีเ่ สนอ

-๓มติที่ประชุม ๑. ให้ ค วามเห็ น ชอบ เสนอขอพ ระราชท านทู ล เกล้ า ฯ ถวายป ริ ญ ญ า
ศิล ปศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิตกิตติมศัก ดิ์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
แด่ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ
๒. มอบคณะศิ ลปศาสตร์ ซึ่ งเป็ นเจ้ าของหลั กสู ตร ดำเนิ นการ (ร่าง) ประกาศ
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณฯ และดำเนินตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

