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เดือนกันยายน 2561

ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

และกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน-ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย



“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ลงพื้นที่ชุมพร
เยี่ยมชมการเรียนและบ้านพักครู

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง

เป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ 6/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) โดยมีผู้บริหารทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วม

ลงพื้นที่ในครั้งนี้ และมีสรุปการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอนุบาลชุมพร และตรวจเยี่ยมบ้านพักครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 

• เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลชุมพร 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อติดตาม

ผลการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความคาดหวังให้การปฏิรูปการศึกษาไปถึงครูและ 

นักเรียนจริง ๆ โดยให้ครูได้มีโอกาสสอนหนังสืออย่างเต็มที่

ศธ. จึงได้ด�าเนินการลดภาระงานที่ ไม่ใช่งานด้านการสอนของครู เช่น 

การประเมิน การเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ งานธุรการ (พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นต้น 

ในเบือ้งต้นได้มอบให้ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) ส�ารวจอตัรา

ครูธุรการและภารโรงของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือจัดสรรได้ตรงตามความต้องการ 

และเหมาะสมกบับรบิททีแ่ตกต่างของแต่ละโรงเรยีน อาท ิบางโรงเรียนใช้วธิจ้ีางเหมาเอง 

ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่ง ใช้ครูธุรการและภารโรงร่วมกับโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง 

กันได้ เป็นต้น

ส�าหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ซึ่งเป็นโครงการ 

ที่ช่วยลดงบประมาณในการอบรมและพัฒนาครู จากปีละประมาณ 9,000 ล้านบาท 

เหลอืเพยีง 2,000 ล้านบาท แม้ว่าระยะเริม่ต้นจะพบปัญหาเรื่องระบบลงทะเบยีนออนไลน์ 

แต่ครูโดยส่วนใหญ่ก็เข้ามาลงทะเบียนอบรมถึงกว่า 300,000 คน สิ่งส�าคัญของ

ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน-ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โครงการคือ มีระบบติดตามผลการน�าความรู้ไปพัฒนา

ต่อยอดกับการเรียนการสอนของผู้ผ่านการอบรมด้วย

ในส่วนของการประเมินและประกันคุณภาพ

นั้น ก็จะด�าเนินการตามกฎกระทรวงใหม่ โดยจะไม่ม ี

ตัวชี้วัดจากส่วนกลาง แต่ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ�านวยการ

โรงเรียนที่ต้องประเมินคุณภาพโรงเรียนเอง ว่าอยู่ ใน

ระดับใด พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ และมีแผนในการ

พฒันาโรงเรยีนเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน ส่วน สมศ.

มีหน้าที่ ไปดูคุณภาพตามท่ีโรงเรียนรายงาน เพื่อให ้

ค�าแนะน�าต่าง ๆ พร้อมมีแผนเพื่อพัฒนาหรือเพื่อ 

คงสภาพความมีมาตรฐานไว้ด้วย

โอกาสน้ี รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชม

นิทรรศการผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติใน 

ภาพรวมกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย เขตตรวจราชการ

ท่ี 6 โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและ 

บูรณาการหลักคิด และมีโรงเรียนท่ีประสบผลส�าเร็จ 

ในการด�าเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ  อาทิ โครงการ

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน, ลดภาระครู 

โรงเรียนวัดทุ ่งคา, Internet and DLIT โรงเรียน 

ประชานิคม 4 และโรงเรียนบ้านคอกม้า, การประกัน

คุณภาพแนวใหม่สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์, 

Boot Camp โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี, 

คูปองครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เป็นต้น
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• ตรวจเยีย่มบ้านพักครโูรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 77 (บ้านเนนิสนัต)ิ 
อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความต้ังใจท่ีจะสืบสาน

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่

ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ครูมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอนหนังสือได ้

อย่างเต็มที ่รฐับาลโดยกระทรวงศกึษาธกิาร จึงได้ด�าเนนิการซ่อมบ้านพักครใูนโรงเรียน

ทั่วประเทศ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว ซ่ึงขณะนี้พบว่าบ้านพักครูบางแห่งช�ารุด 

ทรุดโทรมมาก ท�าให้ต้องสร้างเพิ่มในบางส่วน เพื่อให้ครูอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ไม่ต้อง 

เดนิทางไกลเพื่อมาสอนหนงัสอื หลงัเลกิงานกจ็ะได้มชีวีติอยูท่ีบ้่านพกัครทูีเ่ปรียบเสมอืน

บ้านจริง ๆ เพื่อเตรียมการสอน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท 

ในการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักครูทั่วประเทศ ซ่ึงจะสามารถรองรับครูบรรจุใหม่อีก 

กว่า 20,000 คนต่อปีได้ด้วย

ในส่วนของโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 77 (บ้านเนนิสันติ) คาดว่าจะใช้งบประมาณ

กว่า 7.8 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างบ้านพักใหม่แบบแฟลต จ�านวน 2 หลัง ทดแทนหลังเก่า

ที่เสื่อมโทรม รวมทั้งเตรียมแผนซ่อมแซมบ้านพักครูอีก 5 หลังที่อยู่ ในสภาพช�ารุด 

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อช่วยให้ครูกว่า 30 ครอบครัว ได้อยู่อย่างปลอดภัย

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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“พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ติดตามการด�าเนินงานการขับเคลื่อน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ ภาคใต้

เมื่อวนัจนัทร์ที ่20 สงิหาคม 2561 พล.อ.สรุเชษฐ์ ชยัวงศ์ รฐัมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร พร้อมด้วยผูบ้รหิารทกุสงักัดของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการด�าเนินงานตาม

นโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 

6/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

• การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการครั้งนี้ ที่ ได้ท�างานตอบสนอง

นโยบายส�าคัญของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” คือ นโยบาย

ประเทศไทย 4.0 และยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ซ่ึงรฐับาลต้องการยกระดบัขดีความสามารถ

ของประเทศ และเห็นว่านวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาจ�านวนมากมีคุณค่า ผ่าน

การแข่งขันมาแล้วทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ 

ต่อยอดพัฒนา จนสามารถน�าไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

จากช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาที่ ได้ 

ด�าเนนิการขบัเคลื่อนสิง่ประดษิฐ์นวตักรรมฯ อาชวีะได้ใช้

ความสามารถและความพยายามร่วมกนัทีจ่ะสะท้อนให้เหน็

ถึงพัฒนาการ 77 ปีที่ผ ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งการ

อาชีวศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงเวลา

ส�าคัญ 4-5 ปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นการท�างานร่วมกัน

ส่งผลให้ประเทศมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะเพิ่มข้ึนเป็น 

40% เมื่อเทียบกับสายสามัญ เพราะสังคมตระหนักได้ว่า

ผู้เรียนจบอาชีวศึกษาไปแล้ว มีฝีมือ มีทักษะ มีงานท�า  

และมีรายได้มากขึ้น

ในขณะเดยีวกัน ศธ.ได้ด�าเนินการจัดตัง้ศนูย์

ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา 

คูข่นานกนัไปครบ 6 ภาค และจะมกีารสรปุ Demand Side 

ให้เกิดความสมบูรณ์ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ท่ีชลบุรี ซึ่งทุก

หน่วยงานเกี่ยวข้องจะน�าข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันใน

การวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนในรูปแบบ 

“1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 18 ศูนย์จังหวัด” ที่เชื่อมโยง

ทุกส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อต่อขยายไปพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งภายใน

ประเทศและมิตรประเทศ ซึ่งจะมีการน�าเทคโนโลยีที ่

ทันสมัยเข้ามาเก่ียวข้องต่อยอดมากขึ้นในการวางแผน

การเรียนการสอนให ้ตรงกับความต ้องการของ 

ภาคเอกชนและมิติทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนม ี

รายได้ มีงานท�าเพิ่มขึ้นในแต่ละห้วงเวลา อันจะก่อให้เกิด

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
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• ตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการเกษตร
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการมารับฟัง 

ความคดิเหน็และแนวทางนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนด้านการเกษตร 

และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรก้าวหน้า 

(Smart Farmer) ที่จะมีส่วนส�าคัญต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยใช้งานวิจัย 

และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้มีจุดเด่นหลายด้าน เช่น  

สวนฟาร์มผีเสื้อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ผีเสื้อ 16 ชนิดในท้องถิ่น, งานด้านสัตวศาสตร์ 

ในการการผสมลกูววักระทงิ, งานด้านพชืศาสตร์ ในรปูแบบเกษตรอินทรย์ีทเุรียนและเงาะ, 

งานประมง ด้านการเพาะและผสมสายพันธุ์ “ปลาหมอชุมพร” เป็นต้น

นอกจากนี้ ขอช่ืนชมสถานศึกษาที่ได้จัดท�า Video Presentation โดย 

น�าเสนอพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10  โดยการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน

ให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 

มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานท�า มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ข้อ 3 การมีงานท�า มีอาชีพสุจริตนั้น ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

อาชีวศึกษา ซึ่งสถานศึกษาที่ ได้น้อมน�าและยึดม่ันปฏิบัติเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ 

แล้ว ก็จะก่อให้เกิดความเป็นมงคลที่จะส่งผลการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญ

ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชุมพร ขอชื่นชมผู้อ�านวยการและคณะครูที่มีความตั้งใจ

ร่วมมอืกนัท�างานจนส่งผลให้ผูเ้รยีนในสถานศกึษาแห่งนี้

มีจ�านวนมากขึ้นจากเดิม 100 กว่าคน เป็น 500 กว่า

คนในปัจจบุนั ซ่ึงเรื่องเกษตรกรรมถอืเป็นหลกัส�าคญัของ

ประเทศชาติ โดยรัฐบาลให้ความส�าคัญในผลิตผล

ทางการเกษตรทุกชนิด บางเร่ืองเร่งแก้ปัญหาไปได้ทีละ

ส่วน บางเรื่องจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนแก้ไขระยะยาว ซึง่

บทบาทของ ศธ.ก็ถือเป็นภารกิจหลักที่จะมีส่วนช่วย

วางแผนและพัฒนาศักยภาพก�าลังคนด้านการศึกษา 

เศรษฐกิจ สังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ หลักคิดในการสร้างความเข้มแข็ง 

ให้เกิดขึ้น ต้องมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ 1) มุ่งมั่นจัดการศึกษา

ให้เกิดผลสมัฤทธิเ์ป็นรูปธรรม ซึง่ประโยชน์ที่ได้จะเกดิขึน้

กบันกัเรยีนนกัศกึษา ผูป้กครองกจ็ะมคีวามสุขความดีใจ

ท่ีลูกหลานจบแล้วมีทักษะ มีอาชีพ มีงานท�า โดยที่ภาค

ธุรกิจเอกชนก็จะได้ก�าลังคนท่ีมีความสามารถจาก 

ความมุ่งม่ันต้ังใจของพวกเรา  2) ต้องแปลงแผนไปสู ่

การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการท�างานส�าเร็จเป็นรูปธรรม และ 

3) เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องร่วมกัน

คิดและวางแผนด�าเนินการอย่างต่อเนื่องระยะยาว ไม่ใช่

ท�าเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น 

ดังน้ัน หากอาชีวศึกษาร่วมมือกันอย่าง 

เข้มแข็ง ก็จะส่งผลโดยตรงต่อการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพส�าหรับผู้เรียนอาชีวะกว่า 1.1 ล้านคน ผู้สอน

อาชีวะอีก 4 หม่ืนกว่าคน และสถานศึกษาทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 913 แห่ง ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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• ตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน ์

กาญจนานนท์กลุ ทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร และคณะผูบ้รหิาร

กระทรวงศกึษาธิการ ได้ตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการห้องเรียนกฬีา ของโรงเรยีน

ทุ ่งตะโกวิทยา โดยกล่าวว่า โครงการห้องเรียนกีฬา ถือเป็นอีกโครงการส�าคัญ 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด�าเนินการเพื่อสร้างโอกาส

ทางการศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬา มีการจัดห้องเรียนทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในหลักสูตรวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในประเภท

ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ถือเป็นการท�างานที่ร่วมมือกันระหว่าง สพฐ. และ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันการพลศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

นกัเรียนห้องเรยีนกฬีาให้มคีวามเป็นเลศิด้านกฬีาและตามเป้าหมายทีว่างไว้ คอื “เส้นทาง

สู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล” เพื่อให้นักกีฬาไทยในอนาคตมี 

รูปร่างสูงใหญ่ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ส�าหรับโรงเรียนแห่งนี้ เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ใน 8 จังหวัด

ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย ตามโครงการ 50 คน มีโค้ชฟุตบอล 4 คน 

วอลเลย์บอล 2 คน นกักายภาพและครผูู้เกีย่วข้องทีด่แูลรวมทัง้สิน้ 11 คน นกัเรยีนฟตุบอล

ชายชั้น ม.1 มีส่วนสูงเฉลี่ย 166 ซม. ฟุตบอลชาย ม.4 และ ม.5 เท่ากันคือ 178 ซม. 

ส่วนวอลเลย์บอลหญิง 160 ซม., ค่าเฉลี่ย BMI ของนักเรียนชาย ม.1 เท่ากับ 20.6, 

นักเรียนชาย ม.4 เท่ากับ 20.6 ส่วนนักเรียนชาย ม.5 เป็น 20.8 ส่วนนักเรียนหญิง 

19.6 ส�าหรับรางวัลสูงสุดที่โรงเรียนได้รับคือ ชนะเลิศฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ของจังหวัดชุมพร

ท้ังน้ี พล.อ.สรเชษฐ์ ให้ความส�าคัญกับ 

ความปลอดภยัและความเป็นอยูข่องทีพ่กัส�าหรบันกัเรยีน

และคร ูโดยต้องการให้ สพฐ.ปรบัปรงุสภาพถนนด้านหน้า

หอพัก ปรับปรุงห้องพักนอนให้อากาศถ่ายเทสะดวกขึ้น 

ปรับปรุงผิวสนามฟุตบอลไม่ให้เกิดน�้าท่วมขัง เพื่อให้

สนามซ้อมและสนามแข่งขันมีมาตรฐานส�าหรับนักเรียน 

ในโรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : ศธ.360°
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“ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร” ติดตามนโยบายรัฐบาล
ด้านการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามนโยบาย

รัฐบาลด้านการอุดมศึกษา ที่จังหวัดชุมพร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง 

เป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

• มอบนโยบาย ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า

กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล หรือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้

มหาวทิยาลยัหรอืการอดุมศกึษาต้องเร่งปรบัตวัด้วยความรวดเรว็อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้

อยู่ในขั้นตอนเสนอพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

เดือนพฤศจิกายน 2561 และทันก่อนการเลือกตั้งแน่นอน

โดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ จะมีภารกิจหลักใน 2 ส่วน คือ การผลิต 

ก�าลงัคนรุน่ใหม่ตอบโจทย์คณุลกัษณะของคนในศตวรรษที ่21 ทีต้่องมคีวามรู ้ตลอดจน

ทักษะและสมรรถนะสูง สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Robotic AI เป็นต้น เป็น 

ที่ต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ ประเทศ และโลก จะไปท�างานที่ไหนก็ได้ในโลก

ใบนี้ ส่วนภารกิจที่สองคือ การด�าเนินการและบูรณาการการศึกษาวิจัย ตลอดจนสร้าง

นวตักรรม ซึง่เป็นหวัใจของการขบัเคลือ่นประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิ

ตั้งแต่รายได้ของประชาชนในชุมชน เศรษฐกิจของพื้นที่ และประเทศตามนโยบาย

รัฐบาล อาทิ ในพื้นที่ EEC เป็นต้น รวมทั้งวางแผนผลิตและพัฒนาคนตอบโจทย์

โลกอนาคต ควบคู่กับงานวิจัย เมื่อนั้นก็จะสามารถยกระดับการแข่งขันใน 

ภาพรวมของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเวทโีลก ด้วยเศรษฐกจิ

ฐานความรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

และมสีมรรถนะระดบัสงู ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัได้ และท�างานได้จริงทันที

หลังจบการศึกษาแล้ว ต้องพยายามผลิตก�าลังคนให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการในการพฒันาประเทศตามนโยบายรฐับาลด้วย เช่น พืน้ที ่EEC, 

โครงการบัณฑิตพันธุ ์ ใหม่ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและกระทรวง

ศึกษาธิการให้ความส�าคัญ เพราะเป็นโครงการที่ช่วยผลิตก�าลังคน 

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้น จึง

พิจารณาจากโครงการท่ีท�าได้จริงเท่านั้น โดยสนอง 

ความต้องการของผู ้เรียนให้มีความรู้หลายศาสตร ์

การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และรองรับอาชีพในอนาคต 

ที่เน้น AI  ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่ สจล.ควรท�านอกเหนือจาก

การสร้างบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละสมรรถนะสงู คอืการสร้าง

ความน่าสนใจให้เด็กอยากมาเรียน พร้อมท้ังปรับตัว 

เป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัทกุคน โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ที่ 

ให้ได้รับรู้ถึงความเป็นเลิศและจุดเด่นในสาขาต่าง ๆ  

ตลอดจนระลึกถึงเมื่อต้องการค้นคว้าหรือสืบค้นความรู้ 

เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาอาชีพ การศึกษา และชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

ในส่วนของสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ทีภ่าคใต้ 

ซึ่งมีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลาย

สาขา ตอบโจทย์พฒันาพืน้ที่ได้เป็นอย่างด ีขอให้ต่อยอด

ไปสูก่ารหาจุดเด่นท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วย 

และขอฝากครูอาจารย์ช่วยกันบ่มเพาะให้เด็กไทยม ี

ความรู้ความสามารถและมีรากฐานท่ีดีสู่การเป็นคนไทย 

4.0 และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน 

ไปท�างานท่ีไหนก็ได้ในโลกใบนี ้ซึง่เช่ืออย่างยิง่ว่า “เดก็ไทย

ไม่แพ้ชาติใดในโลก” และขอให้ทุกคนสู้ เพราะทุกการ

ท�างานย่อมเจออุปสรรคท่ีท�าให้ท้อแท้ได้ แต่ขออย่า

ท้อถอย เพราะรฐับาลปัจจบุนัให้การสนบัสนนุการจดัการ

อุดมศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งเชิงนโยบายและงบประมาณ

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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• เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน 
 ที่โรงเรียนบ้านหินกบ 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า 

“นี่คือเด็กยุคใหม่” หากถนัดอะไรก็อยากเรียนอยากรู้ในสิ่งที่ชอบ “นี่คือ

โลกในศตวรรษที่ 21” เพราะโลกเปลี่ยนไปเร็ว ทุกคนต้องปรับตัว การ 

ได้ชมนทิรรศการครัง้นีถ้อืเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ ีซึง่ครตู้องคอยชีแ้นะส่งเสรมิ

เพื่อให้เด็กดึงศักยภาพตนเองออกมาได้มากที่สุด โรงเรียนถือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งพัฒนา

ทักษะคนในชุมชน โรงเรียนจึงต้องเปล่ียนรูปร่างให้มีความยืดหยุ่น 

มากขึ้น เช่น เด็กได้เรียนตามความถนัดเฉพาะบุคคล ไม่จ�าเป็นต้องเรียน

จนจบอกี 8-10 ปี สามารถเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากนัน้จงึไปเรยีน

ในสิง่ทีส่นใจระหว่างทางควบคูก่บัการประกอบอาชพี และกระบวนการเรียน

การสอน มีการออกแบบที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ไม่มี

รูปแบบการเรียนรู้ตายตัวอยู่เฉพาะ  ในห้องเรียน

นอกจากนี้ ครูต้องปรับบทบาทตัวเอง ต้องกระตุ้นให้เด็ก 

เกิดแรงบันดาลใจ ให้มีความหวงัและเหน็ความส�าคัญในการเปลีย่นแปลง

ตัวเอง ครูจึงต้องการพี่เลี้ยงท่ีดี ท้ังจากมหาวิทยาลัย ชุมชน และภาค

อตุสาหกรรม เพือ่เชือ่มโยงการท�างานด้านการศกึษา ดงันัน้ มหาวิทยาลยั

ต้องเป็นท่ีพึ่งพิงของโรงเรียนท้ังประถมฯ และมัธยมฯ มีประสบการณ ์

และข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Area Based ซึ่งจะส่งผล

ให้การจัดการศึกษาเกิดพลัง และมีส่วนส�าคัญต่อการยกระดับทุกชุมชน 

สังคม ท้องถ่ิน ส่งผลให้มีระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีขึ้น และช่วยลด

ความเหลื่อมล�้าของการศึกษาให้ได้มากที่สุด
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