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เดือนกุมภาพันธ ์ 2561

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภาคตะวันออก



• ติดตามอินเทอร์เน็ตใน รร. พื้นที่ระยอง-จันทบุรี-ตราด ย�้าจะจัดสรรงบ 
 อย่างเป็นธรรมและไม่เป็นอุปสรรคเสียเอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่ประชุมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตใน

สถานศึกษา สพฐ. ในพืน้ท่ีระยอง จันทบรีุ และตราด ณ โรงเรยีนบ้านคลองครก อ.แก่งหางแมว 

จ.จันทบุรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

รมว.ศธ. กล่าวว่า ต้องการเดินทางมาในโรงเรียนไกล ๆ เพื่อมาให้เห็นสภาพจริง 

ของปัญหา พร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมา 

ในฐานะรัฐมนตรแีล้ว ยังมาในนามคณะรัฐมนตรลีงพ้ืนทีก่่อนการประชมุ ครม.สญัจรด้วย ซึง่รฐับาล

พร้อมให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการศึกษา และตนได้รายงานการปรับปรุงระบบ

อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยได้รับความชื่นชมที่งานมีความก้าวหน้า และ

ดีใจกับเด็ก ๆ ที่จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในทุกโรงเรียน

ส่วนกระทรวงศกึษาธกิารมหีน้าที่ในการจดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษาของประเทศ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในยุคนี้จะไม่สั่งอะไรจากส่วนกลาง ต้องการให้ผู้ปฏิบัติและพื้นที่มี 

ส่วนร่วมช่วยกันจัดการศึกษา ส่วน ศธ.จะลดงานที่ไม่จ�าเป็น และจะไม่ท�าตัวเป็นอุปสรรคขัดขวาง 

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุด คือการแก้ไขปัญหา

ตามหลักสากล จดุใดมีปัญหากแ็ก้ตรงนัน้ ดงัเช่นการยกเเลกิ MOENet พร้อม ๆ กบัเปิดโอกาสให้

สถานศึกษาได้เลือกเครอืข่ายสญัญาณอนิเทอร์เนต็ทีด่แีละเหมาะสมกบับรบิทได้เอง ส่วน ศธ. จะเร่ง

ปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปยังโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภาคตะวันออก

และจากการรับฟังรายงานการใช้

อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สพฐ. ในสังกัด 

7 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.จันทบุรี เขต 1-2, 

สพป.ระยอง เขต 1-2, สพป.ตราด, สพม. 

17-18) ซึ่งมีสถานศึกษา 560 แห่ง, ห้องเรียน 

7,472, ครู 10,085 คน, บุคลากร 305 คน 

และมีนักเรียน 184,740 คน โดยใช้เครือข่าย

สัญญาณอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย UNINet 

237 แห่ง, TOT 378 แห่ง, CAT 47 แห่ง, 3BB 

98 แห่ง, TRUE 15 แห่ง และอื่นๆ 6 แห่ง มี 

ค่าใช่จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,156,084.40 บาท 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2561) ทั้งนี ้

มีโรงเรียน 4 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต

ให้ใช้
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• เย่ียมชมอนิเทอร์เนต็อาชวีะจนัทบรุ-ีตราดท�าดแีล้ว ฝากเร่งวางแผนรองรับ 
 การเปลี่ยนแปลง และเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับเด็ก

จากนั้นในช่วงบ่าย รมว.ศธ. ลงพื้นที่ประชุมติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต 

และการใช้งานเครือข่าย Uninet ในสถานศึกษาสังกัด สอศ., ส�านักงาน กศน. และ สช. ในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรีและตราด ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าไปมาก 

และมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือ (ฮาร์ดแวร์) ส�าหรับปี 2562 แล้ว โดยเฉพาะ

สถานศึกษาอาชวีศกึษาทัง้หมด ใช้เครอืข่ายของ Uninet ดงันัน้ยิง่มกีารพฒันาปรบัปรงุเครอืข่าย 

Uninet ให้ดีขึ้นเท่าใด ก็จะท�าให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษาได้ประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย 

ในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 10 แห่ง (จันทบุรี 7 แห่ง, 

ตราด 3 แห่ง) ที่ใช้งานเครอืข่าย Uninet ประสบปัญหาเก่ียวกับความไม่เสถียร

ของสัญญาณ, IP webserver ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน, ระบบดูแลล่าช้า 

และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน สอศ.เองก็มี

ความพยายามทีจ่ะด�าเนนิการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ 

ส�าหรับสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน กศน. จ�านวน 147 แห่ง 

(จันทบุรี 97 แห่งใน 11 อ�าเภอ, ตราด 50 แห่งใน 

8 อ�าเภอ) ส่วนใหญ่ใช้เครอืข่ายของ TOT และ CAT 

มีสถานศึกษาพียง 4 แห่งเท่าน้ัน ท่ีใช้เครือข่าย 

Uninet และยังมีข้อติดขัดในเร่ืองความเร็วของ

โดยโรงเรียนบ้านคลองครก เป็นหนึ่งในโรงเรียนท่ียังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ซึ่งจัด 

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.3 เดิมใช้อินเทอร์เน็ตระบบดาวเทียมต่อสัญญาณกับ MOENet 

แต่พบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร การรับส่งข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถใช้สื่อทันสมัยช่วยในการเรียน

การสอน นกัเรยีนขาดการสืบค้นหาความรูใ้หม่ ๆ  โรงเรยีนจึงได้แก้ปัญหาเบือ้งต้นโดยการกระจาย

สญัญาณอนิเทอร์เนต็จากสมาร์ทโฟนของคร ูเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์และโน้ตบุค๊ ซึง่มค่ีาใช้จ่าย

ถึง 10,000 บาทต่อเดือน โดยขณะนี้โรงเรียนได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อเดินสายไฟเบอร์

ออฟติกและขอเช่าสัญญาณจากภาคเอกชน

“เห็นด้วยกับข้อเสนอในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีต้องมีการสนับสนุนให้มี

บุคลากรด้าน ICT มากขึ้น พัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถแก้ไขปัญหา

เบือ้งต้นได้ ตลอดจนพฒันาบคุลากรของ สพท. ในการดูแลเครื่องแม่ข่าย พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลระบบเป็นการเฉพาะด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

อินเตอร์เน็ต กศน. ต�าบล (MICT wi-fi) ที่ไม่

เพียงพอต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้เสนอ

ให้มกีารพัฒนาบคุลากรภายในหน่วยงานและให้

มคีณะท�างานบรูณาการด้านอนิเตอร์เนต็ระดบั

จังหวดัด้วย เช่นเดยีวกับสถานศึกษาสงักดั สช. 

จ�านวน 55 แห่ง (จนัทบรีุ 22 แห่ง, ตราด 7 แห่ง) 

ท่ีส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT, 3BB, CAT 

ตามล�าดับ และมีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว 

ที่ใช้ เครือข่าย Uninet โดยทั่วไปแล้วจะประสบ

ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย เน่ืองจากผู้ให้บริการ

เครือข่ายคิดค่าบริการอยู่ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 

จึงต้องเสียค่าใช้จ ่ายในราคาสูง เพื่อให้มี

สญัญาณเพยีงพอต่อการจดัการเรียนการสอน
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• 3 ปีที่ผ่านมา ศธ.พร้อมจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เริ่มต้นใน 
 2 จว.เขตเศรษฐกิจพิเศษ สู่ 3 จว.พื้นที่ EEC และขยายครอบคลุม 
 8 จว.ภาคตะวันออก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานขับเคล่ือนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และ

การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ของกระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้ที ่1/2561 เม่ือวนัจนัทร์ที ่5 กมุภาพันธ์ 2561 

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นภารกิจการลงพื้นที่ก่อน 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในที่ประชุมว่า ห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมาโดยตลอด นับตั้งแต่ขับเคลื่อนการจัด 

การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดและสระแก้ว จนกระท่ังรัฐบาลภายใต้การน�าของ 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้ประกาศเมื่อวนัที ่17 มกราคม 2560 ให้มเีขตระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ ได ้มีการจัดท�าแผน 

การศึกษารองรับ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง จนกระทั่ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2560 ได้เหน็ชอบยทุธศาสตร์พฒันาก�าลังคน

สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(พ.ศ.2560-2564) ศธ.จึงได้มีการวางแผน

จดัการศกึษา โดยพฒันาจาก 3 จังหวดัในพืน้ที่ 

EEC ให้เป็น 8 จังหวัดในระดับภาคตะวันออก 

คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
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สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในการจัดการศึกษาภาคตะวันออก คือ ศธ.ได้อนุมัติแผน

พัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เรียบร้อย

แล้ว โดยวาง 4 เป้าหมายหลกัในการจดัการศกึษา คอื 1) ผูเ้รียนมทีกัษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี 

มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่และมีศักยภาพในจัดการเรียนรู้ ควบคู่

กบัการปฏบิติัจากสถานการณ์จริงหรอืสถานการณ์จ�าลอง 3) สถานศกึษาเป็นแหล่งเรยีนรู้ในการ

พัฒนาก�าลังคน 4) เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

- วางเป้าหมายจดัการศกึษาในพืน้ที ่เพื่อรองรับการเป็น “ฐานเศรษฐกจิช้ันน�าของ

อาเซียน”: จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า พัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ มาประกอบพิจารณาการจัดท�าแผน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ความมั่นคง ฯลฯ และจะต้องครอบคลุมการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งข้อมูลภายในและต่างประเทศ แม้กระท่ัง 

สื่อมวลชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย 

- ย�า้ส่ิงส�าคญัทีส่ดุของแผน “ขบัเคลื่อนให้เกดิผลสมัฤทธิ”์: เม่ือแผนเกิดการพฒันา

แล้ว ก็ต้องการให้มีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ และขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

- อย่าละเลยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้มองประชาชนเป็นศนูย์กลาง: รัฐบาล

ได้เน้นย�้ามาโดยตลอดว่า ในการท�างานทุกด้านควรจะต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ 

ให้เกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องท�าควบคู่ไปกับการวางแผน เพื่อท�าให้คนภายในองค์กร 

ของเรารับรู ้เสียก่อน จากนั้นจึงสร้างการรับรู ้ความเข้าใจไปสู ่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และเมื่อเกิดความร่วมมือแล้ว ท้ายที่สุดก็คือ “ประชาชน” ซึ่ง

รัฐบาลถือว่าเป็นศูนย์กลางการท�างาน ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท�างานของเราต่อไป

- แนะให้สร้าง “มาตรฐานวิชาชีพ” และร่วมมือกับ ตปท.ที่เป็นผู้น�าด้านนั้น ๆ: 

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ฝากให้ ศธ.พิจารณาเรื่องมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่ง 

ศธ.ต้องมีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับประเทศที่เป็นผู้น�าในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือ

บรกิารกบัประเทศต่าง ๆ  อาท ิอตุสาหกรรมทางการราง - สาธารณรัฐประชาชนจีน, สื่อมัลตมีิเดีย 

- สาธารณรฐัเกาหล,ี อตุสาหกรรม 4.0 - เยอรมน,ี อตุสาหกรรมด้าน ICT – สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น

- ผลการประชุมคร้ังนี้ เพื่อเตรียมหลายโครงการเข้า ครม.สัญจร: นายอ�านาจ 

วชิยานวุติั ผูต้รวจราชการ ศธ. ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการด�าเนนิงานขบัเคลื่อนฯ กล่าวถงึ

ผลการประชุมในคร้ังนี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก 

(พ.ศ.2562-2564) ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และ

เทคโนโลยี 2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนทุกระดับ 3) พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร 4) พัฒนา

ผู้เรยีนให้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 5) สนบัสนนุการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟทูรพัยากร โดยเก่ียวข้องกับส�านักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 และภาค 9 ตลอดจนรับทราบโครงการต่าง ๆ ของ ศธ.ที่จะเสนอต่อที่ประชุม 

ครม.อยา่งเป็นทางการนอกสถานที ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป พร้อมเห็นชอบการน�าผลิตภัณฑ์

ของผู้เรียนอาชีวศึกษา มาขยายผลเพื่อจัดจ�าหน่ายเชิงธุรกิจ ทั้งชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม 

ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสิง่ประดษิฐ์ของคนรุน่ใหม่ระดบัชาต ิและให้พิจารณารปูแบบระบบ

เศรษฐกิจคันไซตามค�าแนะน�าของส�านักนายกรัฐมนตรีด้วย ขยายผลสู่ระบบ Supply Chain ด้วย 

อาทิ น�้ายาบ้วนปากเยื่อไผ่ (อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีฯ), รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง 

(อุตสาหกรรมยานยนต ์ ) ,  อุปกรณ์ขุด 

มนัส�าปะหลงั (การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ) 

เป ็นต ้น นอกจากน้ียังได ้ เห็นชอบให ้ตั้ ง 

คณะอนุกรรมการ มี สอศ. ท�าหน้าที่เป็น

เลขานุการ เพื่อผลักดันช้ินงานเข้าสู ่ระบบ 

Supply Chain ของ 10 อุตสาหกรรม และ

ขยายผลไปยังสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

และอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัด แต่ละภาคต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคร้ังนี้ ได้รับทราบ

ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานการบรูณาการ

การศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนา 

การศึกษาในพื้นที่ EEC ปีงบประมาณ 2561 

ของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ คือ  

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา ส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ส�านกังาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ส�านักงานศึกษาธิการภาค 3 

ส�านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวดั 8 จังหวดั สถาบนัอดุมศกึษา

ในพืน้ที ่รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั

และเอกชน ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารจะได้น�าเสนอ

ในโอกาสต่อไป

ขอบคุณข้อมูล/ภาพถ่าย:

MOE Digital Team

สร.สาร
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• หมออุดม ลงพื้นที่ชลบุรี เร่งพัฒนาหลักสูตรอาชีวะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาประเทศ

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ศ.คลนิิก นพ.อดุม คชินทร รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรี เพื่อเช่ือมโยงสู่การเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ตอบโจทย์การผลิตก�าลังคนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.

สัญจร)

รมช.ศธ. กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 

ได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในระดับดี เป็นท่ีน่าพึง

พอใจ หากครูอาจารย์จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นทักษะคิด

วิเคราะห์ ก็จะน�าไปสู่การคิดค้นและสร้างนวัตกรรมของตนเองได้โดยง่าย ในส่วนการสร้าง

อาชีวศึกษาพันธุ์ ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้วางเป้าหมายผลิตก�าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะมือ

อาชีพและมีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเช่ือมโยงสู่การเรียนต่อ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยหวังให้เกิดขึ้นในสถาบันอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดย

ริเริ่มจากฐานคิดส�าคัญของผู้บริหารทุกระดับว่า การอาชีวศึกษาคือพ้ืนฐานส�าคัญของประเทศ 

และก�าลังคนสายวิชาชีพก็จะเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของพื้นท่ี

ต่าง ๆ สู่เศรษฐกิจระดับภาคและประเทศในที่สุด

ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึน ด้วยผลงาน 

รางวลัความภาคภูมิใจ ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ  ที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน ครอบครัว และสังคม 

อาทิ อาชีวะจิตอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์, รางวัลจากการประกวดแกะสลักน�้าแข็ง

นานาชาติ เป็นต้น เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ที่จะเป็นการเพิ่ม

ผู้เรียนสายวิชาชีพให้เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่และประเทศ

นายประชาคม จันทรชิต รอง

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า การพัฒนาด้าน

อาชีวศึกษาในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก แบ่งออกเป็น 

2 เขต คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค 

ตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบุรี ระยอง) และพืน้ที่

โดยรอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษภาค 

ตะวนัออก ซึง่มคีวามต้องการก�าลงัแรงงาน ทัง้

ในอุตสาหกรรม First S-Curve และ New 

S-Curve จ�านวนกว่า 1.7 แสนคน โดย สอศ.

ได้ปฏิรูปการอาชีวศึกษามุ ่งเน้นหลักสูตร

เทคโนโลยีและแนวคิดเชิงวิศวกรรมศาสตร์ใน 

7 สาขาวิชา คือ ระบบขนส่งทางราง, ช่างซ่อม

อากาศยาน, แมคคาทรอนิกส์และหุ ่นยนต์, 

หุน่ยนต์เพื่อการอตุสาหกรรม, เทคนคิพลงังาน, 

เทคโนโลยีการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เพื่อ

ตอบโจทย์ยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย 

ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 อีกทั้งส่งเสริม

ทักษะวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

แห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน และ

ระดับสากล พร้อมเตรียมขยายผลการเรียน

การสอนโดยใช้หลกัสูตร KOSEN ไปยงัสถาบนั

อาชีวะอื่น ๆ ด้วย
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• เสมา3 ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง ชี้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

จากนั้น ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ลงพื้นท่ีติดตามการพัฒนาหลักสูตร

อุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง 

ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ก่อนการประชุม 

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดจันทบุรี 

รมช.ศธ. กล่าวว่า มจพ. วิทยาเขตระยอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีส�าคัญ 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงต้องมุ่งผลิตก�าลังคนให้เพียงพอเพื่อรองรับ

กบัการพฒันาพืน้ที่ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าด้วยวทิยาศาสตร์และนวตักรรมให้ได้ โดยเฉพาะการผลติ

ช่างและวิศวกรด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมและจ�านวน

ผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรูปแบบการเรียนออนไลน์ และปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ของคน 

ในทุกช่วงวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนท�างาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

และระยะยาว สิ่งส�าคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นแตกต่าง จึง

จะสามารถแข่งขันได้ โดยผลิตบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับบัณฑิต

สายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ และเตรียมแผนพัฒนาคนวัยท�างานท่ีจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง

โอกาสนี้ รมช.ศธ. ได้เยี่ยมชม

โครงการต้นแบบ Solar Farm, โครงการ

จัดการขยะแบบผสมผสาน, ยานยนต์สมยัใหม่, 

อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและอัตโนมัติ, 

วิศวกรรมเคมี , พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พร ้อมทั้ งรับฟ ั ง โครงการ จัดตั้ ง เตรียม

วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไทย-เยอรมัน ระยอง หลักสูตร 

การบินและซ่อมบ�ารุงอากาศยาน และหลกัสตูร

บูรณาการ EEC ด้วย

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา: พิเชฐ โพธิ์ภักดี บรรณาธิการ: ศิริรัตน์ ทิวะศิริ
ผู้จัดท�า: อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์  เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต  
เจ้าของ: ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 0 2628 6147 www.moe-news.net, Facebook: ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี

“...การพัฒนาให้มีอินเทอเน็ตความเร็วสูงใช้ในทุกโรงเรียน ต้องมีการวางแผนในระยะยาว

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ราคาต�่าลง ได้เทคโนโลยีที่ดีข้ึน

เมื่อนั้น เราจะจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พอมีก�าลังให้กับเด็กของเราได้อย่างไร

ตลอดจนถึงความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต

ที่จะต้องมีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

ระหว่างแม่ข่ายส่วนกลางกับสถานศึกษา...”

รมว.ศธ.กล่าว

“...สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือ

ศธ.ได้อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการได้แก่

ผู้เรียน : มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี มีความรู้อุตสาหกรรมใหม่

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร : มีความรู้อุตสาหกรรมใหม่ จัดการเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริง

สถานศึกษา : เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาก�าลังคน

เครือข่ายใน-ต่างประเทศ : มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา…”

รมช.ศธ. (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กล่าว

“...มจพ.วิทยาเขตระยอง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส�าคัญในพื้นที่ EEC

จึงต้องมุ่งผลิตคนให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา

โดยเฉพาะการผลิตช่างและวิศวกรด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

พร้อมปรับตัวสอดรับกับพฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย

สิ่งส�าคัญคือ สร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างเพื่อการแข่งขัน…”

รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) กล่าว


