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เดือนมีนาคม 2561

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ก่อน ครม.สัญจร ภาคกลางตอนล่าง



• อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าวว่า “วันนี้ (วันที่ 2 มีนาคม 

2561) ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง นับต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2532 ซ่ึงคณะ

รฐัมนตรีได้มมีตเิหน็ชอบในหลกัการให้ยกระดบัโครงการอทุยานวทิยาศาสตร์หว้ากอ (ชื่อเดมิ

ในสมัยนั้น) ซึ่งก็คือสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นโครงการระดับชาติ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 9 

กระทรวงมาร่วมด�าเนนิการ จึงได้เดนิทางลงพืน้ทีม่าหารอืการท�างานร่วมกนั ระหว่างกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งสอง

กระทรวง เพื่อความรวดเร็วโดยไม่ได้ยกพ้ืนที่ให้กัน แต่มาดูว่าใครจะพัฒนาส่วนไหน และ 

หารือถึงการเตรียมความพร้อมแผนแม่บท (Master Plan) ที่จะพัฒนาร่วมกันต่อไป เพราะ

จากการลงพืน้ทีร่่วมกนักเ็หน็ว่าไม่มหีน่วยงานใดท�างานนีเ้พยีงล�าพงัได้ ต้องเปลีย่นความคดิ

ที่ว่า ใครเป็นเจ้าของ เป็น ใครเป็นเจ้าภาพของงาน”

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ก่อน ครม.สัญจร ภาคกลางตอนล่าง

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

และการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ครบ 150 ปี สุริยุปราคาที่หว้ากอ

ซึ่งพระองค์ทรงค�านวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ได้อย่างแม่นย�า
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นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. กล่าวว่า การท่ีกระทรวงท้ังสองได้มาด�าเนินการ 

ร่วมกัน เป็นข้อต่อที่ส�าคัญซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย�้าอยู่เสมอ 

คือ “ข้อต่อเรื่อง STEM” เพ่ือให้ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า โดยสถานท่ีแห่งน้ีจะสร้าง 

ความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ให้กับเยาวชนของไทย ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบ

ให้มีการจดัท�า Master Plan โดยความร่วมมอืทัง้ 4 หน่วยงาน คอื ศธ.-วท.-จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์-

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

พร้อมตั้งคณะกรรมการ จ�านวน 2 คณะ คือ

- คณะกรรมการจัดงาน 150 ปีหว้ากอ โดยมี รมว.ศธ., รมว.วท. เป็นทีป่รกึษา โดย 

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมีปลัด ศธ., ปลัด วท., เลขา กศน., เลขา กพฐ. ฯลฯ 

เป็นกรรมการ

- คณะกรรมการจดัท�า Master Plan โดยม ีรมว.ศธ., รมว.วท., รมว.กก. เป็นทีป่รกึษา 

โดยปลัด วท. เป็นประธานกรรมการ และปลดั ศธ.เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการมาจากสมาคมวทิย์ฯ 

หน่วยงานทั้งสองกระทรวง, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
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รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ม ี

ความสุขที่สุด เพราะเราต้องรักษาอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชนรุ่นหลังได้รู้

ถงึความส�าคญัของสถานทีแ่ห่งนี ้ซึง่รฐับาลได้มมีตเิมือ่ปี 2532 ให้ด�าเนนิการตามเป้าหมายทีส่�าคญั 6 ข้อ คอื 1) เพื่อจดัต้ังเป็นอทุยานแห่งชาติ

ทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานท่ีแห่งเดียวท่ีมีความส�าคัญท้ังสองด้าน 2) เพ่ืออนุรักษ์สถานที่ส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย 3) เพื่อจัดสร้างศูนย์การศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ส�าหรับประชาชน 4) เพื่อเป็น

ศูนย์วิจัยทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเล 5) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและธรรมชาติส�าหรับเด็กและเยาวชน 6) เพื่อเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจส�าหรับประชาชน
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• ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวในโอกาสลงพื้นที่รับฟังความพร้อมในการ 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคกลาง ณ 

วทิยาลยัเทคนคิสมทุรสงคราม เมื่อวนัจนัทร์ที ่5 มนีาคม 2561 ว่า ต้องการเหน็ความเป็นรปูธรรม

ของการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา” ในภาคต่าง ๆ ท้ัง 

6 ภาค ซึ่งขณะนี้ ได้จัดตั้งไปเรียบร้อยในภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ จ.ปัตตานี ส่วนการเปิดศูนย์ที่เหลืออีก 4 ภาค คาดว่าจะเปิดได้ก่อนช่วงเปิดภาคเรียน 

เดือนพฤษภาคมนี้ โดยได้ย�้าว่าต้องมีความเข้าใจนโยบายการวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ของประเทศในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกัน และต้องมีความพร้อมที่จะเปิดอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ท�าพิธีเปิด

เท่านั้น

สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ต้องมี “ข้อมูล” ความต้องการก�าลังคน (Demand Side) ที่ม ี

ความถูกต้องแม่นย�า และศึกษา Big Data System ซึ่งจัดท�าระบบโดย ผศ.บรรพต วิรุณราช 

อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ได้น�าวิธีการท�างานด้านวิชาการ 

เชื่อมโยงกับข้อมูล Demand Side ที่จะโยงไปถึงกับสถานประกอบการและการท�างานประชารัฐ 

ได้ทันที และในอนาคตหากน�า Big Data ของศูนย์ 6 ภาค มาเชื่อมโยงกันได้ ก็จะน�าไปสู่ข้อมูลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานอื่น ๆ  ทีม่คีวามสมบรูณ์มากขึน้ และเป็น Big Data ของรฐับาล

ต่อไป
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“ขอให้น้อมน�ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10

รวมทั้งศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9

มำช่วยวิเครำะห์เพื่อก�ำหนดโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้แผนบูรณำกำรศึกษำในทุกภำค

และขอฝำกสูตรกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี

ได้เน้นย�้ำอยู่เสมอ คือ “ควำมส�ำเร็จ = ควำมเพียร + ควำมร่วมมือ + ประชำรัฐ”

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าว

ผศ.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษา

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตคณบดี

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กล่าวถงึการวางระบบจดัท�า “Big Data System 

ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนอาชีวศึกษา” ว่าจะแตกต่างจากระบบ 

V-COP ของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ซึ่งระบบใหม่ท�างานด้วย 

หลักการที่ส�าคัญ คือ

1) เป็นระบบกึง่ปิด โดยผู้ประกอบการ

สามารถเห็นข้อมูลความต้องการของตนเอง

และผู้ประกอบการอื่นได้

2) เป็นระบบที่สามารถกรอกข้อมูล

คาดการณ์ ในอนาคต เป็นรายเดือน/ปี เพื่อ 

น�ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและ

พัฒนาก�าลังคน

3) ระบบสามารถควบคมุจดัการโดย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

อย่างง่าย และสามารถติดตามข้อมูลเชิงลึก 

เป็นรายบริษัทได้

4) เป็นระบบต้นแบบ ที่ต้องมีการ

พัฒนาเพิ่มเติมไปสู่การสัมภาษณ์งานในระบบ

นี้ ได้ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูล: MOE Digital TEAM
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• สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และ มรภ.เพชรบุรี
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรค ก็รู้สึกเห็นใจ ทั้งการคัดเลือกและสรรหาครู

อาจารย์ โดยเฉพาะครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งท�าได้ยากและไม่เพียงพอ ตลอดจนไม่สามารถสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ รวมทั้ง

หลกัเกณฑ์การกูย้มืเงนิจากกองทนุเงนิให้กูย้มืเพื่อการศกึษา (กยศ.) ของผูเ้รียนสาขาวชิาอื่น นอกเหนือจากสาขาท่ีเป็นความจ�าเป็นและขาดแคลน

เท่านั้น

โดยได้มอบให้ สกอ. พิจารณาปรับและผ่อนปรนกฎเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้น พร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรสาขาขาดแคลนมาให้ สกอ. รับรอง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นจะส่งต่อไปยัง กยศ. ส�าหรับจัดสรรเงินกู้ต่อไป
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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

จากนั้น ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 

และคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 

ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อ�าเภอเมืองเพชรบุรี ในการ 

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน 8 คณะ ในโครงการ 

“1 คณะ 1 อ�าเภอ” ร่วมกับชุมชนมากว่า 7 ปี ภายใต้วิสัยทัศน ์

“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า ที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร

และการท่องเท่ียว” ทั้งคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้จัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า โดยการ

เป็นศูนย์ฝึกครูต�ารวจตระเวนชายแดนที่สอนอยู่ ในโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงมีบริเวณ

ชายแดนติดกับเมียนมา พร้อมต้ังเป็นโรงเรียนกองทุนเพ่ือการศึกษา  

ส�าหรับนกัเรยีนนักศกึษาในสถานศกึษาพ้ืนทีเ่พชรบุร ี14 แห่ง เมื่อจบแล้ว

ได้ท�างานพัฒนาบ้านเกิดและชุมชน อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการ

อนุรักษ์ศิลปะการแทงหยวกด้านสุนทรียศาสตร์ โดยเตรียมต้ังสถาบัน

ช่างเมืองเพชร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวเมืองเพชร 

ให้คงอยู่สืบไป

“ช่วงเวลำน้ีเป็นโอกำสท่ีดีท่ีสุด ท่ีรัฐบำลจะช่วยสนับสนุน 

กำรอุดมศึกษำเพิ่มมำกขึ้นกว่ำที่ผ่ำนมำ เพื่อผลิตก�ำลังคนตอบโจทย์

ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี หรือในสำขำวชิำท่ีโดดเด่นในกำรพฒันำเศรษฐกจิ

ของพืน้ที ่พร้อมฝำกหำแนวทำงคงควำมเป็นรากเหง้าของ มรภ. ในการ

ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีทัศนคติที่ดี ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิต

ก�าลงัคนของประเทศ ตัง้แต่ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อำชีวศกึษำ 

ไปจนถงึอดุมศกึษำ เพ่ือทวงคนืควำมเป็นเบอร์ 1 ในกำรผลติครขูองคณะ

ครศุำสตร์/ศกึษำศำสตร์ กลบัมำให้ได้โดยเรว็” ศ.คลนิกิ.นพ.อุดม คชนิทร 

กล่าว
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