
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๖ ประจำ�วันที่ ๒๗ ธันว�คม ๒๕๖๔

 เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รมว. ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร อว. กับ อธิการบดี ๔ ทปอ. เพื่อทำาความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของ อว. ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว., รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�ร รมว.อว., ดร.พัชรินรุจ�
จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ� รมว.อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริห�ร อว. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน 
กรุงเทพฯ
          ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยหลังประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีครบทั้ง ๔ ทปอ. และมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาร่วม
ประชุมกันมากที่สุด เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน วันนี้ อว. เป็นยักษ์ที่ขยับตื่นแล้ว ตลอดปีที่ผ่านมาแต่ละส่วนย่อยของ อว. ช่วยกัน
สร้างผลงานเพ่ือสนับสนุนการทำางานของรัฐบาลและเพ่ือประชาชนมากมาย อาทิ โรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนท่ัวประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙
หรือ อว. ส่วนหน้า และมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่กลายเป็นพลังสำาคัญของทุกตำาบล ทุกจังหวัด รวมถึงการแสดง
ดนตรี อว. ทั่วประเทศโดยฝีมือของนักศึกษา เป็นต้น 
   ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ยังได้กล่าวถึงประเด็นการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ อว. เพิ่งออกประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัด
มหาวิทยาลัยเป็น ๕ กลุ่มก็เพื่อให้แต่ละแห่งเก่งในเรื่องของตนเองให้ดี ทุกมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ จุดแข็ง บริบทและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 
การจัดกลุ่มจะนำาไปสู่การพัฒนากำาลังคนและความเป็นเลิศที่มีความหลากหลาย ไม่ต้องไปแข่งในเรื่องเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจุดเด่น
เรื่องการพัฒนาพื้นที่ก็ทำาเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ในขณะที่ อว. ยังมีเครื่องมือช่วยอาจารย์ให้เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ตำาราหรือผลงาน
วิจัยเท่าน้ัน แต่มีความเป็นเลิศและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน ๕ ด้าน คือ ๑. พัฒนาท้องถ่ิน ๒. ศิลปะและสุนทรียะ ๓. การสอน ๔. นวัตกรรม และ ๕. ศาสนา



 ๑๗ ธันว�คม ๒๕๖๔ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทย โดยกล่าวถึงความสำาคัญของการเรียนภาษาจีนท่ีไม่เพียง

แต่เป็นภาษาสำาคัญของเอเชียและของโลก แต่ยังเป็นภาษาท่ีเช่ือมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนภาษาจีนมากข้ึน

ทำาให้การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

 ทั้งน้ี อว. มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมจีน โดยร่วมมือกับกระทรวงการศึกษาของจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ 

(หรือศูนย์ CLEC) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย ๔๗ แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน รวมแล้วกว่า ๑๓๐ หลักสูตร มีการ

จัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยไทยถึง ๑๖ แห่ง และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เน้นยำ้าว่า การเรียนการสอนภาษาจีนยังคง

ต้องการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ซึ่งยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องผลักดันร่วมกัน ซึ่งผลการสัมมนาในวันนี้จะ

นำาไปสู่การพัฒนารูปแบบและแนวทางดำาเนินงานเพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยไทย

 ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาโดยกล่าว

ในตอนหนึ่งว่า การส่งเสริมพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการศึกษามีส่วนช่วยสร้างสังคมที่มีคุณภาพ วัดไตรมิตรวิทยาวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตชุมชนชาวจีนจึงได้ริเร่ิมดำาเนินงานในหลายด้านเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะการก่อตั้งศูนย์

การศึกษาภาษาจีน ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ก่อตั้งมูลนิธิร่มฉัตรเพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนการสอนภาษาจีน การจัดแข่งขัน

ด้านทักษะภาษาจีนในโครงการเพชรยอดมงกุฎ การจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อไตรมิตรวิทยาลัยโดยความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตเทียนจิน

และจัดตั้งสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

ในปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีการพัฒนาต่อยอดผ่านการดำาเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจับคู่

มหาวิทยาลัยไทย - จีนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาตรี และการส่งเสริมการเรียนภาษาจีน

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา

 ในการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทยคร้ังน้ี เป็นการดำาเนินงานภายใต้ความร่วมมือไทย - จีน

โดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ

ฝ่ายจีน และมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองประเทศเข้าร่วมสัมมนาทั้งในระบบ online และ onsite  รวมจำานวน ๑๓๐ คน

อว. ผลักดันก�รพัฒน�เรียนก�รสอนภ�ษ�จีนในไทยเพื่อเชื่อมมิตรภ�พ

และคว�มร่วมมือระหว่�งไทย – จีน



เลข�นุก�ร รมว.อว. เปิดง�น Show and Share U2T

“ส่งต่อคว�มสุขและรอยยิ้มสู่ชุมชน”

 เม่ือวันท่ี ๑๕ ธ.ค. รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจ�ธิกุล

ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�ร รมว.ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรม และโฆษก อว. เป็นประธานเปิดงาน Show 

and Share U2T “ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มสู่ชุมชน” ที่ลาน

กิจกรรม ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการนำาผลการ

ดำาเนินงานโครงการ U2T ของ มรภ.อุดรธานี ในช่วง ๑ ปีท่ีผ่านมา

จาก ๑๓๕ ตำาบลมาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน

อย่างคับคั่ง

 รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการ 

U2T ได้จากงานบัณฑิต นักศึกษาและประชาชนได้สูงสุด

กว่าร้อยละ ๙๗.๕ ลงไปทำางานกับชุมชนใน ๓,๐๐๐ ตำาบล

ท่ัวประเทศ ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจากการจ้างงานมากกว่า 

๗๐๐ ล้านบาท ในการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน ก.พ. 

๖๔ ถึงปัจจุบัน งบประมาณโครงการโดยรวมอยู่ที่ ๑๐,๖๒๙ 

ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗,๒๘๓ ล้านบาท ที่สำาคัญผู้ได้รับ

การจ้างงานได้ลงพื้นท่ีทำาโครงการร่วมกับชุมชน ทำาให้เกิด

โครงการใหม่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าโครงการ หรือประมาณ 

ต่อหน้า ๔
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เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
ที่ปรึกษ�
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๑๐ โครงการต่อ ๑ ตำาบล โดยในร้อยละ ๔๐ จาก ๒๐,๐๐๐ โครงการ มีร้อยละ ๒๐ เป็นโครงการที่ทำาร่วมกับท้องถิ่นเกี่ยวเอสเอ็มอี 

วิสาหกิจชุมชนและสตาร์ทอัพ และอีกร้อยละ ๒๐ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น การกำาจัดขยะ การบำาบัดนำ้าเสีย และ

การปรับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่

 ด้าน นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กรรมการโครงการ U2T กล่าวว่า มรภ.อุดรธานี จ้างงานโครงการ U2T ใน ๑๓๕ ตำาบล ครอบคลุม 

๔ จังหวัดในอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำาภูและบึงกาฬ จ้างงานทั้งสิ้น ๒,๙๑๙ คน ถือเป็นมหาวิทยลัยที่มีการดำาเนินการจ้างงาน

มากที่สุดในประเทศ อว. หวังว่าผู้ได้รับการจ้างงานทั้งหมดจะมีอาชีพท่ียั่งยืน มีผู้ได้รับการจ้างงานท่ีกลายเป็นผู้ประกอบการที่มี

ฝีมือในชุมชนของตนเองและกลายเป็นผู้นำาชุมชนในอนาคต ส่วนการจ้างงานโครงการ U2T ระยะที่ ๒ จะมีการจ้างงาน ๗.๔ พันตำาบล

ทั่วประเทศ และจะมีการจ้างงานกว่า ๑ แสนคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หรือ สภาพัฒน์

จากหน้า ๓


