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 ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๕ : ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีในการขอรับรองมาตรฐาน

คุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET พร้อมกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ “อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก” และร่วมแสดงความยินดีแก่

สถาบันอุดมศึกษานำาร่อง ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ผ่านการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board
องค์กรวิชาชีพของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ท่ีทำาการประเมินและให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ จาก ๔๑ ประเทศท่ัวโลก โดยมี ๖ ประเทศในอาเซียน

“รมว.อว.” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศ�สตร์ไทย
ได้รับรองจ�ก ABET ครั้งแรกของประเทศ “แนะ” วิศวกรไทยต้องมีจุดข�ย

พร้อมพ�คว�มเป็นไทยก้�วไกลสู่ระดับส�กล

ต่อหน้า ๒



ที่มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการรับรองจาก ABET เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น
คร้ังแรกท่ีประเทศไทยได้รับรอง และจะมีการรับรองผลอย่างเป็นทางการ
อีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมหัวช้าง 
เฮอริเทจ กรุงเทพฯ
 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า นโยบายของ อว. ในการผลักดัน
และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้มีการ
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสาขาวิชา Subject Ranking 
ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นและมีศักยภาพในหลายสาขา
วิชา และนับเป็นข่าวดีที่วันนี้ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 
๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการรับรองจาก ABET รวมทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร การที่หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ของไทยได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
จะช่วยตอกยำ้าว่าวิศวกรของไทยมีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะ

ในการทำางานตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมท้ังข้อกำาหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล
เป็นท่ียอมรับและสามารถเคล่ือนย้ายไปทำางานได้ในทุกประเทศท่ัวโลก นับเป็นก้าวท่ีสำาคัญในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลกโดย Subject Ranking ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีวิศวกร
ที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นไทยแบบชัดเจน สามารถทำางานทัดเทียมกับวิศวกรต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม
 รมว.อว. กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก ABET ท่ีเป็นองค์กรรับรองคุณภาพระดับนานาชาติจะสร้างความเช่ือม่ัน
ให้นักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มข้ึน รวมท้ังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางไปแลกเปล่ียนและ
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ
สำาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และมีสมรรถนะในการทำางานตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงาน รวมท้ังข้อกำาหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล เป็นท่ียอมรับและสามารถเคลื่อนย้ายไปทำางานได้ในทุกประเทศทั่วโลก
ต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ATPAC ที่ได้ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา
ที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาไทย ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์ทุกท่านท่ีช่วยขับเคล่ือนโครงการ ทำาให้
การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ เป็นที่น่าชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นต่อไป
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 “ขณะนี้โลกเราอยู่ในสถานการณ์ของยุค Disruption จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การถูกกระตุ้นด้วยปัญหา
และความท้าทายหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร อันส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมอุดมศึกษาต้องปรับบทบาท
อย่างก้าวกระโดด ขับเคล่ือนให้อุดมศึกษาไทยก้าวไปสู่เวทีโลกในแบบฉบับของความเป็นไทยสู่สากล พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
บุคลากรในระบบอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตนขอขอบคุณทุกองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันทำาให้สถาบันอุดมศึกษานำาร่อง ๔ แห่ง ได้รับการรับรองจาก ABET ในครั้งนี้ และเชื่อว่า ก้าวเล็ก ๆ 
ของทุกท่านในวันนี้ จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการผลักดันมหาวิทยาลัยไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ต่อไปในอนาคต และขอส่ง
กำาลังใจให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่กำาลังจะเริ่มเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๕” ดร.เอนก กล่าวในตอนท้าย



 ๖ มกร�คม ๒๕๖๕ : ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เป็นประธานในพิธีความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนา

การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC โดย อว. และ สอศ. จะร่วมมือกันในการ

นำาสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาที่มีอยู่จำานวนมากมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต Thai MOOC และร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ทั่วประเทศในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฐานวิถีใหม่ (New normal) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ 

อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)

 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวง กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำาให้วิถีชีวิตของทุก ๆ คน

เปลี่ยนไป ทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและการเรียนการสอนต่าง ๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเรื่องเทคโนโลยีและออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วม เราต้องปรับ

ตัวให้ทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดเตรียมแผนรองรับไว้เสมอ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำากับของ

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เห็นความสำาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเตรียมพร้อม

รองรับสังคมผู้สูงวัย เพราะปัจจุบันประชากรมีอายุยืนมากขึ้น มีอาชีพเกิดขึ้นที่หลากหลาย คนรุ่นใหม่สนใจสิ่งใหม่ตลอดเวลา และที่สำาคัญ

จะมีคนที่ไม่สามารถเรียนในเวลาได้เพิ่มมากขึ้น นี่คือมิติใหม่แห่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในระบบเปิด (Thai MOOC) ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านทางแพลทฟอร์มกลางแห่งการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาส

อว. จับมือ สอศ. พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนอ�ชีวศึกษ�และพัฒน�กำ�ลังคน

ด้�นอ�ชีพผ่�น แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC
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ให้ประชาชนสามารถเรียนได้ฟรี ทุกท่ีทุกเวลา ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning) และสนับสนุน

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการนำารายวิชา

บนระบบ Thai MOOC Platform ไปใช้เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ใช้งานที่หลากหลาย Thai MOOC Platform จึงได้มีระบบต่าง ๆ  ที่คอยสนับสนุนให้ประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสนธิกำาลัง เพิ่มองค์ความรู้ และต่อยอดขยายผลการจัดการศึกษา

ออนไลน์ระบบเปิดแบบมหาชน MOOC จากการเรียนเพ่ือความรู้ เพ่ือการใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพในการทำางาน ไปสู่การเทียบโอน

ให้ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพและ/หรือคุณวุฒิการศึกษา ได้เป็นอย่างดี

 “เราต้องร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ท่ัวประเทศ ออกแบบและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฐานวิถีใหม่ (New normal) โดยใช้การเรียนการสอนในช้ันเรียนร่วมกับการเรียน

การสอนออนไลน์และการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างกำาลังคนด้านอาชีพคุณภาพสูง นอกจากนี้รายวิชาออนไลน์อาชีวศึกษาในแพลตฟอร์มดิจิทัล 

Thai MOOC จะเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจเข้าเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำางานอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอด

ชีวิตของประชาชน ความร่วมมือทางวิชาการนี้จะช่วยเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการพัฒนากำาลังคนด้านอาชีพ

ดำาเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว” ปลัดกระทรวง อว. กล่าวในตอนท้าย
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