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เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพบปะพูดคุย และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.) 

๑/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ในการนี้ ดร.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ� รมว.อว. 

และ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.อว. เข้าร่วมในการพูดคุยดังกล่าวด้วย

 รมว.อว. กล่าวว่า ในเวลา ๑๘ เดือนที่ผ่านมานี้เราสามารถทำางานเป็นกระทรวงที่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่หน่วยย่อยของ

กระทรวงเท่าน้ัน ต้องขอขอบคุณทุกคนท่ีร่วมกันทำาให้ขยับและขับเคลื่อนการทำางานแบบที่เป็นกระทรวงด้วยความสามัคคี 

หลายโครงการที่ประสบความสำาเร็จ ทำาให้ อว.เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชน อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล หรือ U2T 

การทำาสนามฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย การลดค่าเล่าเรียน การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ เป็นต้น นอกจากนี้ 

อว. ยังได้เริ่มปฏิรูปอุดมศึกษาไปหลายเรื่องแล้ว เช่น การจัดกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย การขอตำาแหน่งทางวิชาการที่มากกว่า

การขอตำาแหนง่จากวจิยัและตำารา การยกเลกิการรไีทรจ์ากระยะเวลาการเรยีน การลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั เปน็ต้น 

เร่ืองสำาคัญเร่ืองหน่ึงคือการกำาหนดให้ อว. เป็นกลไกหลักท่ีจะขยับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้ได้ในปี ๒๕๘๐

ซ่ึง อว. จะต้องเป็น อว. แบบในประเทศท่ีพัฒนาแล้วในปี ๒๕๗๐ ล่วงหน้าก่อน ๑๐ ปี เน่ืองจากเราเป็นกระทรวงแห่งสรรพวิชาการ

จะต้องนำาพาให้ประเทศและสังคมเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 การที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ อว. จะเดินด้วย ๒ ขา คือ ขาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และขาเศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์ ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อว. ได้ทำาไปแล้วในหลายอย่าง เช่น การประกาศว่าเราจะมียานอวกาศไปโคจร

รอบดวงจันทร์ได้ในอีก ๖ ปีข้างหน้า และการเริ่มผลิตเทคโนโลยีและเคร่ืองมือชั้นสูงด้วยตนเอง จะต้องพยายามพ่ึงตนเอง
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ทางเทคโนโลยีให้ได ้ อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ต้องฉวยโอกาส

ใช้ให้เป็นประโยชน์ ทำาให้เป็นจุดพลิกเปลี่ยนท่ีสำาคัญ หากทำาได้จะสามารถ

ลดช่องว่างระหว่างเรากับประเทศท่ีนำาหน้าของโลกลงได้ เรามีอาวุธที่สำาคัญ 

คือ sandbox ซึ่งเป็นการยกเว้น กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค

ในการทำาให้เกิดนวัตกรรม ความเจริญก้าวหน้า ขอเชิญชวนให้ใช้โอกาสน้ีให้เต็มท่ี

 ในขาของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เรามีวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่เราเรียกว่า ธัชชา ซึ่งเป็นวิทยสถานที่ศึกษา

ในหลายเรื่อง เพื่อจะยกมูลค่า คุณค่า ราคาของประเทศไทยให้สูงขึ้นด้วยการใช้

อารยธรรมของเรา และในอนาคตเรากำาลังจะทำาวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์

ออกมาด้วยเพื่อเป็นศูนย์รวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทำาให้

วิทยาศาสตร์เป็นความสนุกและเพลิดเพลิน วิทยสถานนี้จะปรับ subject 

ranking ของเราให้สูงขึ้น จึงอยากเชิญชวนชาวราชมงคลร่วมงานกับหน่วยงาน

วิจัย สถาบันวิจัย ของ อว. จะทำาให้สามารถไปดึงทรัพยากร เครื่องมือ จะผลิต

งานในระดับโลกได้ หากเราร่วมกันทำา ร่วมกันรับรู้เรื่องของกันและกันและของ

ส่วนกลางให้มากขึ้น ขยับไปพร้อมกัน หนุนกัน ก็จะสามารถดึงศักยภาพของ 

อว. ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

 สุดท้ายอยากเห็นราชมงคลทำาโรงเรียนสาธิต ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีจะเตรียม

เด็กเข้ามาสู่เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มทร. มีจุดเด่นที่เน้นบัณฑิตให้ทำางานเป็น 

เน้นเทคโนโลยี มีการปฏิบัติที่เก่ง หากระบบราชมงคลเปิดโรงเรียนสาธิตก็จะ

ต้องทำาให้เห็นว่าเป็นสาธิตท่ีก้าวหน้า ทันโลก หากเปิดได้ก็จะเป็นกระแสที่ดี

และเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง รมว.อว. กล่าวในตอนท้าย
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 เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศ�สตร�จ�รย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามในบัณทึกข้อตกลงการสนับสนุนการดำาเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้

โครงการพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทำาและเตรียมความพร้อมรองรับการทำางาน

ในอนาคตระหว่างสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ แห่ง ณ สำานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี น�ยวันนี นนท์ศิริ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานในห้องประชุมและ

ร่วมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จำานวนกว่า ๑๐๐ คน

 ปอว. กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำาเนินการในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างกระทรวง อว. กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน

อุดมศึกษาทั้ง ๑๗ แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทำาและเตรียม

ความพร้อมรองรับการทำางานในอนาคต ซึ่งตรงกับทิศทางการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาของประเทศ เพ่ือตอบสนองและขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศ 

 โดยมบีรบิทสำาคัญ ๓ ประการของโครงการนีไ้ดแ้ก ่ บรบิทในการพฒันาคนทีจ่ะนำาไปสูก่ารสร้างอาชพี ปจัจยัสำาคญัคือบคุลากร

ที่จะสร้างขึ้นมานั้นต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และที่สำาคัญคือ ผู้ใช้ผลผลิตนั้นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุก

กระบวนการตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การสอนและการใช้ บริบทในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรท่ีทำาให้ประเทศเข้าสู่สังคม

สูงวัย แต่ในขณะเดียวกันแต่ละคนจำาเป็นจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทักษะท่ีมีอยู่ต้องถูกปรับเปล่ียนต่อไปเร่ือย ๆ ให้สอดคล้องกับ

สภาพต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบท
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เจ้�ของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เลขที่ ๗๕/๔๗ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓   เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
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นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย   นายวันนี นนท์ศิริ     
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นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์   นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ นายกรภัทร์ จิตต์จำานงค์ 
นายวัชรพล วงษ์ไทย   นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ  นายปวีณ ควรแย้ม     
นายจรัส เล็กเกาะทวด   นางสาวอินทิรา บัวลอย  นายไพโรจน์ แก้วจินดา
นางสาวพลอยมณี เยาว์ดำา
ผู้พิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำากัด อาร์ตโปรเกรส โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐ e-mail: art.progress@hotmail.com www.ops.go.th

ประการท่ีสามคือ ระบบของการผลิตคนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ท่ีจะต้องปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

ทิศทางการ Reskill/Upskill/Newskill อาจจะไม่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเหมือน degree program บทบาทของหลักสูตรที่เรียกว่า

หลักสูตร non degree ก็จะมีความสำาคัญมากขึ้นไปด้วย บริบททั้ง ๓ ประการนี้ จะนำาไปสู่สิ่งที่พวกเราได้ร่วมมือกันในครั้งนี้

 อว. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมในโครงการนี้ เรามาทำางาน

ด้วยกันเพ่ือท่ีจะทำาให้เห็นภาพว่ากลไกของประเทศสามารถขับเคล่ือนไปได้ดีโดยอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปอว.กล่าวในตอนท้าย

 สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในคร้ังน้ี ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ กองยกระดับคุณภาพการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๙-๕๖๑๒ 

โทรสาร ๐-๒๐๓๙-๕๖๖๕
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