
อว. จับมือ กกต. เพิ่มหลักสูตรวิชา “พลเมืองเข้มแข็ง”
ในสถาบันอุดมศึกษา นำาร่องมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ

 วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย

ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) และสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

เพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนเสริมความเป็นพลเมืองคุณภาพและ

ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร 

“พลเมืองเข้มแข็ง” เป็นวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education : GE)

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต พร้อมจัดสรรงบประมาณและวางแผนต่อเน่ืองระยะยาว ๕ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นำาร่องมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ พร้อมขยายผลสู่ระดับมัธยมศึกษา ณ สำานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข อว. และ กกต. เล็งเห็นว่านิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศที่ควรปลูกฝัง

ในระยะยาว จึงมีแนวทางในการดำาเนินการร่วมกัน ดังนี้

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๒๕ ประจำาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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 ๑. เสนอคณะรัฐมนตรีให้กำาหนด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

คุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็นวาระแห่งชาติ

 ๒.  กำาหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของ อว. และ กกต. เพื่อดำาเนินการ

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมในระดับอุดมศึกษา

ท่ัวประเทศ

 ๓.  ร่วมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการมาตรฐาน

การอุดมศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน

 ๔.  จัดทำาคู่มือการสอนรายวิชาทั่วไป (General Education) วิชา

พลเมืองคุณภาพ (Quality Citizen)

 ๕.  พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้านการเป็นวิทยากรให้อาจารย์

และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

 ๖.  ติดตามประเมินผลนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน

การทำาวิจัยเพื่อปรับปรุงรูปแบบการดำาเนินงาน

 ๗.  จัดทำาแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อว. และ กกต. 

ในด้านต่าง ๆ โดยกำาหนดและจัดสรรงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

 ๘.  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ดำาเนินการจัดการเรียน

การสอนวิชา “พลเมืองเข้มแข็ง” เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education :

GE)

 ๙.  สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง มีส่วนร่วมในกระบวน

การเลือกต้ัง เช่น ช่วยสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง หรือร่วมเป็นกรรมการ

ในการเลือกตั้ง เป็นต้น

 ๑๐. ผลักดันในนิสิตนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ  ของ อว. ร่วมรณรงค์

เผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับท้องถิ่นของตนในทั่วประเทศ

 ๑๑. จัดสรรงบประมาณให้ กกต. ประจำาจังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ๓๘ แห่ง อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และให้นำาความรู้ไปขยายผลต่อ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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 กิจกรรมในช่วงเช้า วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นการหารือ

แนวทางการคัดเลือกโครงการ Talent Mobility ที่ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กว่า ๒๘๔ โครงการ เพื่อหาโครงการ

ที่มีศักยภาพในการผลักดันให้ผลงานวิจัยสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ได้จริง โดยมี ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดม

ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานประชุม

ดังกล่าว พร้อมด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม

อว. ผนึกกำาลัง ศูนย์อำานวยความสะดวก Talent Mobility

(TM Clearing House) จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัด Workshop

แนวทางการบริหารโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

และวิสาหกิจ นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำานวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรสันต์ิ

โสภณ รองผู้อำานวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย

Talent Mobility จำานวน ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหา-

วิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ร่วมจัดทำาแนวทางการคัดเลือก

 รองปลัดกระทรวง กล่าวว่า เป้าหมายที่สำาคัญของโครงการ Talant Mobility คือทำาให้นักวิจัยได้ร่วมพัฒนากับภาคเอกชน

เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม และสิ่งที่ อว. ต้องการผลักดันให้เกิดข้ึนในอนาคต คือสามารถทำาให้นักวิจัยเข้าไปทำางานกับภาคเอกชน

แบบ Full time แต่ด้วยสภาพแวดล้อมและข้อจำากัดหลาย ๆ ด้าน ทำาให้ไม่สามารถทำาได้ในเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงในอนาคตอยากให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

สามารถผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในระยะยาวอย่างจริงจัง ช่วยให้ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ร่วมกันพัฒนาจะได้ผลลัพธ์

ที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ากับงบประมาณและเวลา ตัวกลางสำาคัญที่จะทำาความเข้าใจและผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงคือ Clearing House 

ต้องร่วมมือกันและทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ นั่นคือการยกระดับ Talent mobility ไปอีกขั้นหนึ่ง ที่สามารถทำาให้นักวิจัยไปเป็น

ส่วนหนึ่งหรือเป็นพนักงานของภาคเอกชนนั้นจริง ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ และทำาให้ตัวอาจารย์หรือนักวิจัยสามารถนำาผลงานที่ตนเอง

ได้พัฒนานำามาขอตำาแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย และท้ายสุดอยากให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและทำางานจริง

ร่วมกับภาคเอกชน ส่วนด้านของการเรียนการสอน อยากให้อาจารย์หรือนักวิจัยปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการสอน โดยใช้ประสบการณ์จริง

ควบคู่ไปกับทฤษฎี
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 ขณะที่กิจกรรมในช่วงบ่ายและคำ่า เป็นการจัดทำาแนวทางการบริหารโครงการ โดยมี ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล กรรมการบริหาร

โครงการ Talent Mobility เป็นประธานในการจัดทำาแนวทางดังกล่าว โดย ศ.พีระพงศ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่ผ่านมา

ของโครงการ ได้เรียนรู้หลายอย่างของการบริหารจัดการ โดยเป้าหมายหลักท่ีมีร่วมกันคือต้องการให้ภาคเอกชนพัฒนาได้เร็วขึ้น

มหาวิทยาลัยเองท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ประสานงาน รวมถึงภาคเอกชนต้องทำางานร่วมกันอย่างจริงจัง ทั้งด้าน

ความรู้ ด้านการวิจัยและพัฒนา และงบประมาณต่าง ๆ สิ่งที่สำาคัญคือผลลัพธ์ที่ได้ต้องเกิดขึ้นจริง สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

มีนักวิจัยที่มีศักยภาพมากมาย ต้องช่วยกันผลักดันให้บุคคลเหล่านี้เข้าไปช่วยภาคเอกชนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น จะเป็น

การพัฒนาทั้งตัวนักวิจัยเอง และภาคเอกชนก็ได้ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสินค้า อุตสาหกรรม และการบริการต่าง ๆ หากมี

การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน ตนอยาก

ฝากให้มหาวิทยาลัย ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการทำา R&D ให้แก่ภาคเอกชนด้วย เพราะจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองต่อไปได้

ในอนาคต มองปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจสำาคัญคือทุกฝ่ายต้องมีเป้าหมายเดียวกันและมุ่งทำาจนสำาเร็จ 

ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้แน่นอน”

 และปิดท้ายด้วย การบรรยายในหัวข้อ “การขอตำาแหน่งทางวิชาการด้วยผลงาน Talent Mobility” โดย ผศ.สุรพิน พรหม

แดน นักวิจัยโครงการ Talent Mobility จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นนักวิจัยคนแรกที่ใช้ผลงานจากโครงการ 

Talent Mobility มาใช้สำาหรับการขอตำาแหน่งทางวิชาการ ประเภท ผลงานวิชาการกลุ่มที่ ๒ ผลงานในลักษณะอื่น ๆ (ผลงานวิชาการ

เพื่ออุตสาหกรรม)
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