
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๒๗ ประจำ�วันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๖๕

 เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รมว.ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. ได้จัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) กว่า ๕๘ หลักสูตร ซึ่งเป็นทักษะท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) โดยท้ัง ๕๘ หลักสูตรน้ีมาจาก ๑๒ หน่วย

ฝึกอบรมชั้นนำาที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ผ่านการรับรองตามมาตรการ 

Thailand Plus Package โดยผู้ประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเหล่านี้ สามารถ

นำาไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ถึง ๒๕๐% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง และหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ้างงานบุคลากรท่ีมีทักษะสูงในด้าน ดังกล่าว สามารถ

นำาค่าใช้จ่าย “เงินเดือน” ของพนักงานไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ได้อีก ๑๕๐% จากกรมสรรพากร

อว. เปิด ๕๘ หลักสูตรสะเต็ม (STEM) พัฒน�โดย ๑๒ หน่วยฝึกอบรมชั้นนำ�
ทั้งมห�วิทย�ลัย ภ�ครัฐ และภ�คเอกชน สอดคล้องอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ

เผยผู้ประกอบก�รที่ส่งบุคล�กรเข้�รับก�รฝึกอบรมใน ๕๘ หลักสูตรส�ม�รถ

นำ�ไปขอยกเว้นภ�ษีเงินได้ถึง ๒๕๐% 

 ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผอ.สำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สอวช.) 

กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ๕๘ หลักสูตร และยังมีอีกกว่า ๒๒๒ หลักสูตรที่ยังรอการพิจารณา ซึ่งทุก

หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร

เพื่ออนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าดูหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองหรือศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ www.stemplus.or.th ต่อหน้า ๒

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์



 เม่ือวันท่ี ๕ มี.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รมว.ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธาน

การประชุมสรุปผลการดำาเนินงานด้านระบบรางและอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบรางและอุตสาหกรรมการบิน ที่ศูนย์

การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จังหวัดนครราชสีมา

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ภาคอีสานกำาลังจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระบบขนส่งทางรางของไทย เชื่อมโยงกับพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดนและประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการพัฒนาและยกระดับ

“เอนก” ลั่นภ�คอีส�นศูนย์กล�งโลจิสติกส์ระบบขนส่งท�งร�ง 
ชู มทร.อีส�น เป็นสถ�บันขับเคลื่อนเชื่อมโยงไทยสู่ประเทศกลุ่มอ�เซียน

รวมไปถึงส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน เผยมีเครือข่�ยจ�ก ๔ วิทย�เขต

ทั้งขอนแก่น  ร้อยเอ็ด สกลนคร และสุรินทร์ สร้�งนวัตกรรมและพัฒน�

กำ�ลังคนสนับสนุนอุตส�หกรรมระบบขนส่งท�งร�ง  

จากหน้า ๑

ต่อหน้า ๓



ด้านการคมนาคมของรัฐบาล ซึ่ง อว. มีส่วนสำาคัญยิ่งในการสร้างนวัตกรรมและ

พัฒนากำาลังทางด้านนี้ โดยมี มทร.อีสาน เป็นสถาบันขับเคลื่อนหลักในภูมิภาค 

ซึ่งปัจจุบันการดำาเนินงานมีความรุดหน้าไปมาก เช่น ขณะนี้เราสามารถ

สร้างต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาฝีมือคนไทยได้ จัดต้ังสถาบันสหสรรพศาสตร์

เพื่อพัฒนากำาลังคนทางด้านระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมการบิน 

พร้อมผลิตหลักสูตรที่ผ่านการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

สภาวิศวกร (กว.) อาทิ หลักสูตรซ่อมระบบอาณัติสัญญาณ การออกแบบ

สถานี การจัดการสถานี วิศวกรรมโลจิกส์ เป็นต้น พัฒนาโครงการ “ร้อยแก่น

ส�รสินธุ์ เมืองนวัตกรรมระบบร�ง” ที่จะเชื่อมโยงระบบรางของ ๔ จังหวัด 

ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกัน จัดตั้งสถาบัน

เครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมมากมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

และอากาศยาน 

 รมว.อว.กล่าวต่อว่า มทร.อีสาน มีความพิเศษตรงที่สามารถทำางาน

ได้ทั้งภาคอีสาน ด้วยมีวิทยาเขตถึง ๔ แห่งใน ๔ จังหวัดทั้งขอนแก่น ร้อยเอ็ด 

สกลนคร และสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับชาติ และระดับความ

รู้ก็เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ สามารถนำา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไม่ได้เน้นพัฒนา

ในงานวิจัยระดับสูง แต่ช่ำาชองในการนำามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอแบบ

ไทย ๆ ตนตั้งใจผลักดันให้ มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาของ

พื้นที่ ซึ่ง มทร.อีสานก็ต้องทำาตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้ามาทำางานร่วมกับ

เรา ทั้งทางจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน ทำาให้ทุกคนไว้วางใจ

อยากร่วมงานกับเราให้ได้

โครงก�ร “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ” ฉลุย ทปอ. เผยลงทะเบียนสอบเข้�มห�วิทย�ลัย

TCAS สำ�หรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-เสี่ยงสูง วันแรก แจ้งขอเข้�สอบแล้ว ๑๙๗ คน

เปิดสน�มสอบพิเศษ ๑๘ แห่งทั่วประเทศ

 เมื่อวันท่ี ๘ มี.ค. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) และ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออ�ภรณ์ ประธ�นที่ประชุม

อธิก�รบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันเปิดเผยว่า ตามท่ี ทปอ.

ได้ดูแลโครงการ “ติดโควิดยังมีสิทธิ์สอบ” เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อ

โควิด-๑๙ กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ยังมีสิทธิ์เข้าสอบ

ในระบบ TCAS เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็น

การทำางานร่วมกันของทั้ง ๔ กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง อว. 

จัดห้องสอบพิเศษท่ีมีความปลอดภัยสูงแยกบริเวณชัดเจน เข้มงวด

ด้วยมาตรการทางสาธารณสุข บางแห่งจัดสิ่งอำานวยความสะดวก

จากหน้า ๒

ต่อหน้า ๔

พร้อมที่พักและอาหารให้ทาง ทปอ. ได้เปิดระบบลงทะเบียนสำาหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นวันแรกในวันที่ ๗ มี.ค. โดยทางออนไลน์

แล้วพบว่า ในวันแรกมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการจัดสอบแบบพิเศษนี้แล้ว ๑๙๗ คน โดยเป็นผู้ที่ติดเชื้อ ๑๘๓ คน และผู้มีความเสี่ยงสูง ๑๔ คน ซึ่งแจ้ง

ขอเข้าสอบในวันที่ ๑๒ มี.ค. มากที่สุด จำานวน ๑๙๗ คน รองลงมาคือ วันที่ ๒๐ มี.ค. และ ๑๙ มี.ค. จำานวน ๑๗๑ และ ๑๗๐ คน ตามลำาดับ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออ�ภรณ์



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
ที่ปรึกษ�
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย   นายวันนี นนท์ศิริ     
กองบรรณ�ธิก�ร
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

 ทั้งนี้ สนามสอบพิเศษทั้ง ๑๘ แห่งทั่วประเทศ ได้มีระบบ Open

Chat เพื่อประสานงานให้นักเรียนที่มีข้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียด

ในการจัดสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบท่ีติดเช้ือหรือมีความเส่ียงสูงลงทะเบียน

ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย ๑ วัน ซ่ึงทาง ทปอ. และมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ ได้พยายามอย่างเต็มท่ีในการเพิ่มสนามสอบพิเศษ จากเดิม ๗ แห่ง 

เป็น ๑๘ แห่งทั่วประเทศแล้ว และอาจจะมีเพิ่มเติมอีกตามความเหมาะสม 

มีระบบและมาตรการการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดสำาหรับผู้เข้าสอบ

ทั้งที่ไม่ติดเชื้อและติดเชื้อแยกจากกันชัดเจน

จากหน้า ๓

 “สำาหรับปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ในระบบ TCAS65 ได้กำาหนดสอบ GAT/PAT ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศผล

สอบวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ โดยมีจำานวนผู้สมัคร GAT/PAT 

และวิชาสามัญ รวมท้ังส้ิน ๑๘๓,๒๒๘ คน แบ่งเป็นการสอบ GAT/PAT จำานวน ๑๗๗,๘๕๓ คน และสอบวิชาสามัญ จำานวน ๑๕๕,๒๘๒ คน” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

 ทั้งนี้ สนามสอบทั้ง ๑๘ แห่ง มีดังนี้ ๑. สนามสอบพิเศษ ม. ธรรมศาสตร์ (ศูนย์สอบ ม. ธรรมศาสตร์) ๒. สนามสอบพิเศษ ม.แม่โจ้ (ศูนย์สอบ 

ม.เชียงใหม่) ๓. สนามสอบพิเศษ ม. เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ ม. เทคโนโลยีสุรนารี) ๔. สนามสอบพิเศษ ม. ขอนแก่น (ศูนย์สอบ ม. ขอนแก่น)  ๕.  สนามสอบ

พิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์) ๖. สนามสอบพิเศษ ม. สงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบ ม. สงขลานครินทร์) ๗. สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี 

(ศูนย์สอบ ม. บูรพา) ๘. สนามสอบพิเศษจังหวัดระยอง (ศูนย์สอบ ม. บูรพา) ๙. สนามสอบพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์สอบ ม. บูรพา) ๑๐. สนามสอบ

พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ ม. ศิลปากร) ๑๑. สนามสอบพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์สอบ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ๑๒. สนามสอบ

พิเศษจังหวัดนนทบุรี (ศูนย์สอบ ม. เกษตรศาสตร์) ๒๓. สนามสอบพิเศษจังหวัดตาก (ศูนย์สอบ ม. นเรศวร) ๑๔. สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์สอบ 

ม. เชียงใหม่) ๑๕. สนามสอบพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์สอบ ม.อุบลราชธานี) ๑๖. สนามสอบพิเศษจังหวัดปัตตานี (ศูนย์สอบ ม. สงขลานครินทร์) 

๑๗. สนามสอบพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ ๑๘. สนามสอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์


