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กิจกรรมล่าสุด
ประชุมคัดเลือกหลักสูตร “STEM for TVET” ต้องปรับใช้ได้กับบริบทไทย

ผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต จัด
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหลักสูตร “STEM for TVET” เพ่ือกำาหนดทิศทางเสริม
ศักยภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้นำาหลักสูตร
การเรียนการสอนนักเรียนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการฯ ท่ีสามารถนำามาปรับใช้ได้จริง
กับทุกบริบทของประเทศไทย มีการฝึกอบรมผู้สอนเป็นหัวใจสำาคัญ พร้อมท้ังมีรูปแบบ
การพัฒนาครูบนระบบออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรแบบ "one size fits all" ท่ีใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนเหมือนกันทุกองค์กร โดยคณะกรรมการได้เลือกหลักสูตรของ It’s 
About Time ที่มีการพัฒนามาจากงานวิจัย ผ่านการทดลองใช้มาแล้วกับหลายโรงเรียน
ตัง้แตร่ะดบัมธัยมตน้จนถงึมหาวทิยาลัยในประเทศสหรฐัอเมรกิา มาเป็นหลักสตูรต้นแบบ
เพื่อนำามาใช้ในศูนย์อาชีวศึกษาของโครงการฯ 

โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวทิย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต รว่มกบั กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “Enjoy 
Science: Young Makers Contest” ชวนนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา 
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ” ชิงทุนการศึกษา
และทริปร่วมงาน  Maker Faire ในทวีปยุโรปและญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท 
เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในการประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ความรู้
ด้านสะเต็ม ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำาหรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 15 ล้านคน ซึ่ง
จะส่งผลให้สังคมไทยในอนาคตมีความต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น 
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• นิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ หน้า 2
• การยกระดับหลักสูตรการเรียนอาชีวศึกษา

ในสหรัฐอเมริกา  หน้า 3
• กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น หน้า 4

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) มีบทบาทสำาคัญในการผลิตและพัฒนา
กำาลังคนสายอาชีพท่ีได้มาตรฐานและคุณภาพ
เพ่ือสนองความต้องการของประเทศภายใต้
แนวคิด “สานพลังประชารัฐ”  จึงได้วางแนวทาง
การผลิตและพัฒนากำาลังคนสายอาชีพท้ังครู
และนักเรียนให้เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบ
การและมีค่าตอบแทนตามสมรรถนะจริง ผ่าน  4 
โครงการหลักคือ

1. โครงการปรับหลักสูตร ปวช.’60 ปวส.’61 
ซ่ึงจะจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านทางโครงงาน (Project Based 
Learning: PBL) โดยเน้ือหาของหลักสูตร
จะเ กิดการระดมสมองของทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ สมาคมองค์กรวิชาชีพ สถาน
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์และครูฝึกใน
สถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีดูแลเร่ืองมาตรฐานและคุณภาพ

อ่านต่อหน้า 4

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (กลาง แถวบน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
เปิดโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วศิวกรรม และคณติศาสตร ์หรอื สะเตม็ ผ่านการทดลองสวมบทบาท 10 อาชีพท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนา
นวัตกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เส้นทางการพัฒนารองรับ 
การขับเคล่ือนวงการอาชีวะไทย 
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”

กระตุ้นเยาวชนรุ่นใหม่ปั้นผลงานเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
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การพัฒนากำาลังคนด้านสะเต็ม ให้มีทักษะทางการคิด 
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  นับว่ามีความสำาคัญอย่างมากในการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยเหตุน้ี  
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ  
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จึงได้จัด โครงการ  “Enjoy Science 
Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
เรียนรู้และทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 10 อาชีพ
สาขาสะเต็ม หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักใน
สังคมไทย แต่มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  
โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟมีนักเรียน
และผู้ปกครองกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 3 วัน 
ของการจัดกิจกรรม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการ ‘Enjoy Science Careers: 
สนุกกับอาชีพวิทย์’ จะมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุ 
เ ป้าหมายในการพัฒนากำา ลังคนให้มีความสามารถเชิง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ เพราะการพัฒนากำาลังคนในสาขา
สะเต็มน้ันจะต้องวางรากฐานตั้งแต่วัยเด็กให้พวกเขาเห็นว่า
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสนุกน่าสนใจ 
จนเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะประกอบอาชีพในสาขาน้ีต่อไปใน
อนาคต”

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำานวยการ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
เปิดเผยว่า “โครงการฯ ได้คัดเลือก 10 อาชีพท่ีมีบทบาท
สำาคัญในอนาคตประกอบด้วย 1. นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม  
2. นักคิดค้นยา 3. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร 4. วิศวกรชีวการ
แพทย์ 5. นักวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง 6. นักนิติวิทยาศาสตร์ 
7. นักปรับปรุงพันธุ์พืช 8. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 9. นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และ 10. นักออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหว  
มาให้เยาวชนได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ
ได้สนุกกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจริงในการประกอบ
อาชีพ ท้ังยังได้พบปะกับบุคคลต้นแบบท่ีจะมาแนะแนวเส้นทาง
สู่การประกอบ 10 อาชีพสะเต็ม เพ่ือให้เยาวชนสามารถเตรียม
ความพร้อมสำาหรับอาชีพท่ีชอบ และเดินไปสู่จุดหมายได้อย่าง 
ถูกทาง”

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าว
ว่า “โครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ 
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ ‘Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพ่ืออนาคต’ ที่เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมการศึกษาในสาขาสะเต็ม และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่น

นิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่ 10 อาชีพสะเต็ม
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ใหม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ใกล้ตัว เกิดแรงบันดาลใจ
และความสนใจท่ีจะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม
ต่อไปในอนาคต ซึ่งแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถ
ทดลองสวมบทบาทอาชีพ และลงมือทดลองทำากิจกรรมน้ันเป็น
ท่ีนิยมในหลายประเทศ ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีกิจกรรมที่ให้
เด็กๆ ได้ร่วมสนุกและเรียนรู้แบบ Edutainment แต่ยังจำากัดอยู่
ท่ีกรุงเทพฯ และต้องเสียค่าเข้าชม เชฟรอนจึงเห็นว่าโครงการ
น้ี จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมดีๆ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่เยาวชนท้ังในกรุงเทพฯ และในจังหวัดอ่ืนๆ โดย 
ไม่มีค่าใช้จ่าย”

นางสาววัชราพร ไพฑูรย์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ หน่ึงในเยาวชนท่ี
ร่วมกิจกรรม เล่าว่า “หนูชอบนิทรรศการในวันน้ีมาก เพราะ
ได้มีโอกาสรู้จักกับอาชีพต่างๆ ในสาขาสะเต็ม ผ่านกิจกรรม 
การทดลองสนุกๆ หลายอย่าง ซึ่งหลายอาชีพหนูไม่เคยรู้จัก
มาก่อนหรือบางอาชีพก็เคยได้ยินแต่ไม่ทราบรายละเอียด สิ่งท่ี
ชอบเป็นพิเศษคือการได้พูดคุยกับบุคคลต้นแบบของอาชีพต่างๆ 
ซึ่งให้คำาแนะนำาและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพในอนาคต โดยตัวหนูเองจะต้องสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน้ีแล้ว จะนำาความรู้และ 
แรงบันดาลใจท่ีได้รับไปใช้ในการเลือกคณะท่ีน่าจะปูทาง
วิชาการให้เราได้มีโอกาสได้ทำาอาชีพท่ีชอบและสนใจใน
อนาคต”

ท้ังน้ีเพ่ือสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยท่ัวประเทศได้สวม
บทบาท10 อาชีพสะเต็ม นิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟน้ี  
จะนำาไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ  
อพวช. ท่ีจะเดินทางไปจัดกิจกรรมท่ัวประเทศ ตั้ งแต่  
เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และคาดว่าจะมีเยาวชน 
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 100,000 คน

น้องๆ นักเรียนทดลองบรรจุยาลงในเม็ดแคปซูล
หนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในบูทนักคิดค้นยา
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กับความต้องการของอุตสาหกรรม จัดหาพ่ีเล้ียงท่ีปรึกษาและ
หลักสตูรการฝึกงานท่ีนักเรยีนไดร้บัค่าจา้ง นอกจากน้ันนักเรียน
ท่ีจบการศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเพ่ือเข้าทำางานกับ
ไอบีเอ็มและบริษัทท่ีเป็นพันธมิตร และจากความสำาเร็จน้ีเอง
ทำาให้โปรแกรม P-TECH ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งในเดือน
กันยายน ปี 2559 น้ี จะมีโรงเรียน P-TECH เปิดกว่า 60 แห่งในสหรัฐ

นอกจากน้ี ผู้เขียนยังกล่าวสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะสำาหรับครูให้เข้มแข็งและต่อเน่ือง เน่ืองจากครูมีบทบาท
อย่างมากต่อความสำาเร็จของนักเรียน ดังน้ันครูจึงต้องได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการศึกษา ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะ
ต้องมีการพัฒนาข้ึน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง
ให้มีความสามารถมากกว่าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาภาค
บังคับ การพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวทางนี้จะช่วยให้ครูสามารถ
ประยุกต์การเรียนรู้จากประสบการณ์ไปสู่บทเรียนและพัฒนาตัว
วัดสถาบันเพื่อใช้วัดความสำาเร็จของนักเรียน  

การเน้นการฝึกอบรมด้านอาชีพและการศึกษาทางเทคนิค 
เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างแรงงานท่ีมีคุณภาพและลดการ
ว่างงานของคนหนุ่มสาว โปรแกรม TVET ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงแต่สร้างงานท่ีมีค่าตอบแทนสูงให้กับผู้สำาเร็จการศึกษา แต่
ยังสร้างความใฝ่รู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
นักศึกษาอีกด้วย จากประสบการณ์ในสหรัฐฯ ผู้เขียนเชื่อว่า
ความร่วมมือ PPP เป็นองค์ประกอบสำาคัญของความสำาเร็จของ 
โปรแกรม TVET ประเทศไทยจึงควรให้ความสำาคัญกับ
โปรแกรม TVET อย่างต่อเนื่องและสร้างรากฐานที่มั่นคงสำาหรับ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการศึกษาของภาครัฐ
 
แหล่งที่มา http://www.usnews.com/opinion/articles/2015-12-18/career-and-
technical-education-programs-provide-path-to-middle-class-jobs

จากความเห็นของผู้เขียนบทความ เรื่อง “เส้นทางสู่ชนชั้น
กลาง” แรนดี้ วายกาเทน ประธานสหพันธ์ครูอเมริกัน และ 
สแตนล่ี ลิโท รองประธานฝ่ายประชาคมและธุรกิจองค์กรแห่ง
บริษัทไอบีเอ็ม ในเวบไซต์ US News & World Report ใน
เดือนธันวาคม ได้กล่าวถึงอิทธิพลของโปรแกรม TVET หรือ 
การอาชีวศึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ท่ีมีผลต่อความ
สำาเร็จของนักเรียน ดังเช่นกรณีของโมฮาเม็ดและคนอ่ืนๆ ท่ี
สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่การพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยได้ 

ลิลลี่ โมฮาเม็ด เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำาเร็จจากการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเทคนิคในสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบัน
เธอมีรายได้ต่อปีถึง 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ  2,459,485 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ของผู้ท่ีจบ
การศึกษาจากวิทยาลัย แม้ว่าสังคมส่วนหน่ึงยังมีแนวคิดด้านลบ
เกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษา  แต่การศึกษาทางด้านน้ีถือเป็น
สิ่งสำาคัญเพ่ือการพัฒนาแรงงานท่ีมีทักษะสูง ให้มีความสามารถ
แข่งขันในเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21

อาชีวศึกษาในสหรัฐฯ ถูกมองว่าเป็นโปรแกรมชั้นสองท่ีมีไว้
สำาหรับนักเรียนด้อยโอกาสมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามใน
เศรษฐกิจของศตวรรษท่ี 21 โปรแกรม TVET สร้างโอกาสอัน
ใหญ่หลวงในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นแรงงาน
ท่ีมีความสามารถ ผู้เขียนยังได้กล่าวอีกว่า ทัศนคติด้านลบต่อ
โปรแกรม TVET น้ันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมาก แท้ท่ีจริง
แล้ว โรงเรียนTVET ท่ีดีจะสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงงาน
ของชนชั้นกลางและทำาให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว

การสร้างโปรแกรม TVET ท่ีมีประสิทธิภาพน้ันเป็นเรื่อง
ยาก เน่ืองจากโปรแกรมดังกล่าวจะต้องอาศัยปัจจัยจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจำานวนมาก ผู้เขียนเน้นถึงความสำาคัญของการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private 
Partnerships : PPP) ให้เป็นตัวขับเคล่ือนหลักของโปรแกรม 
TVET ความรว่มมอืดงักล่าวน้ีเป็นสิง่สำาคัญในการสรา้งหลักสตูร
ท่ีเหมาะสม เพราะว่าไม่มีใครรู้ความต้องการของภาคเอกชนดี
ไปกว่าภาคเอกชนผู้ซึ่งเป็นนายจ้างนั่นเอง 

สหพันธ์ครูอเมริกันสนับสนุนความร่วมมือ PPP ผ่านแนวคิด 
“เส้นทางสู่ความสำาเร็จ : Promising Pathways” ท่ีจะคอยเชื่อม
โยงโปรแกรม TVET เข้ากับมหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจท้ัง
ขนาดเล็กและใหญ่จำานวนมาก เพ่ือทำาให้เกิดการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมด และเป็นเส้นทางให้นักเรียนสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว ผู้เขียนยังได้อ้างอิงถึงตัวอย่าง
ของโรงเรียน Brooklyn P-TECH ซึ่งเป็นหน่ึงในการส่งเสริม
การอาชีวศึกษา ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างไอบีเอ็ม, กรม
การศึกษารัฐนิวยอร์ก และมหาวิทยาลัยซิตี้แห่งนิวยอร์ก โดย
คณะทำางานได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมท่ีตรง

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนอาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
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ข่าวสะเต็มศึกษา

แผงวงจรเอนกประสงค์สามารถต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของนักคิด  
ผลงานร่วมสร้างสรรค์โดยบุคลากรสายอาชีวศึกษา ที่สะท้อนความ
ต้องการของภาคเอกชนท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
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ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
ถึงการนำาพาประเทศก้าวสู่โมเดล  “ประเทศไทย 4.0” ตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ 3 ประเด็น
สำาคัญคือ

1. สร้างการเปล่ียนแปลงให้กับประเทศ อาทิ สร้างเศรษฐกิจท่ีขับ
เคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ  เปลี่ยน 
SMEs ให้เป็น Smart  Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง

2. ผลักดันการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การวิจัยและการพัฒนา และ
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน ใช้ความได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรมของไทย ผนวกการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา ต่อยอดให้กับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) เพ่ือเป็น
แพลตฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ให้สามารถแข่งขันได้ใน
สภาพเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21

3. การผนึกกำาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” 
ประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยต่างๆ โดยภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน  ซึ่งเป็นการถักทอเช่ือม
โยงเทคโนโลยีหลัก อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ Startups ในการขับ
เคลื่อน

ตลอด 50 ปีท่ีผ่านมาโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ท่ีเน้นอุตสาหกรรมหนัก 
ทำาให้ต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในป ีพ.ศ. 2537-ปัจจบัุน ประเทศไทยมรีะดบัมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ
เพียง 3-4% เท่าน้ัน  ดงัน้ันการนำาพาประเทศกา้วสูโ่มเดล “ประเทศไทย 
4.0” จึงเป็นหนทางนำาพาคนไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูงโดยมีเป้าหมายสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลา 3-5 ปี 
ข้างหน้า 
แหล่งที่มา http://www.thairath.co.th/content/613903

ข่าวสารการศึกษา

กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต’ ร่วมกับ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัย
ช้ันนำาของประเทศไทย จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนภายใต้
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในเดือนกรกฎาคม 2559 ท้ังน้ีเพ่ือให้เด็กๆ ได้
ลงมือทำากิจกรรมท่ีน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ณ มก. และ มจธ.
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กำาลังคน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.) เป็นต้น ซ่ึงหลักสูตรท่ีได้จะต้องเป็นท่ียอมรับสอดคล้อง
กับมาตรฐานสถาบันวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องรองรับความต้องการ
กำาลังคนของประเทศและตลาดแรงงาน

2. โครงการ e-Portfolio เป็นการเปล่ียนระบบการประเมินผลการ
ทำางานของนักเรียนจากการให้คะแนนท่ีผลลัพธ์สุดท้ายมาเป็นการ
ให้คะแนนโดยการพิจารณาองค์รวมของผลสัมฤทธ์ิ โดยการประเมิน
สภาพจริงต้ังแต่การสร้างโครงงาน การทำาโครงงาน การวิเคราะห์และ
นำาเสนอผลงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะท่ีแท้จริงของนักเรียนแต่ละ
คนซ่ึงนักเรียนสามารถนำา  e-Portfolio น้ีไปใช้สมัครงานได้ท้ังในและ 
ต่างประเทศ ตลอดจนนำาไปใช้ในการเทียบสมรรถนะของ คสช. 
และ กพร. รวมไปถึงการใช้เพ่ือประเมินค่าตอบแทนในการทำางานอีก
ด้วย โดยมีเป้าหมายท่ีจะทำาให้สำาเร็จภายในปี พ.ศ. 2561

3. โครงการครูเข้มแข็ง เป็นโครงการท่ีจะนำาครูไปสร้างประสบการณ์
ในสถานประกอบการจริง  ซ่ึงจะส่งเสริมให้ครูได้นำาเอาความรู้จาก
นวัตกรรมและการทำางานเชิงพาณิชย์รวมถึงหลักการบริหารจัดการ
ของสถานประกอบการเข้ามาสอดแทรกในการเรียนการสอน รวมท้ัง 
ทำาให้ครูสามารถพานักเรียนนักศึกษาทำางานได้จริง เพ่ือช่วยเพ่ิม 
ทัศนคติท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีมองว่าครูรุ่นเก่ามีทักษะสูง 
แต่มีแนวคิดท่ีไม่ล้าสมัย 

4. โครงการ Excellent Model School  เป็นการพัฒนาสถาน
ศึกษาเฉพาะทาง โดยให้วิทยาลัยเน้นนวัตกรรมเชิงลึกระดับพรีเม่ียม
ในแต่ละสาขาอาชีพ  เช่น วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเน้นผลิตสาขา
ปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เน้นผลิตสาขาการค้าปลีก 
เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันมีสถานศึกษาเฉพาะทางเกิดข้ึนแล้ว 46 สถานศึกษา 
เป็นเอกชน 14 สถานศึกษา รัฐบาล 32 สถานศึกษา ขณะเดียวกัน  
สอศ. กำาลังคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมเพ่ือยกระดับให้มี
มาตรฐานสากลเทียบเท่าเอเชียแปซิฟิก 18 ประเทศ  โดยใช้การ 
ประเมินตามมาตรฐาน APACC เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน
ในระดับสากล โดยมีเป้าหมายให้เกิดนวัตกร นักคิด นักวิเคราะห์  
นักประดิษฐ์ และนักปฏิบัติระดับฝีมือช้ันสูง อันเปรียบเสมือนหัวจักร 
ท่ีจะขับเคล่ือนประเทศในอนาคต

การปูเส้นทางสายอาชีพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทยน้ี (Career Path) นอกจากจะทำาให้เกิดการผลิตและ 
พัฒนากำาลังคนท่ีมีศักยภาพแล้ว ยังเป็นหนทางท่ีจะทำาให้เกิดผู้ประกอบ
การใหม่ (Entrepreneur) อีกด้วย และยังส่งเสริมให้ครูมีความรู้ท่ีทันสมัย
และตระหนักถึงความสำาคัญเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐาน
สถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ท้ังน้ีความสำาเร็จของ 
แนวทางดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐและ
เอกชน  โดยจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบครบวงจร นับต้ังแต่
การเปล่ียนค่านิยมของสังคมท่ีมักมองว่าอาชีวศึกษาเป็นตัวเลือกอันดับ
สองท่ีสำารองไว้สำาหรับนักเรียนผลการเรียนไม่ดี เปล่ียนค่านิยมการ 
ให้ผลตอบแทนในการจ้างงานท่ีดูจากคุณวุฒิมาเป็นการพิจารณา
สมรรถนะของนักเรียน  รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถาน
ประกอบการ 

ท้ังน้ี สอศ. ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการพัฒนากำาลัง
คนสายอาชีพคาดหวังว่าโครงการสานพลังประชารัฐจะเป็นพลังขับ
เคล่ือนให้การผลิตและพัฒนากำาลังคนท่ีมีคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการให้เดินหน้าไปอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน 
และรวดเร็วมากข้ึน

เส้นทางการพัฒนา ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่  
ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
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