ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๘๔ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม พร้ อ มด้ ว ย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี
และโฆษกกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล ปลัดกระทรวงฯ
และคณะผู้บริหาร อว. และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง
อธิการบดีและคณาจารย์ของ มรภ.ธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดัดแปลงหอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-๑๙
ตามมาตรฐาน สธ. เพิ่มจากเดิมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ได้ตง้ั โรงพยาบาลสนามไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว
ซึ่งรองรับได้เพียง ๓๐๐ เตียง โดยใช้อาคารของสถาบันการแพทย์ฯ และอาคาร
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึง่ ขณะนีไ้ ม่เพียงพอ
 	
สืบเนื่องจาก การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่ามีจำ�นวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า ๘๐๐ คน เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการ
ไม่รุนแรงและผู้ป่วยภาวะวิกฤติ โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี
จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
โควิด-19 ขึ้น โดยการดัดแปลงหอพักนักศึกษา จำ�นวน ๒ อาคาร สามารถขยาย
สูงสุดได้ ๘๐๐ เตียง และเตรียมหอประชุมเป็นโรงพยาบาลสนามอีก ๑๒๐ เตียง
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตจากภายในจังหวัดสมุทรปราการและจะ
รับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก กทม. และปริมณฑล ด้วย

หลังการเยี่ยมชม ดร.เอนก กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำ�ความห่วงใย
และกำ�ลังใจ พร้อมกับคำ�ขอบคุณมามอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้ง รพ.สนาม ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และ
ตัวผู้ป่วย และที่สำ�คัญแพทย์และพยาบาลคือกลุ่มที่ต้องการขวัญกำ�ลังใจ
อย่างมาก ต้องมอบพลังและคอยดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่ วันนี้ได้เห็น
ถึงความตั้งใจของ มรภ.ธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่ร่วมแรงร่วมใจ
กันจัดตั้ง รพ.สนาม มิใช่ตามข้อสั่งการ แต่เป็นการทำ�ด้วยใจอย่างแท้จริง
มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อที่จะทำ�เพื่อส่วนรวม เห็นความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน
ทั้งรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อว. ในฐานะหน่วยสนับสนุนสำ�คัญ
ซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ว่า อว. มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมากมาย ทั้ ง ด้ า นการดู แ ละรั ก ษาผู้ ป่ ว ย การบริ ห าร
จัดการและด้านสถานที่ พร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกจังหวัด
ในประเทศไทยอย่างเต็มใจ ตนหวังว่าจากวิกฤติครั้งนี้จะเป็นบทเรียน
ให้ ทุ กฝ่ า ยหั น มาเตรียมความพร้อมในการรับ มือภาวะวิกฤติเช่นนี้ใน
อนาคต บนพื้นฐานของความเป็นจริงและสอดคล้องกับงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์และความพร้อมสูงสุดเพื่อรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน สิ่งใดที่เราได้เห็น ได้ฟัง หากบั่นทอนหรือทำ�ให้
ท้อถอยก็เลิกคิด หากมีสิ่งใดที่ได้รับมาแล้วรู้สึกมีพลังก็ต้องยึดมั่นกับสิ่งนั้นเพื่อสร้าง
พลังบวกให้ตนเองและคนรอบข้าง บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุกทุกระดับ ควรได้รับกำ�ลังใจและความชื่นชมเพื่อพลัง
ในการปฏิบัติงานต่อไป อว. พร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกฝ่าย
เชื่อมั่นในพลังของพวกเราชาว อว.” ดร.เอนก กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตนได้มาที่
รพ.สนาม แห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งได้สัมผัสกับความตั้งใจของ
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น เข้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจัง
และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำ�ได้อย่างดีเยี่ยมเกิดเป็น รพ.สนาม ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย จากเดิมทรัพยากรมีจำ�กัด ทั้งด้านสาธารณูปโภค บริโภค แม้แต่
อินเตอร์เน็ตยังไม่เพียงพอ น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพของความร่วมมือ
ครั้ ง นี้ ตนมั่ น ใจว่ า ไม่ ว่ า จะมี วิ ก ฤติ เข้ า มาในอนาคตแบบใดก็ ส ามารถก้ า วผ่ า น
ได้อย่างแน่นอน

อว. จับมือ สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
แถลงข่าวจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำ�งาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑
“สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำ�งาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “วันสหกิจ
ศึกษาบูรณาการกับการทำ�งาน” หรือ CWIE DAY ครั้งที่ ๑๑ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผูบ้ ริหาร อว.
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย ที่เข้าร่วม
การแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ โดย อว. เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้คำ�ขวัญ “สหกิจศึกษา
บูรณาการกับการทำ�งาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”
ดร.ศุภชัย กล่าวในงานแถลงข่าวว่า อว. เห็นความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษา
ให้เรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์จากการทำ�งานจริงเป็นหลัก (Work-based Learning) จึงได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะของนักศึกษา ทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษาพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตไทย มาตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี โดยปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัด CWIE เกือบ ๑๐๐ แห่ง ซึ่งเกินครึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั้งหมด สามารถผลิตบัณฑิตสู่โลกของการทำ�งานจริงได้มากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน มีสถานประกอบการ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัด CWIE กว่า ๑๘,๐๐๐ แห่ง และมีเป้าหมายการเพิม่ นักศึกษา CWIE เป็น ๒ เท่าหรือประมาณอีก ๑๐๐,๐๐๐ คน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
“CWIE คือกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างภาคผู้ใช้บัณฑิต (Demand Side) กับภาคผู้ผลิต
บัณฑิต (Supply Side) ในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง (Full Competency) ทั้งทักษะด้านอาชีพ (Hard Skill) และทักษะ
ด้านสังคม (Soft Skill) โดย CWIE เป็นการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และมีประสบการณ์จากการทำ�งานจริง สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ
ในอนาคต เป็นการร่วมสร้าง Smart Graduate ที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต” ดร.ศุภชัย กล่าวในตอนท้าย
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ดร.วิจิตร นายกสมาคมฯ เผยในงานแถลงข่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของ
การจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ ๑๑ คือ การถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมการจัด CWIE
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน เพื่อมอบรางวัลดีเด่นระดับ
ชาติแก่บุคคลหรือสถานประกอบการเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจ และเพื่อให้เกิดการ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้
มีทั้งภาคส่วนของสถานศึกษา และภาคส่วนของสถานประกอบการ รว่มถึงผู้ที่สนใจ
ซึ่งตนหวังว่า ในอนาคตประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบ CWIE จะทำ�ให้เกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการของประเทศในภาพรวม ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมทั้งศักยภาพ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตอบโจทย์ของตลาดงาน
และภาคอุตสาหกรรม และที่สำ�คัญในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 ขอให้
ทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศร่วมมือกันหาแนวทางบริหารจัดการตามความ
เหมาะสมและความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง”
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