ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่อ่างศิลา ชลบุรี

ติดตามงาน U2T ม.บูรพา จัดงาน ๒,๐๐๐ ตำ�แหน่ง
ดูแลพื้นที่ ๑๐๔ ตำ�บล ของ ๗ จังหวัดภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำ�บลสร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ หรือ U2T ที่ ตำ�บลอ่างศิลา อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบ
ดำ�เนินโครงการในพื้นที่ ๑๐๔ ตำ�บล ของ ๗ จังหวัดภาคตะวันออก โดยปัจจุบันได้มีการจ้างงานคนในพื้นที่ไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ตำ�แหน่ง
หลังการตรวจเยี่ยมได้มีนักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T ในตำ�บลหนองตำ�ลึง ชื่อนายพีรณัฐ อินทรารักษ์สกุล จากวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มายื่นหนังสือถึง รมว.เอนก โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า “เคยสมัครงานราชการหรือบริษัท แต่ไม่รับ
คนพิการ ก่อนมาสมัครโครงการ U2T และได้รับโอกาสทำ�งาน อยากขอบคุณ รมว.เอนก ที่ให้โอกาสเรียนรู้การทำ�งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และอยากให้จัดหางานให้หลังหมดสัญญา เพราะหางานได้ยากเนื่องจากเหตุผลที่เป็นคนหูหนวก”
ต่อหน้า ๑

จากหน้า ๑

รมว.อว. กล่าวว่า โครงการ U2T
เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็น
โครงการที่ทำ�ให้คน ๖ หมื่นคนมีงานทำ�
ในช่วงวิกฤติโควิด มีมหาวิทยาลัย ๗๖ แห่ง
ทั่ ว ประเทศเข้ า มาร่ ว มในโครงการเพื่ อ
ทำ�งานในพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตำ�บล และตอนนี้
U2T ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว ที่สำ�คัญ U2T
เป็นทีมแนวหน้าของ อว. ในช่วงสถานการณ์
โควิ ด ที่ ล งพื้ น ที่ ทำ � งานในชุ ม ชนโดยปรั บ
เพิ่มการทำ�งานให้มาช่วยสนับสนุนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด เช่น การรณรงค์
ป้องกันโควิดในชุมชน สนับสนุนการคัดกรอง
ตรวจเบื้องต้นโดยวิธีหาแอนติเจน (ATK) ฉีดวัคซีน รวมทั้งทำ�กลไกกักตัวที่บ้านและชุมชน ขอชื่นชม ม.บูรพา ที่ทุ่มเทสรรพกำ�ลัง
ทุกด้านในการดำ�เนินงานในโครงการนี้เพื่อช่วยท้องถิ่น

“รูส้ กึ ดีใจมากคือวันนีต้ นได้พบกับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ U2T ได้ชว่ ยให้เขามีงานทำ� จากเดิมไปสมัครงานทีไ่ หนก็ไม่มใี ครรับ
นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องอยากให้มีการจ้างงานในโครงการนี้ต่อ แต่รัฐบาลมีความรับผิดชอบในหลายทาง จึงอยากให้ทุกคน
โดยเฉพาะสื่อมวลชนหากเห็นว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยสนับสนุน ยืนยันว่า อว. ยังคงทำ�งานอย่างหนัก พร้อมเป็น
กองหนุนที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ และร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปให้ได้ โควิดแม้จะเป็นวิกฤติ แต่อีกด้านก็เป็น
โอกาสให้ อว. ได้พัฒนาความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และยังทำ�ได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย” รมว.เอนก กล่าวต่อ
ไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลฝากความปรารถนาดี ความห่วงใยมาให้ทุกคน รัฐบาลยังทำ�งาน
อย่างหนัก แม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างเป็นธรรมดา ซึ่งเรื่องไหนมีความถูกต้องก็พร้อมรับไปแก้ทันที ปรับปรุงทันที ตนเชื่อว่า
สถานการณ์โควิดในไทยกำ�ลังเริ่มดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มน้อยกว่าตัวเลขคนหายป่วยติดต่อมาหลายวันแสดงว่าล็อคดาวน์ได้ผล
และยังมีการระดมฉีดวัคซีนกันอย่างเต็มที่อีกด้วย เราต้องมีความหวัง รักษาตัวเองไว้ให้ดีเพื่อจะได้ไปชื่นชมกับชัยชนะหลังโควิด

“เลขาฯ สัมพันธ์” ตรวจเยี่ยม มทร.ธัญบุรี พบปะผู้บริหาร
พร้อมชมการเรียนการสอน Online
หวังทุกฝ่ายสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ

๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ - ศ.สั ม พั น ธ์ ฤทธิ เ ดช
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ย
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ก าร
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อม
เยี่ยมชมและให้กำ�ลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม
และศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 โดยได้รับการต้อนรับจาก
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ การตรวจเยี่ยมดังกล่าวจัดขึ้น
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
เลขาสัมพันธ์ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า จากนโยบายของ
อว. ที่ต้องการให้ ผู้บริหารได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
ให้ กำ � ลั ง ใจ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในเรื่ อ งของการบริ ห าร
จัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
มทร.ธั ญ บุ รี คื อ อี ก หนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ บ ริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม ทั้ ง ในด้ า นการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
การติ ด ตามและการดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งต่ า งๆผ่ า นระบบออนไลน์ รวมถึ ง การจั ด ทำ � โรงพยาบาลสนาม
จำ�นวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลสนาม ณ มทร.ธัญบุรีร่วมกับโรงพยาบาลหนองเสือ จำ�นวน ๑๔๐ เตียง และโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์ปราจีนบุรีร่วมกับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จำ�นวน ๓๐๐ เตียง ซึ่งเป็นการให้บริการช่วยเหลือชุมชน สังคม ซึ่งโรงพยาบาลสนาม
ทั้งสองแห่งได้มีผู้ป่วยหมุนเวียนมาพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ตนจึงอยากมาให้กำ�ลังใจทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมมือ
ร่วมใจให้ความช่วยเหลือเพื่อฝ่าวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน เมื่อสังคมอยู่รอดสถาบันการศึกษาย่อมอยู่รอดด้วยเช่นกัน และได้มีโอกาส
ร่วมหารือร่วมกับผู้บริหารเพื่อศึกษาแนวคิดและแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต
ต่อหน้า ๔
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เลขาสั ม พั น ธ์ ก ล่ า วต่ อ ไปว่ า การปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนในช่ ว ง
Covid-19 ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกฝ่ายต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นจำ�นวน
กว่ า ๙๐% และในอนาคตจะเป็ น การเรี ย นการสอนออนไลน์ แ บบเต็ ม รู ป แบบ
อย่างแน่นอน อยากขอให้มหาวิทยาลัยทุกๆแห่งพร้อมรับมือ และที่สำ�คัญต้อง
สร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น เกณฑ์การวัดคุณภาพต้องมีอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้หลายๆฝ่าย ทั้งตัวนักศึกษาเองรวมถึงผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานแน่นอน ซึ่งทาง อว. ได้เร่งดำ�เนินการเรื่อง
นี้แล้ว ขอให้ทุกฝ่ายพัฒนาและคิดรูปแบบต่อไปให้ตอบโจทย์มากที่สุด และจุดเด่น
ของ มทร. ธัญบุรี คือการเรียนการสอนด้านทักษะฝีมือและเทคโนโลยี แต่โจทย์ที่ยาก
คือจะจัดทำ�การเรียนการสอนการปฎิบัติ ฝึกทักษะต่างๆอย่างไรบนระบบ Online
เพื่อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเหมือนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
“การนำ�  Soft Skill มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนศาสตร์หลัก
เป็นการเติมเต็มทักษะต่างๆให้นักศึกษานอกจากความรู้ในศาสตร์หลักที่นักศึกษาต้อง
ได้รับแล้ว และได้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ ทั้งความเชี่ยวชาญ
การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ด้านต่างๆ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะทำ�ให้บุคลากร
จากเรา ประสบความสำ�เร็จได้อย่างราบรื่นในการใช้ชีวิต และที่สำ�คัญไม่แพ้กัน
คื อ ทั ก ษะทางด้ า นภาษาที่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการสื่ อ สาร ทุ ก ๆมหาวิ ท ยาลั ย ควร
ให้ความสำ�คัญและต้องทำ�อย่างมีคุณภาพ และอยากฝากเพิ่มเติมในฐานะที่ มทร.
เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นเรือ่ งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนัน้ การเป็นผูน้ �ำ ในการพัฒนา
skill set ใหม่ๆให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำ�คัญ ซึ่งมหาวิทยาลัย
สามารถดำ�เนินการในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Non degree เพื่อเพิ่ม
ทักษะใหม่ให้กับบุคลากรในภาคส่วนต่างๆได้อย่างกว้างขวางขึ้น จะช่วยเพิ่มช่องทาง
และโอกาสแห่งความสำ�เร็จในการพัฒนากำ�ลังคนในอนาคตหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ทั้งนี้ต้องฝากให้ผู้บริหารและคณาจารย์
ทุกฝ่ายร่วมกันก้าวไปอย่างมีวิสัยทัศน์ พร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือกับปัญหาและ
สร้างพื้นฐานที่ดีในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป ทุกท่านต้องตระหนักว่า
การพัฒนาคนควรทำ�ให้เร็วและมีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ จึงจะสามารถยกระดับ
ของการแข่งขันของประเทศชาติได้” เลขาฯ สัมพันธ์ กล่าวในตอนท้าย
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ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
นางนงนภัส หมวดเดช
บรรณาธิการ
นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา วณิชชากร
นายวัชรพล วงษ์ไทย
นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ
นางปราณี ชื่นอารมณ์
นายจรัส เล็กเกาะทวด
นางสาวอินทิรา บัวลอย
นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ทอง
ผู้พิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อาร์ตโปรเกรส
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐
e-mail: art.progress@hotmail.com

