สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 20.15 น.
*******************************

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รัฐบาลเร่ง
นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังโรงเรียนกาเนิดวิทย์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียน
เดินหน้าพัฒนา สร้างนักคิดค้นที่ มี จิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์แห่งแรกและแห่งเดียวของเอกชนใน
การศึกษาไทย ประเทศไทย เพื่ อเยี่ยมชมการดาเนินงานของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญในการใช้ศาสตร์
“โรงเรียนกาเนิด พระราชาด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาประเทศ เพื่อผลิตคนสายวิทยาศาสตร์ที่ ก าลังขาด
วิทย์”
แคลนและโรงเรี ย นนี้ ช่ ว ยเพิ่ ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการให้ ทุ น การศึ ก ษา 100
เปอร์เซ็นต์ นับเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้า เนื่องจากประเทศไทยมีเด็กไทยจานวนไม่
น้อยที่ต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาได้
รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุ นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยล่าสุด
ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนแล้ว 4 แสนราย เป็นเงิน 382 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังให้
ความสาคัญกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรนักวิทย์
ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่
ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ (วมว.)
ส าหรั บ โรงเรี ยนก าเนิ ดวิ ท ย์ เ ป็ นนามพระราชทานจาก สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายถึงโรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้ โดย กลุ่ม
ปตท. เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสื่อการเรียนการสอนที่ล้าสมัยรวมทั้งใช้
ภาษาอั งกฤษในการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนเพียง 4 ห้อง ห้องละ 18 คน รวม
จานวนนักเรียน 72 คน เท่านั้น
รัฐ บาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่ า งไร โดยเฉพาะประเด็น
ลดความเหลื่อมลา ?
นายกรัฐมนตรี : ปั ญหาความเหลื่อมล้าส่งผลร้ ายต่ อพั ฒนาการของประเทศ
มายาวนานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งหนึ่งในต้นตอของปัญหาความเหลื่อมล้า
ของไทย คือ การศึกษา รัฐบาลนี้ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผู้สนับสนุนจาก
หลายฝ่าย เร่งดาเนินการให้ มี กองทุ น กสศ. เพื่อดูแลและส่งเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษาในหลายมิติ เช่น ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาสสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุดได้ชว่ ยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษสังกัด สพฐ.
รอบแรกจานวน 4 แสนราย โดยใช้ระบบ ไอ-ซี ติดตามผลเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข พร้อม
โอนเงินให้กับโรงเรียนและเด็กที่ได้รับรองข้อมูลครบถ้วนแล้ว 3.6 แสนคนใน 1.6 หมื่นโรง
เป็นเงินกว่า 382 ล้านบาท
การศึกษาไทยต้องพัฒนาเพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล ในส่วนภาคอาชีวศึกษา
รัฐบาลดาเนินการอย่างไรบ้าง ?
นายกรัฐมนตรี : รัฐให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษาที่เรียกว่า “ทวิภาคี”
ให้นักเรียนได้เรียนปฏิบัติกับผู้ประกอบการโดยตรง ด้วยการเรียนพร้อมการฝึกงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ส่วนอาจารย์ผู้สอนมีการส่งไปอบรมการสอนกับ
หัวข้อ
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ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี โดยนาร่องใน
พื้นที่ EEC 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ใน 10 อุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ,
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
มีโครงการร่วมกับสถาบันโคเซ็นของญี่ปุ่นเพื่อผลิตกาลังคนรองรับ EEC หรือไม่ ?
นายกรัฐมนตรี : มีการจัดตั้งสถาบันไทย โคเซ็น เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ภายใต้งบประมาณ 4,700
ล้านบาท เป็นเวลา 13 ปี โดยร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น แห่งที่
52 และ 53 ในประเทศไทย
นอกจากการลดความเหลื่อมลาในการศึกษาขันพืนฐานและยกระดับอาชีวศึกษาให้
ตอบสนองตลาดแล้ว กาลังคนที่ขาดแคลนและจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ คือ
สายวิทย์ ใช่หรือไม่ และรัฐบาลดาเนินการอย่างไรบ้าง ?
นายกรัฐมนตรี : ในส่วนที่ลงทุนเอง คือ ห้องโครงการพิเศษที่โรงเรียนดังแข่งขัน
สูงทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีอย่างน้อย 1-2 ห้องเรียน คือ ห้องโครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกเด็กเก่งอันดับ 1-40 ไว้ 1 ห้องเรียน กลุ่มนี้จะส่งต่อไป
ยังโอลิมปิกวิชาการสาขาต่าง ๆ นักเรียนทุน ก.พ. เล่าเรียนหลวงในอนาคต คาถามคือ
จะขยายหรือเพิ่มแรงจูงใจพวกนี้ให้กลับมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร เพราะกว่า
นักเรียนหนึ่งคนจะจบมหาวิทยาลัยใช้เงิน 1 ล้านบาท ดังนั้นการที่มีโรงเรียนกาเนิดวิทย์
ให้ทุนเรียนฟรี อีกทั้งนักเรียนโรงเรียนกาเนิดวิทย์ที่ต้องการจะเรียนต่อสายวิทย์ ในระดับ
ปริญญาตรีก็จะมีทุนให้จนถึงระดับปริญญาเอก ถือเป็นการช่วยรัฐในการพัฒนาประเทศ
ได้มาก
การจัดการศึกษาไม่ ได้มี เพียงเท่า นี ปลายทางของการพัฒนาการศึกษาของไทย
อยู่ที่ตรงไหน เมื่อวิทยาศาสตร์คือคาตอบของโลกหน้า รัฐบาลจะทาอย่างไร ?
นายกรัฐมนตรี : วิทยาศาสตร์คือคาตอบ รัฐบาลให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งเปิด
พื้นที่ ให้นักศึกษาภาคเอกชน นักวิชาการเข้ามาร่วมคิดร่วมท า ให้เกิ ดเป็นพื้นที่ ย่าน
นวัตกรรม 8 ย่าน โดยให้ทุนในการทานวัตกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะสนับสนุนงบประมาณในปีหน้า 500 ล้านบาท เมื่อมีย่าน
นวั ตกรรม ทุ ก คนในพื้ นที่ ทั้ ง ภาคเอกชนที่ มี ก าลั ง ทุ น เจ้ าของพื้ นที่ ชุ ม ชน โดยมี
สถาบันการศึกษาเป็นแกนกลางประสานแล้ว จะทาให้เกิดการพัฒนาได้ เกิดรายได้ ประเทศ
อยู่รอดได้ เห็นจากย่านนวัตกรรม ซิลิคอลวัลเล่ย์ ในสหรัฐอเมริกา ย่านจูล่งในสิงคโปร์
เมื่อทาได้แบบนี้เราจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสง่างาม
ประเทศไทยจะผลิตนวัตกรรมได้อย่างไร ?
นายกรัฐมนตรี : การที่มีย่านนวัตกรรมจะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ทาให้เกิด
แนวคิดร่วมพั ฒนานาไปสู่สิ่งใหม่ ๆ และเสริมสร้างรายได้ โดยภาครัฐจะต้ องให้การ
สนับสนุน ในการนี้ ประเทศไทยมีหน่วยงาน Knowledge Exchange (KX) เป็นหน่วยงาน
ของมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (มจธ.) ที่ เป็ นหน่วยงานกลางให้
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ภาคเอกชน นักวิจัย นักศึกษา SMEs Start Up มาเจอกัน โดยดาเนินการมาแล้ว 3 ปี
และได้มีความร่วมมือใหม่เกิดขึ้นมาก หากถามว่าการปฏิรูปการศึกษาคืออะไร ตอบได้
ง่ายๆ เลยว่าทุกวิธีการทุกช่องทางที่ทาให้ประเทศชาติพัฒนา ประชาชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น นั้นคือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลต้องทาให้ได้
หัวใจหลักของการทาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพทาอย่างไร ?
นายกรัฐมนตรี : หัวใจของโรงเรียน สถานที่บ่มเพาะความรู้ คือ ผู้นา และครู ซึ่ง
ขณะนี้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาฯ ให้ฟื้นตาแหน่ง ครูใหญ่กลับมาแทนผู้อานวยการ
โรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันที่ผู้อานวยการโรงเรียนไม่ค่อยได้ท าหน้าที่พัฒนาวิชาการ
เท่าที่ควร เชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล
มีเครื่องมืออะไรที่นาไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาได้บ้าง ?
นายกรัฐมนตรี : พื้นที่นวัตกรรม คือ เครื่องมือที่รัฐบาลจะนาไปใช้ หลังจากที่
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอนุมัติ โดยนาร่องที่ระยอง ศรีสะเกษ และ
สตูล ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาใหม่ เปลี่ยนผู้อานวยการเป็นครูใหญ่
มาท าหน้ าที่ หัวหน้ าครู หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการเป็ นผู้ นาการจั ดการศึก ษาในโรงเรียน
ระหว่ างที่ ครูส อนจะบันทึ ก วีดี โอไว้ หลัง จากนั้น นามาเปิ ดให้ครู ครู ใหญ่ นัก เรี ยน
ผู้ปกครอง ช่วยกันดูว่าเอาแบบไหนถึงจะดี สนุก ได้ความรู้ เพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสม
ประเมิ นผลนักเรียนตามหลักของผู้เรียนเป็นศู นย์ก ลาง สู่การเป็นทรัพยากรบุคคล
ศตวรรษที่ 21
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
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