
บรรยายใหก้บั 
คณะผูบ้รหิารและอาจารยส์ถาบนัการศกึษาในเครอืขา่ย 

ของ 
สถาบนัขงจือ้เสน้ทางสายไหมทางทะเล 

25 เมษายน 2561 



 

การรูข้อ้เท็จจรงิ โดยไมค่ดิหาทางออก ...จะไมไ่ดอ้ะไร 

การหาทางออก โดยปราศจากขอ้เท็จจรงิ ... จะเปลา่ประโยชน ์

 

 

 

การศกึษาจงึเป็นการเรยีนรูข้อ้เท็จจรงิ เพือ่หาทางออก ทางทีด่ขี ึน้ 

     ระบบการศกึษา...การจัดกระบวนการเรยีนรูข้อ้เท็จจรงิ 

                           ...และใหส้ามารถสรา้งกระบวนการหาทางออก ทางทีด่ขี ึน้       

ขงจื๊อ 



สาระในการบรรยาย 

1) ขอ้เท็จจรงิ  ของระบบการศกึษาใน EEC 

 การไดม้าซึง่ขอ้เท็จจรงิ: การส ารวจจากสถานประกอบการ โดย BOI   

            ขอ้เท็จจรงิทีพ่อสรปุได:้ กระบวนการสอนเป็น Supply Driven   

                                            สอนเพราะอยากสอน/เรยีนเพราะอยากเรยีนใหจ้บ  

            ความรูพ้ ิน้ฐานทีม่.ี..จงึไมค่อ่ยตรงกบังานจะใชป้ระโยชน…์การตอ่ยอดจงึท าไดจ้ ากดั     

2) แนวทางการหาทางออก 
• ปรับสู ่Demand Driven: ตอ้งใชอ้ะไร ก็..สอน/เรยีน..อยา่งน ัน้ 

• เพือ่ใหท้ราบวา่ ”ตอ้งใชอ้ะไร”...จงึตอ้งชีเ้ป้าความตอ้งการ...10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

• เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กระบวนการ ...จงึท างานแบบประชารฐั รว่มรัฐบาล-เอกชน-ชมุชน    

3) การด าเนนิการเพือ่หาทางออก 
• อยา่มัวคน้หาความผดิพลาด จงมองหาหนทางแกไ้ข  

• พรสวรรคย์ิง่ใหญข่องมนุษย ์คอื การทีเ่ราสามารถเอาใจเขามาใสใ่จเราได ้

• อยา่เก็บค าวจิารณ์ของคนอืน่มาใสใ่จ แตจ่งรับฟังและใชมั้นพัฒนาตวัเองดกีวา่  

• ความอดทนคอืเพือ่นสนทิของสตปัิญญา 

 

 

 



[CATEGORY 

NAME], 

[VALUE] 

(100,000 
คน) 

[CATEGORY 

NAME], 

[VALUE](250,0

00) [CATEGORY 

NAME], 

[VALUE] 

(100,000) 

[CATEGORY 

NAME], 

[VALUE] 

(100,000) 

[CATEGORY 

NAME], 
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(84,000) 

[CATEGORY 

NAME], 

[VALUE] 

(63,000) 

ประชากรวยัเรยีน  
ประมาณ 700,000 คน 

• จบประถม-มัธยม แลว้สว่นหนึง่  ออกนอก EEC / ไมเ่รยีนตอ่  
(150,000 คน 60% ของคนจบประถมศกึษา) 

• มคีนนอกพืน้ทีเ่ขา้มาเรยีน อาชวีและอดุมศกึษาใน EEC 
    (50,000 คน 30% ของคนเรยีนอาชวีและอดุมศกึษา) 

[CATEG
ORY 

NAME],  
[VALUE]

% 

[CATEG
ORY 

NAME] 
[VALUE] 

% 

[CATEG
ORY 

NAME], 
[VALUE]

% 

ประชากร 3 ล้านคน 

โครงสร้างประชากร และ ประชากรในวัยเรียน..ใน EEC 



การวา่งงานในชว่ง 0-3 ปีแรกหลงัจากจบ การวา่งงานในชว่งตา่งๆ หลงัจากจบ 

ท่ีมา: ข้อเทจ็จริงและมายาคตเิก่ียวกบัการว่างงานและอตัราคา่จ้างของผู้จบปริญญาตรีและอาชีวศกึษาในประเทศไทย   : ประเทศไทยมีผู้จบปริญญาตรีล้นตลาดและเงินเดือนต ่ากว่าผู้จบสายอาชีพจริงหรือ   วีระชาต ิ กิเลนทอง และกิตตพิงษ์ เรือนทพิย์ 

ป.ตร ี สายศกึษาศาสตร ์

ป.ตร ี รวมทกุสาขา 

55 % 

35 % 

ปวช. 12 % 
ปวส. 9 % 

วา่งงาน/ท างานต ่าระดบั 



Bio Tech Health Tech Robotic Tech Culture/creativity 

ไทยแลนด ์4.0 
 SMART เทคโนโลย ีwith SMART ประชาชน  

ตอบสนองความตอ้งการทีแ่จรงิ และไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง 
 

ชีเ้ป้าหมายงานในอนาคต:EEC: ไทยแลนด ์4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม..ดว้ย..การพัฒนาเชงิพืน้ที ่ 

กรงุเทพฯ 

ระเบียงเศรษฐกจิ 
ภาคตะวันออก 

EEC 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ี

ระยอง 

• ท า T4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม 
 
• ท า นโยบาย
อตุสาหกรรมใหเ้ป็น
รปูธรรม 

 

EEC 
การพัฒนาเชงิพืน้ที ่

ครัง้แรก 

นโยบายอตุสาหกรรมประเทศไทย 
วิง่สูเ่ทคโนโลยใีหม ่และ การรว่มกนักา้วไปขา้งหนา้ 
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ชีเ้ป้าหมาย: จะมกีจิกรรมอะไรบา้ง 
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก: แผนการลงทนุ 5 ปีแรก 

ประเมนิงบการลงทนุรวมท ัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน ไมน่อ้ยกวา่  
1.5 ลา้นลา้นบาท (43,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก 



การส ารวจความตอ้งการบคุคลากร  10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย:  
สง่เสรมิการลงทนุ 224 โครงการ ตอ้งการแรงงาน 12,213 คน ในปี 2560 (ขอ้มลู ม.ค.-ม.ิย. 2560) 

ทกุสถานประกอบการ ...พรอ้มเขา้มารว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา 
...ขอใหก้ าหนดมาวา่ สถาบนัไหน เกง่ และ เชีย่วชาญ เรือ่งใด 



การส ารวจหลกัสตูรทีต่รงกบัความตอ้งการ  10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย:  
(ระดบัอดุมศกึษา) 



2 ปรับหลักสูตร  เพิ่มระยะสั้น ท างานทันที 

          วางระยะยาว รู้ตรง ท างานได้จริง ตรงความต้องการอนาคต  

1 
คนที่ว่างงาน/ท างานต่ าระดับ 
คนท างานแล้วขาดความรู้ใหม่ 

การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใช้งานทันที 

3 

น าเข้าผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นครู เป็นพ่ีเลี้ยง 

  เกษตร..แปรรปู อาหาร..ภัตตาคาร  บรกิาร...การคา้ปลกี-คา้สง่...การทอ่งเทีย่ว ทีพั่ก 

ตอ้งการความรู-้การฝึกอบรม-ท างานจรงิ-เขา้ อ-ีคอมเมอรส์ ออกแบบ ใชเ้ทคโนโลยเีพิม่มลูคา่ 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

บัญช/ีกฎหมาย
บริหารจัดการ/ 

ช่างฝีมือ....มืออาชีพ นายช่าง-วิศวกร 
ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิจัย/ 
นักวิทยาศาสตร์ 

จ านวนมาก..ฝีมอืเฉพาะดา้น..รายไดส้งู เกง่มากๆ เชีย่วชาญท างานกบัธรุกจิ 

4 

เพิม่ความรูด้า้น
เทคโนโลย ี

สรา้งคนรุน่ใหม ่



แนวทางการพัฒนาบุคลากร: ผลิตบุคคลากรตามความต้องการของผู้ประกอบการ..และสร้างอาชีพอิสระ 
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สรา้งเยาวชน EEC รูร้าก รูโ้ลก 
STEM…สนุก 

เทคโนโลย.ี..ก็แคน่ีเ้อง 
ภาษา 2-3…ใครพดูมาก เป็น Jack MA 



มัธยมศกึษาตอนปลาย 

สปฐ + OKMD + ม.บรูพา 
โครงการปรับปรงุหลกัสตูร 
• ภาษาองักฤษ 
• พืน้ฐานเทคโนโลย ี
• คณุภาพ—รเิริม่/

รับผดิชอบ 

ความตอ้งการของเอกชน/ความสามารถทีต่อ้งการ 

ความสามารถในการท างาน 
อาชวี ประกาศวชิาชพี บรกิารอสิระ 

สตัหบีโมเดล 
1. รว่มรับนักเรยีน 
2. รว่มจัดหลัดสตูร 
3. เอกชนใหท้นุ/คา่ใชจ้า่ย 
4. ใหค้า่ฝึกงาน 
5. รับเขา้ท างาน 

ขยายผลทัง้ชา่งและบรกิาร 
น าผูป้ฏบิัตมิาเป็นผูส้อน 

ก าหนดคณุสมบตั ิ ก าหนดคณุสมบตั ิ

EECi +EECd + ม.บรูพา 
โครงการปรับปรงุหลกัสตูร 
เพิม่ระยะสัน้ 
ปรับระยะยาว  
ความสามารถทั่วไป 
• ภาษาองักฤษ 
• เขา้ใจการท าธรุกจิ 

 

เอกชน+BOI+สอศ + 
เทคนคิสตัหบี + ราชภัฏ
ฉะเชงิเทรา 
ขยายผลสตัหบีโมเดล 



1. คนวา่งงาน คนท างานต า่ระดบั คนตอ้งการฝึกอบรมเพิม่เตมิ  
ฝึก 6 เดอืน...ความรูท้ ีใ่ชง้านทนัท ี

เป้าหมาย:  
• ปรับ (Reskill) / เสรมิสรา้ง (Uplift) 

200,000-300,000 คน 

ท าแลว้ เชน่ 
FIBO 4 หลกัสตูรสรา้งแมไ่ก ่
ระบบอตัโนมัต ิ/EV/Logistics/ 

ตอ้งท าเพิม่ 
ภาคบรกิาร... รับคนปรญิญาตรี
สาขาสงัคมศาสตร ์
มาฝึกดา้นการทอ่งเทีย่ว 
การท างานประสานงาน  
เลขานุการผูบ้รหิาร 



 (2) การผลิตก าลังคนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ... ปรับหลักสูตร  เพิ่มระยะสั้น ท างานทันท ี
          วางระยะยาว รู้ตรง ท างานได้จริง ตรงความต้องการอนาคต  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                               

เทคโนโลยีบัณฑิต (ท.บ.) 

14 

ภาษาองักฤษ 
ระดบัท่ีใช้กบั
เทคนิค แต่ละ

ด้าน 

สตัหบีโมเดล 



15 



ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

เป้าหมาย:  
• สาขาตรงกับความต้องการ  
• คุณภาพดี.. จ านวนพอด ี
• ท างานได้...ร่วมงานเป็น 

เป้าหมาย:  
• คุณภาพดีเยี่ยม เป็นนักวิชาการ เป็นครู

ชั้นเลิศ  
• ท างานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม ที่ประยุกต์

ใช้ได้จริง 

สร้างงานวิจัยที่น ามาปฏิบัติได้จริง  และ การก้าวไปข้างหน้าทาง
เทคโนโลยี  

(1) สนับสนุนทุนการศึกษา ตามความต้องการของเอกชน และ 
มหาวิทยาลัย 
(2) ร่วมกับสถานประกอบการก าหนดหัวข้อการวิจัยและการให้ทุนวิจัย 
(3) ร่วมสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 
สร้างความรู้ให้อยู่แนวหน้า 
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(1) ร่วมกับเอกชน จัดหลักสูตรงความสามารถที่พึงประสงค์ (Skill Sets & 

Competencies)...มี โค้ชจากส่วนกลาง  

(2) เรียน 1 ส่วน ท างาน 1 ส่วน  
(3) ความสามารถในการเป็นผู้น า และการแก้ปัญหา การท างาน

ร่วมกัน 

การเตรยีมตวัของสถาบนัการศกึษา 

ภาษาองักฤษ 
ต้องดี 

มีภาษาท่ี 3  

ภาษาองักฤษ 
ต้องดีเลศิ 

และมีภาษาท่ี 
3  

 (2) การผลิตก าลังคนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ... ปรับหลักสูตร  เพิ่มระยะสั้น ท างานทันท ี
          วางระยะยาว รู้ตรง ท างานได้จริง ตรงความต้องการอนาคต  



1. ท าการส ารวจแลว้...รูปั้ญหา 
2. เอกชนพรอ้ม (นานแลว้) 
3. ศนูยป์ระสานงานการศกึษาใน EEC 

1. นรม.มาด ู“สตัหบีโมเดล” 
2. ก าลงัขยายผล 6000 คน/ปี 
3. จะพา ออสเตรยี เยอรมนั อืน่ๆ 

มาชว่ยกนั 
4. BOI จะหาผูป้ระกอบการมาให ้
5. ก าลงัระดมก าลงั

สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่
6. หลกัสตูร 10 อตุสาหกรรม

เป้าหมาย 6 เดอืน แทน 6  
เดอืนเดมิ  

7. MOU 14 สถาบนัเทคนคิ 

1. ก าลังวางหลักสตูร ระยะสัน้ 6 เดอืน ดา้น
จัดการทอ่งเทีย่ว/ผูช้ว่ยผูบ้รหิารในงาน
ธรุกจิ  

2. คมการทอ่งเทีย่วก าหนดความตอ้งการ / 
อตุสาหกรรม-ธรุกจิก าหนดความตอ้งการ 

1. ม.44 อนุมัตหิลักสตูร 
2. หลักสตูร 4 อตุสาหรรม
เป้าหมาย (สรา้งแมไ่ก)่ จะ
ท าใหค้รบ 10  

1. EECd EECi 
2. Carnegie Mellon U 
3. Flex Campus 
4. National Taiwan U 

1. เทควซีา่ 

1. แคมป์ เทคโนโลย ี
2. เทคโนโลย ีตดิลอ้ 



เป้าหมายของ EEC 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศใหย้ัง่ยนื...เทคโนโลย ีและ คน... ในโลก Digitization 

ความสามารถใน 
การรับ การใช ้และ การพัฒนา

เทคโนโลยใีนอนาคต 
ของไทย (คนไทยและธรุกจิไทยทกุระดับ) 

 

 
ปัจจัยน า..การลงทนุ 

โครงสรา้งพืน้ฐาน(เทคโนโลยใีหม)่ 
อตุสาหกรรมเป้าหมาย (เทคใหม)่

เมอืงอนาคต (เทคใหม)่ 
 

ความตอ้งการ 
…GAP…. 

กระบวนการ 
สรา้งคน ตามความตอ้งการ  
/อาชวี..อดุม.. คนต า่ระดับ  

สรา้งธรุกจิ OTOP/SME/ใหญ/่ใหม ่
 

กระบวนการ 
สะสมเทคโนโลย ีทีต่อ้งใชใ้นอนาคต  
เอกชน/หน่วยงานรัฐ/สถาบันการศกึษา 
สะสมความรู ้
ความรูใ้นการผลติ 
ความรูใ้นการบรหิารจัดการ 
ความรูใ้นการท านโยบายและก ากบัดแูล 

 

รอบแรก 

รอบสอง 

GDP 5+% 
งานคณุภาพ100,000 

ต าแหน่ง/ปี 
เงนิลงทนุวจัิย ตามความ
ตอ้งการของเอกชนและ

ภาคการผลติ 



1. สถาบันขงจือ้ฯ และ EEC รว่มพัฒนากระบวนการสอนภาษาจนี 

             งา่ย..สนุก..ไดใ้ชจ้รงิ 

 

2. สตัหบีโมเดล ส าหรับผูป้ระกอบการจนีใน EEC 

             กลุม่ผูป้ระกอบการจนี รว่มในโครงการ สตัหบีโมเดล 

             เรยีนในวทิยาลัย / ฝึกงานในโรงงาน /  

             ไปหาประสบการณท์ีจ่นี     


