บรรยายให ้กับ
ึ ษาในเครือข่าย
คณะผู ้บริหารและอาจารย์สถาบันการศก
ของ
้
สถาบันขงจือ
้ เสนทางสายไหมทางทะเล
25 เมษายน 2561

การรู ้ข ้อเท็จจริง โดยไม่คด
ิ หาทางออก ...จะไม่ได ้อะไร
การหาทางออก โดยปราศจากข ้อเท็จจริง ... จะเปล่าประโยชน์

ขงจื๊ อ

ึ ษาจึงเป็ นการเรียนรู ้ข ้อเท็จจริง เพือ่ หาทางออก ทางทีด
การศก
่ ข
ี น
ึ้
ึ ษา...การจัดกระบวนการเรียนรู ้ข ้อเท็จจริง
ระบบการศก
...และให ้สามารถสร ้างกระบวนการหาทางออก ทางทีด
่ ข
ี น
ึ้

สาระในการบรรยาย
ึ ษาใน EEC
1) ข้อเท็ จจริง ของระบบการศก
การได ้มาซงึ่ ข ้อเท็จจริง: การสารวจจากสถานประกอบการ โดย BOI
ข ้อเท็จจริงทีพ
่ อสรุปได ้: กระบวนการสอนเป็ น Supply Driven
สอนเพราะอยากสอน/เรียนเพราะอยากเรียนให ้จบ

้
ความรู ้พิน
้ ฐานทีม
่ .ี ..จึงไม่คอ
่ ยตรงกับงานจะใชประโยชน์
…การต่อยอดจึงทาได ้จากัด

2) แนวทางการหาทางออก
้ ะไร ก็..สอน/เรียน..อย่างนน
• ปรับสู่ Demand Driven: ต้องใชอ
ั้
้ ะไร”...จึงต ้องชเี้ ป้ าความต ้องการ...10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• เพือ
่ ให ้ทราบว่า ”ต้องใชอ
• เพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ กระบวนการ ...จึงทางานแบบประชาร ัฐ ร่วมรัฐบาล-เอกชน-ชุมชน

3) การดาเนินการเพือ
่ หาทางออก
•
•
•
•

อย่ามัวค ้นหาความผิดพลาด จงมองหาหนทางแก ้ไข
พรสวรรค์ยงิ่ ใหญ่ของมนุษย์ คือ การทีเ่ ราสามารถเอาใจเขามาใสใ่ จเราได ้
อย่าเก็บคาวิจารณ์ของคนอืน
่ มาใสใ่ จ แต่จงรับฟั งและใชมั้ นพัฒนาตัวเองดีกว่า
ความอดทนคือเพือ
่ นสนิทของสติปัญญา

โครงสร้ างประชากร และ ประชากรในวัยเรียน..ใน EEC

[CATEG
ORY
NAME],
[VALUE]
%

ประชากร 3 ล้ านคน

[CATEGORY
NAME],
[VALUE]
(63,000)

[CATEG
ORY
NAME],
[VALUE]
%

[CATEGORY
NAME],
[VALUE]
(84,000)

[CATEGORY
NAME],
[VALUE]
(100,000)

ประชากรว ัยเรียน
[CATEGORY
ประมาณ 700,000 คน
NAME],
[VALUE]
(100,000
คน)

[CATEGORY
NAME],
[VALUE](250,0
00)

[CATEG
[CATEGORY
NAME],
ORY
[VALUE]
NAME]
(100,000)
[VALUE]
% • จบประถม-มัธยม แล ้วสว่ นหนึง่ ออกนอก EEC / ไม่เรียนต่อ
ึ ษา)
(150,000 คน 60% ของคนจบประถมศก
ึ ษาใน EEC
• มีคนนอกพืน
้ ทีเ่ ข ้ามาเรียน อาชวี และอุดมศก
ึ ษา)
(50,000 คน 30% ของคนเรียนอาชวี และอุดมศก

การว่างงานในชว่ งต่างๆ หลังจากจบ

55 %

การว่างงานในชว่ ง 0-3 ปี แรกหลังจากจบ

ึ ษาศาสตร์
ป.ตรี สายศก

35 %

ป.ตรี รวมทุกสาขา

ว่างงาน/ทางานต่าระดับ

12 %
9%

ปวช.
ปวส.

ที่มา: ข้ อเท็จจริ งและมายาคติเกี่ยวกับการว่างงานและอัตราค่าจ้ างของผู้จบปริ ญญาตรี และอาชีวศึกษาในประเทศไทย : ประเทศไทยมีผ้ จู บปริ ญญาตรี ล้นตลาดและเงินเดือนต่ากว่าผู้จบสายอาชีพจริ งหรื อ วีระชาติ กิเลนทอง และกิตติพงษ์ เรื อนทิพย์

ชเี้ ป้ าหมายงานในอนาคต:EEC: ไทยแลนด์ 4.0 ให ้เป็ นรูปธรรม..ด ้วย..การพัฒนาเชงิ พืน
้ ที่

ไทยแลนด์ 4.0

SMART เทคโนโลยี with SMART ประชาชน
ตอบสนองความต ้องการทีแ
่ จริง และไม่ทงิ้ ใครไว ้ข ้างหลัง

กรุงเทพฯ

นโยบายอุตสาหกรรมประเทศไทย

วิง่ สูเ่ ทคโนโลยีใหม่ และ การร่วมกันก ้าวไปข ้างหน ้า

ฉะเชงิ เทรา

EEC

การพัฒนาเชงิ พืน
้ ที่
ครัง้ แรก
• ทา T4.0 ให้เป็นรูปธรรม

• ทา นโยบาย
อุตสาหกรรมให้เป็น
รูปธรรม
Bio Tech

Health Tech

Robotic Tech

ชลบุรี

ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
EEC
ระยอง

Culture/creativity
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ชเี้ ป้าหมาย: จะมีกจ
ิ กรรมอะไรบ้าง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะว ันออก: แผนการลงทุน 5 ปี แรก
ประเมินงบการลงทุนรวมทงจากภาคร
ั้
ัฐและภาคเอกชน ไม่นอ
้ ยกว่า
1.5 ล้านล้านบาท (43,000 ล้านดอลลาร์สหร ัฐ) ภายในระยะเวลา 5 ปี แรก

7

การสารวจความต้องการบุคคลากร 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย:
่ เสริมการลงทุน 224 โครงการ ต้องการแรงงาน 12,213 คน ในปี 2560 (ข้อมูล ม.ค.-มิ.ย. 2560)
สง

ึ ษา
ทุกสถานประกอบการ ...พร ้อมเข ้ามาร่วมมือกับสถาบันการศก
ี่ วชาญ เรือ
...ขอให ้กาหนดมาว่า สถาบันไหน เก่ง และ เชย
่ งใด

การสารวจหล ักสูตรทีต
่ รงก ับความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย:
ึ ษา)
(ระด ับอุดมศก

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จานวนมาก..ฝี มอ
ื เฉพาะด ้าน..รายได ้สูง

ช่างฝีมือ....มืออาชีพ

นายช่าง-วิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญ

ี่ วชาญทางานกับธุรกิจ
เชย

เก่งมากๆ

นักวิจัย/
นักวิทยาศาสตร์

บัญชี/กฎหมาย
บริหารจัดการ/

4

1
คนที่ว่างงาน/ทางานต่าระดับ
คนทางานแล้วขาดความรู้ใหม่
การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใช้งานทันที

เพิม
่ ความรู ้ด ้าน
เทคโนโลยี
สร ้างคนรุน
่ ใหม่

2 ปรับหลักสูตร เพิ่มระยะสั้น ทางานทันที
วางระยะยาว รู้ตรง ทางานได้จริง ตรงความต้องการอนาคต

3
นาเข้าผู้เชี่ยวชาญ
เป็นครู เป็นพี่เลี้ยง

เกษตร..แปรรูป อาหาร..ภัตตาคาร บริการ...การค ้าปลีก-ค ้าสง่ ...การท่องเทีย่ ว ทีพ
่ ัก

้
ต ้องการความรู ้-การฝึ กอบรม-ทางานจริง-เข ้า อี-คอมเมอร์ส ออกแบบ ใชเทคโนโลยี
เพิม
่ มูลค่า

แนวทางการพัฒนาบุคลากร: ผลิตบุคคลากรตามความต้องการของผู้ประกอบการ..และสร้างอาชีพอิสระ

สร ้างเยาวชน EEC รู ้ราก รู ้โลก
STEM…สนุก
เทคโนโลยี...ก็แค่นเี้ อง
ภาษา 2-3…ใครพูดมาก เป็ น Jack MA
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ึ ษาตอนปลาย
มัธยมศก

กาหนดคุณสมบัต ิ

เอกชน+BOI+สอศ +
ั หีบ + ราชภัฏ
เทคนิคสต
ฉะเชงิ เทรา
ั หีบโมเดล
ขยายผลสต

1.
2.
3.
4.
5.

กาหนดคุณสมบัต ิ

ความสามารถในการทางาน
ี บริการอิสระ
อาชวี ประกาศวิชาชพ

ั หีบโมเดล
สต

ร่วมรับนั กเรียน
ร่วมจัดหลัดสูตร
เอกชนให ้ทุน/ค่าใช ้จ่าย
ให ้ค่าฝึ กงาน
รับเข ้าทางาน

สปฐ + OKMD + ม.บูรพา
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
• ภาษาอังกฤษ
• พืน
้ ฐานเทคโนโลยี
• คุณภาพ—ริเริม
่ /
รับผิดชอบ

ขยายผลทัง้ ชา่ งและบริการ
นาผู ้ปฏิบัตม
ิ าเป็ นผู ้สอน

ความต ้องการของเอกชน/ความสามารถทีต
่ ้องการ

EECi +EECd + ม.บูรพา
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ั้
เพิม
่ ระยะสน
ปรับระยะยาว
ความสามารถทั่วไป
• ภาษาอังกฤษ
• เข ้าใจการทาธุรกิจ

1. คนว่างงาน คนทางานตา่ ระด ับ คนต้องการฝึ กอบรมเพิม
่ เติม
ฝึ ก 6 เดือน...ความรูท
้ ใี่ ชง้ านท ันที

เป้าหมาย:
• ปรับ (Reskill) / เสริมสร ้าง (Uplift)
่
ทาแล ้ว เชน
FIBO 4 หลักสูตรสร ้างแม่ไก่
ระบบอัตโนมัต ิ /EV/Logistics/

200,000-300,000 คน

ต ้องทาเพิม
่
ภาคบริการ... รับคนปริญญาตรี
สาขาสงั คมศาสตร์
มาฝึ กด ้านการท่องเทีย
่ ว
การทางานประสานงาน
เลขานุการผู ้บริหาร

(2) การผลิตกาลังคนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ... ปรับหลักสูตร เพิ่มระยะสั้น ทางานทันที
วางระยะยาว รู้ตรง ทางานได้จริง ตรงความต้องการอนาคต
ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ใช้ กบั
เทคนิค แต่ละ
ด้ าน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ั หีบโมเดล
สต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ท.บ.)
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(2) การผลิตกาลังคนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ... ปรับหลักสูตร เพิ่มระยะสั้น ทางานทันที
วางระยะยาว รู้ตรง ทางานได้จริง ตรงความต้องการอนาคต
ึ ษา
การเตรียมต ัวของสถาบ ันการศก

ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
ต้ องดี
มีภาษาที่ 3

เป้าหมาย:
• สาขาตรงกับความต้องการ
• คุณภาพดี.. จานวนพอดี
• ทางานได้...ร่วมงานเป็น

(1) ร่วมกับเอกชน จัดหลักสูตรงความสามารถที่พึงประสงค์ (Skill Sets &
Competencies)...มี โค้ชจากส่วนกลาง
(2) เรียน 1 ส่วน ทางาน 1 ส่วน
(3) ความสามารถในการเป็นผู้นา และการแก้ปัญหา การทางาน
ร่วมกัน

ปริญญาโท และปริญญาเอก
16

เป้าหมาย:
ภาษาอังกฤษ • คุณภาพดีเยี่ยม เป็นนักวิชาการ เป็นครู
ชั้นเลิศ
ต้ องดีเลิศ
และมีภาษาที่ • ทางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ที่ประยุกต์
3
ใช้ได้จริง

สร้างงานวิจัยที่นามาปฏิบัติได้จริง และ การก้าวไปข้างหน้าทาง
เทคโนโลยี
(1) สนับสนุนทุนการศึกษา ตามความต้องการของเอกชน และ
มหาวิทยาลัย
(2) ร่วมกับสถานประกอบการกาหนดหัวข้อการวิจัยและการให้ทุนวิจัย
(3) ร่วมสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
สร้างความรู้ให้อยู่แนวหน้า

1. ทาการสารวจแล ้ว...รู ้ปั ญหา
2. เอกชนพร ้อม (นานแล ้ว)
ึ ษาใน EEC
3. ศูนย์ประสานงานการศก

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. ม.44 อนุมัตห
ิ ลักสูตร
2. หลักสูตร 4 อุตสาหรรม
เป้ าหมาย (สร ้างแม่ไก่) จะ
ทาให ้ครบ 10

ั ้ 6 เดือน ด ้าน
กาลังวางหลักสูตร ระยะสน
่
จัดการท่องเทีย
่ ว/ผู ้ชวยผู ้บริหารในงาน
ธุรกิจ
คมการท่องเทีย
่ วกาหนดความต ้องการ /
อุตสาหกรรม-ธุรกิจกาหนดความต ้องการ

ั หีบโมเดล”
นรม.มาดู “สต
กาลังขยายผล 6000 คน/ปี
จะพา ออสเตรีย เยอรมัน อืน
่ ๆ
มาชว่ ยกัน
BOI จะหาผู ้ประกอบการมาให ้
กาลังระดมกาลัง
ึ ษาในพืน
สถาบันการศก
้ ที่
หลักสูตร 10 อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย 6 เดือน แทน 6
เดือนเดิม
MOU 14 สถาบันเทคนิค

1.
2.
3.
4.

EECd EECi
Carnegie Mellon U
Flex Campus
National Taiwan U

1. เทควีซา่

1. แคมป์ เทคโนโลยี
2. เทคโนโลยี ติดล ้อ

เป้ าหมายของ EEC
ความสามารถใน
การรับ การใช ้ และ การพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคต
ของไทย (คนไทยและธุรกิจไทยทุกระดับ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให ้ยัง่ ยืน...เทคโนโลยี และ คน... ในโลก Digitization
กระบวนการ
สร้างคน ตามความต ้องการ
/อาชวี ..อุดม.. คนตา่ ระดับ
สร้างธุรกิจ OTOP/SME/ใหญ่/ใหม่

รอบแรก

ปั จจัยนา..การลงทุน

โครงสร ้างพืน
้ ฐาน(เทคโนโลยีใหม่)
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย (เทคใหม่)
เมืองอนาคต (เทคใหม่)

รอบสอง

ความต ้องการ
…GAP….

กระบวนการ
้
สะสมเทคโนโลยี ทีต
่ ้องใชในอนาคต
ึ ษา
เอกชน/หน่วยงานรัฐ/สถาบันการศก
สะสมความรู ้
ความรู ้ในการผลิต
ความรู ้ในการบริหารจัดการ
ความรู ้ในการทานโยบายและกากับดูแล

GDP 5+%

งานคุณภาพ100,000
ตาแหน่ง/ปี
เงินลงทุนวิจัย ตามความ
ต ้องการของเอกชนและ
ภาคการผลิต

1. สถาบันขงจือ
้ ฯ และ EEC ร่วมพัฒนากระบวนการสอนภาษาจีน
้ ง
ง่าย..สนุก..ได ้ใชจริ
ั หีบโมเดล สาหรับผู ้ประกอบการจีนใน EEC
2. สต
ั หีบโมเดล
กลุม
่ ผู ้ประกอบการจีน ร่วมในโครงการ สต
เรียนในวิทยาลัย / ฝึ กงานในโรงงาน /
ไปหาประสบการณ์ทจ
ี่ น
ี

