
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๒ ประจำ�วันที่ ๒๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔

  ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ  (วช.) 

กระทรวงก�รอุดมศึกษ�  วิทย�ศ�สตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  จัดง�น 

มหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ (THAILAND RESEARCH EXPO 

2021)  ภ�ยใต้แนวคิด  “พลังง�นวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอน�คต”  แบบ  New 

Normal  โดยมี  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) 

เป็นประธ�นเปิดง�น  พร้อมกล่�วป�ฐกถ�พิเศษ  เรื่อง “โควิด COVID-19 

พลิกวิกฤตเป็นโอก�สด้วยนวัตกรรม” พร้อมด้วย ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ 

ทรงศิวิไล ปลัด อว., ดร.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ� รมว.อว., 

รมว.อว. ปลื้มไทยเป็นประเทศที่ปรับตัวได้ดี

เมื่อมีวิกฤต ส�ม�รถเพิ่มช่องท�งธุรกิจใหม่ ๆ

สู่ก�รเป็นประเทศที่พัฒน�แล้ว

เผยหลังโควิด-๑๙ ไทยจะก้�วต่อไปได้

น�งส�วจันทร์เพ็ญ เมฆ�อภิรักษ์ ผู้ตรวจร�ชก�ร อว.  และ  ดร.วิภ�รัตน์ ดีอ่อง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ เข้�ร่วม 

ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ และบ�งกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่�วว่�  น�ยกรัฐมนตรีมีนโยบ�ยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒน�แล้วให้ได้ในปี  ๒๕๘๐  เพร�ะฉะนั้น

ง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ต้องลงมือทำ�อย่�งจริงจังไม่ใช่ทำ�ไปเรื่อย  ๆ  เพร�ะสิ่งท่ีทำ�ในวันน้ีเป็นก�รทำ�เพื่อคนรุ่นหลัง

ประเทศที่พัฒน�แล้วนั้น  ต้องเริ่มจ�กก�รเป็นประเทศที่มีร�ยได้สูง  ต้องเดินด้วย  ๒  ข�  คือ  ด้�นวิทย�ศ�สตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

และด้�นเศรษฐกิจเชิงสร้�งสรรค์ ซึ่งทั้ง ๒ อย่�งนี้ต้องก�รง�นวิจัย ทฤษฎี และก�รถอดบทเรียนที่จริงจัง ปัจจุบัน อว. ทำ�ง�นต่�ง ๆ สำ�เร็จ 
ต่อหน้า ๒



เช่น  วัคซีน  mRNA  และ  วัคซีนใบย�  ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของก�รทดลองในคน, 

ก�รจัดทำ�ห้องคว�มดันลบ,  หน้�ก�กคว�มดันบวก,  และชุด  PPE  ในวิกฤตไทย

ส�ม�รถเพิ่มช่องท�งก�รทำ�ธุรกิจแบบที่เป็นประเทศพัฒน�เองแล้วได้  หลังโควิด

ไทยจะเดินหน้�ต่อไปได้ และมีโอก�สสูงม�กที่จะกล�ยเป็นประเทศที่พัฒน�แล้ว

   ด้�น ดร.วิภ�รัตน์ ผู้อำ�นวยก�ร วช. กล่�วว่� ง�นนี้เป็นเวทีระดับช�ติที่

นำ�เสนอผลง�นวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภ�พ เชื่อมโยงก�รบูรณ�ก�ร

องค์คว�มรู้ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�ประเทศทั้งมิติเชิงวิช�ก�ร  นโยบ�ย 

สังคม/ชุมชน  และพ�ณิชย์/อุตส�หกรรม  ซึ่งจัดร่วมกับหน่วยง�นเครือข่�ยระบบ

วิจัยทั่วประเทศ  คัดผลง�นวิจัยและนวัตกรรมกว่�  ๕๐๐  ผลง�น  ม�ให้ภ�ครัฐ 

ภ�คเอกชน  ได้ม�เรียนรู้อย่�งใกล้ชิดขึ้น  และจัดต่อเนื่องม�เป็นปีที่  ๑๖  แล้ว 

ครั้งนี้จัดขึ้นภ�ยใต้แนวคิด “พลังง�นวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอน�คต” แสดงถึงพลังของ

ง�นวิจัยที่เป็นกลไกเครื่องมือสำ�คัญในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและก�รว�งแผนปฏิบัติ

ทำ�ให้เกิดก�รบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้และเทคโนโลยี  ในปีน้ี  วช.  ได้มีก�รบริห�ร

จัดก�รต�มแนวปฏิบัติที่กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนด  ซึ่งเป็นไปต�มม�ตรก�ร

คว�มปลอดภัยสำ�หรับองค์กร หรือ Covid Free Setting ได้รับก�รร่วมมืออย่�งดี

ยิ่งจ�กหน่วยง�นเครือข่�ยในระบบวิจัยและนวัตกรรมทั่วประเทศในก�รร่วม

เป็นเจ้�ภ�พก�รจัดง�น ด้วยคว�มตั้งใจที่  วช.  จะส่งต่อผลง�นวิจัยและนวัตกรรม 

ที่เกิดจ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ของคนไทยไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�

ประเทศ  ในรูปแบบผสมผส�นที่ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นทั้งในรูปแบบ  Online  และ 

Onsite ส�ม�รถเข้�ถึงง�นวิจัยและนวัตกรรมได้อย่�งปลอดภัย

                  ปีนี้  วช.  ได้นำ�ประเด็นต�มนโยบ�ย  และยุทธศ�สตร์ก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงนโยบ�ยของรัฐและประเด็นที่เป็นปัญห�

ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกที่ได้เผชิญวิกฤตก�รก�รระบ�ดของโรคโควิด-๑๙  ม�กำ�หนดเป็นธีมในก�รนำ�เสนอผลง�น  ซึ่งแบ่งออกเป็น 

๗  หัวข้อ  ดังนี้  ๑)  ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒน�กำ�ลังคนและสถ�บันคว�มรู้  ๒)  ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้�ท�ยของ

สังคมและสิ่งแวดล้อม  ๓)  ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขัน  ๔)  ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒน�เชิงพื้นที่

และลดคว�มเหลื่อมลำ้�  ๕)  ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน  BCG  Model  ๖)  ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เป้�หม�ยก�ร

พัฒน�ที่ยั่งยืน และ ๗) ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ พร้อมทั้งนำ�เสนอนิทรรศก�รน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณ

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร  มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ชบรมน�ถบพิตร  รัชก�ลที่  ๙  ผู้ทรงเป็นพระบิด�แห่งก�รวิจัยไทยและ

นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ  บดินทรเทพยวร�งกูร  รัชก�ลที่  ๑๐  และนิทรรศก�รเทิดพระเกียรติ

ฉ�ยพระอัจฉริยะภ�พ สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี รวมถึงนิทรรศก�รก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลและผลง�นจ�กเครือข่�ยก�รวิจัยทั่วประเทศในรูปแบบไฮบริด  โดยมีก�รจัดประชุมสัมมน�ด้วยระบบออนไลน์กว่�  ๑๐๐  หัวข้อ 

และส�ม�รถชมนิทรรศก�รได้ในรูปแบบ  Visual  Exhibition  ท่ีจำ�ลองบรรย�ก�ศง�นผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์  รวมถึงก�ร  Live 

ในแต่ละวัน  จัดขึ้นระหว่�งวันที่  ๒๒  -  ๒๖  พ.ย.นี้  ณ  โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์  และบ�งกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ 

กรุงเทพมห�นคร นอกจ�กนี้ภ�ยในง�นยังจัดให้มีก�รมอบร�งวัลสุดยอดผลง�นวิจัยที่ได้รับร�งวัลเกียรติยศ Platinum Award ซึ่งจะได้รับ

ถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นจ�กสมเด็จพระเทพ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

เพร�ะเช่ือและค�ดหวังว่�จะมีอน�คตท่ีดีข้ึน  นอกจ�ก

รู้จักปัจจุบันแล้วต้องรู้จักอดีต  ภูมิใจ  และต่อยอด

หล�ยส่ิงไปสู่กระแสโลก�ภิวัฒน์ได้  ประเทศท่ีพัฒน�แล้ว

ควรต้องมีทั้งวิทย�ศ�สตร์  สังคมศ�สตร์  มนุษยศ�สตร์

และศิลปกรรมศ�สตร์

         รมว.อว. กล่�วต่อว่� โควิด-๑๙ ทำ�ให้เห็นว่�ไทย

เป็นประเทศที่ก้�วไปได้ดี  ปรับตัวได้เมื่อมีวิกฤต  สังเกต

ได้จ�กคว�มส�ม�รถในก�รผลิตวัคซีนใช้เองได้ในไทย

จากหน้า ๑



 เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. นำ�คณะผู้บริห�รกระทรวงฯ  และผู้เชี่ยวช�ญจ�กวิทยสถ�นสังคมศ�สตร์ 

มนุษยศ�สตร์  และศิลปกรรมศ�สตร์แห่งประเทศไทย  (ธัชช�)  ลงพื้นที่แหล่งโบร�ณคดีและโบร�ณสถ�นที่สำ�คัญในจังหวัดสระแก้วและจังหวัด

ปร�จีนบุรี อ�ทิ แหล่งโบร�ณคดีปร�ส�ทเข�โล้น อุทย�นประวัติศ�สตร์สด๊กก๊อกธม เมืองโบร�ณศรีมโหสถ และพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติปร�จีนบุรี 

รวมทั้งรับฟังก�รบรรย�ยในหัวข้อ  “ชีวิตก่อนคว�มต�ยของคนบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” โดย  คุณประพิศ  พงศ์ม�ศ  ผู้เชี่ยวช�ญโบร�ณคดี 

ด้�นม�นุษยวิทย�ก�ยภ�พ  และก�รเสวน�ธัชช�น�น�ส�ระท�งวัฒนธรรม  ในหัวข้อ  “สุวรรณภูมิ เมืองที่ค้นห�ในเชิงน�มธรรมสู่ก�รสร้�งแรง

บันด�ลใจบนเส้นท�ง ป�กมังกร-ป�กโขง” โดยมีผู้เข้�ร่วมเสวน� ประกอบด้วย อดีตเอกอัครร�ชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันโลก

คดีศึกษ� ธัชช� คุณชินณวุฒิ วิลย�ลัย ผู้อำ�นวยก�รกองโบร�ณคดี กรมศิลป�กร และ ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�

เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ  (องค์ก�รมห�ชน)  โดยมี ผศ.ชวลิต ข�วเขียว คณบดีคณะโบร�ณคดี มห�วิทย�ลัยศิลป�กร  เป็นผู้ดำ�เนินก�ร

เสวน�

  ปอว. กล่�วว่�  เร�อยู่ในพื้นที่เขตช�ยแดนระหว่�งประเทศกัมพูช�และประเทศไทย หรือที่เรียกว่�เส้นท�งป�กโขง-ป�กมังกร ซึ่งจะทำ�ให้

ได้เห็นก�รขับเคลื่อนท�งอ�รยธรรมท่ีเกิดขึ้น  ถือเป็นเรื่องท่ีน่�ตื่นเต้นม�กในช่วงสองวันนี้เร�จะได้รับฟังม�กขึ้น  และหวังว่�ก�รดำ�เนินกิจกรรม

แบบนี้  จะทำ�ให้เร�ได้รับรู้ประวัติศ�สตร์จ�กสถ�นที่จริง  และทำ�ให้กระบวนก�รหลอมรวมธัชช�ดำ�เนินไปได้ดี  เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งด้�น

สังคมศ�สตร์  มนุษยศ�สตร์  ศิลปกรรมศ�สตร์และด้�นวิทย�ศ�สตร์  ขอขอบคุณสำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ  (องค์ก�ร

มห�ชน)(gistda)  ในก�รลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี  และร่วมแบ่งปันองค์คว�มรู้ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่�งย่ิงในก�รศึกษ�ภูมิศ�สตร์  ประวัติศ�สตร์  และโบร�ณคดีต่อไป

 “อย�กให้ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆของธัชช�เป็นไปอย่�งต่อเนื่องเพร�ะสถ�บันธัชช�กำ�ลังได้รับคว�มสนใจและถูกพูดถึงม�ก รวมทั้งสิ่ง

ที่เร�กำ�ลังทำ�อยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องก�รสืบส�นและดำ�รงคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศทั้งสิ้น” ปอว.กล่�วในตอนท้�ย

ปอว. นำ�ทีมลงพื้นที่แหล่งประวัติศ�สตร์ สระแก้ว-ปร�จีนบุรี เสวน�

“สุวรรณภูมิ เมืองที่ค้นห�ในเชิงน�มธรรมสู่ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ

บนเส้นท�งป�งมังกร-ป�กโขง”
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กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธ�นในก�รประชุม

ช้ีแจงหลักเกณฑ์  วิธีก�ร  และเง่ือนไขก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีแตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�

ณ ห้องประชุมศ�สตร�จ�รย์วิจิตร ศรีสอ้�น อ�ค�รอุดมศึกษ� ๑ สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ�  วิทย�ศ�สตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีประธ�นสภ�วิช�ก�ร  ผู้บริห�ร

มห�วิทย�ลัย  และบุคล�กร  ผู้รับผิดชอบจ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆ  เข้�ร่วมก�รประชุมผ่�น

ระบบออนไลน์

 รองปลัดฯ ศุภชัย กล่�วว่� ก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีแตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ� 

(higher education sandbox)  เร�มีคว�มพร้อมที่จะดำ�เนินก�รแล้วในขณะนี้ สิ่งที่สำ�คัญ

อว. “แจง” หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�ง

จ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�

คือก�รประช�สัมพันธ์ให้มห�วิทย�ลัยได้รับทร�บ  ก�รประชุมครั้งน้ีจะเป็นก�รชี้แจงให้กับสภ�วิช�ก�รด้วย  เพื่อให้เข้�ใจตรงกันว่�  sandbox 

นี้เป็นไปต�ม  พ.ร.บ.ก�รอุดมศึกษ�  ซ่ึงเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นเดิม  ส�ม�รถผ่อนคล�ยม�ตรฐ�นอุดมศึกษ�ได้ทุกข้อจำ�กัด 

แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ทุกหลักสูตรจะส�ม�รถเป็น  sandbox  ได้  หลักสูตรที่จะเป็น  sandbox  นั้นต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบวัตถุประสงค์หลักของ

ก�รจัดทำ� คือเรื่องก�รพัฒน�กำ�ลังคนที่ตอบโจทย์กับก�รพัฒน�ประเทศ สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ห�กหลักสูตรนั้นมีวัตถุประสงค์ตรงต�ม

ข้อกำ�หนด  ก็จะส�ม�รถลดหย่อนเรื่องม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�ในปัจจุบันได้ “สป.อว. มีคว�มยินดี และอย�กให้เกิดหลักสูตรที่เป็น sandbox 

แต่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของก�รใช้ประโยชน์จ�ก sandbox นี้เพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งแท้จริง” รอง ปอว. กล่�วตอนท้�ย

  ก�รประชุมดังกล่�วมีก�รชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ� ใน ๔ หัวข้อ ได้แก่ 

คว�มจำ�เป็นในก�รปรับรูปแบบก�รศึกษ�และแนวคิดของก�รจัดทำ� Sandbox โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พูลศักดิ์ โกษีย�ภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ�  วิทย�ศ�สตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ,  Conceptual  framework  ม�ตรก�รในกำ�กับ  ติดต�มประเมิน

ผล  เพื่อรับรองก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�  โดย  รองศ�สตร�จ�รย์ยุทธน� ฉัพพรรณรัตน์ คณะทำ�ง�นเพื่อส่งเสริม

ก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�, ก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยในก�รจัดทำ�หลักสูตร Sandbox โดย รองศ�สตร�จ�รย์

เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทย�กร คณะทำ�ง�นเพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีแตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�  และแนวท�งก�รขอเปิดหลักสูตร

ก�รศึกษ�ที่แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�  โดย น�ยพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อ�รุณี หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจบริห�รยุทธศ�สตร์  สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม


