
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๕ ประจำ�วันที่ ๒๐ ธันว�คม ๒๕๖๔

“ดร.เอนก” เรียกรวมพล ผู้บริห�รสูงสุด ของทุกหน่วยง�น

ในสังกัดของ อว. เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนและบูรณ�ก�ร

คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ประเทศ และจะเป็นกระทรวงหลัก

ผลักประเทศก้�วข้�มกับดักร�ยได้ป�นกล�งต�มวิถีไทยใน ๗ ปี

 ๗ ธันว�คม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) หารือผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานในสังกัดของ อว. เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือ อว. 

ในการพัฒนาประเทศ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพฯ

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวในที่ประชุมว่า การหารือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในสังกัด อว. ทั้งหมด 

เพื่อให้ทราบแนวนโยบาย และทิศทางการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนประเทศเชิงบูรณาการในทุกมิติ โดยใช้ความได้เปรียบเชิง

ทรัพยากรและวัฒนธรรม เป็นฐานในการพัฒนา ที่มีเป้าหมายร่วมคือ “ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน 

ภายใน ๗ ปี” ประเด็นสำาคัญในการหารือแนวทางการเป็นผู้นำาองค์ คือการกำาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ความสำาเร็จสูงสุด (super indicator) 

การวิจัยและพัฒนาต่างๆ การขยายผลงานสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงความร่วมมือในการดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประสบ

ผลสำาเร็จ ตนอยากเห็น อว. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาทุนมนุษย์ เน้นการใช้ความได้เปรียบเชิงสังคมและวัฒนธรรม โบราณคดี และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นโอกาสและความได้เปรียบของประเทศเสริมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ควบคู่ความสุขของชาวไทยในการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางอย่างมีประสิทธิภาพ



 “ตนขอบคุณทุกหน่วยงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่ีตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเร่ืองของการบริหาร

จัดการสถานการณ์ของโรค Covid-19 ทัังในส่วนของการสร้าง รพ.สนาม การให้บริการฉีดวัคซีน ร่วมถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากร

และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู่ป่วย นักวิจัยและพัฒนาในการสร้างชุด PPE เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ตลอดจนสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมา

ใช้เอง ตนอยากเห็นความร่วมมือเช่นนี้ต่อไปในภาวะวิกฤติต่างๆ และเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคน โดยเฉพาะชาว อว. เอง จะร่วมกันก้าวผ่าน

ในทุกๆ เรื่องได้อย่างแน่นอน” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวในตอนท้าย

 ๙ ธันว�คม ๒๕๖๔ : รองศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�รรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ�วิทย�ศ�สตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์รุจ� จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่� จัดขึ้น ณ อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า อว. ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้

ให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยมีนโยบายสร้างคนในทุกช่วงวัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนา

คุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ซึ่งสิ่งสำาคัญในการนำาพาการเปลี่ยนแปลงก็คือ “เยาวชน” เราในฐานะหน่วยงานภาครัฐ

ต้องผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งผลักดันให้เกิดอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

อีกทั้งพัฒนาทักษะสู่อาชีพสะเต็ม โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วไทยที่พร้อมสร้างและพัฒนาคนคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

สำาหรับแหล่งเรียนรู้ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” แห่งนี้ ถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลำ้า เปรียบเสมือน

เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศสู่อนาคต อีกท้ังยังเป็นแหล่งสร้างความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

“ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดจัตุรัสวิทย�ศ�สตร์ อพวช. โคร�ช 

เป็นแห่งแรกของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดมุมมองใหม่แห่งก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์นอกห้องเรียน



 ๑๔ ธันว�คม ๒๕๖๔ : ศ.ศุภชัย ปทุมน�กุล รองปลัด

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

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ

และการป้องกันประเทศ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมด้วย 

ศ.ปริญญ� จินด�ประเสริฐ ประธ�นคณะกรรมก�รฯ น�ยพันธ์เพ่ิมศักด์ิ

อ�รุณี ผู้เช่ียวเฉพ�ะด้�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

บริหารยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพบก

เข้าร่วมหารือ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลันขอนแก่น

อว. จับมือ กองทัพ พัฒน�นักวิจัยด้�นยุทโธปกรณ์ของประเทศ 

หวัง ยกระดับนักวิจัยไทยและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพ 

สรรค์สร้�งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ใช้เอง ลดก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและ

การป้องกันประเทศ โดย สป. อว. ได้ดำาเนินจัดทำาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและ

การป้องกันประเทศ ซึ่ง ในปี ๖๓ มีการจัดสรรทุนทั้งสิน จำานวน ๑๘ ทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ปิดโครงการแล้ว จำานวน ๓  โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาแขนเทียมกลหยิบจับสิ่งของได้สำาหรับ

กำาลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บโดยการควบคุมแขนเทียม ชีวสัญญาณ ของ รศ.พีระพงษ์ อุฑารสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒. โครงการ

พัฒนารูปแบบชุดพ่วงลาก ระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเธียม ขนาด ๑๐ kWh ร่วมกับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ สำาหรับ

รถ UNIMOG และภารกิจของทหาร ของ ผศ.ยศธนา คุณาทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓. โครงการพัฒนาเจลล่ีเพ่ือรับประทานท่ีมีพลังงานสูง

จากแหล่งสารอาหารที่มีคุณภาพ ของ ศ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การดำาเนินการในโครงการดังกล่าวในขั้นต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานของกองทัพเพ่ือนำาไปสู่การใช้ประโยชน์

ทั้งในทางการทหารและในเชิงพาณิชย์ นับว่าความสำาเร็จของโครงการท้ังหมดท่ีกล่าวมาและโครงการต่างๆ ท่ีกำาลังร่วมกันพัฒนา 

จะสามารถตอบโจทย์ของ อว. ในด้านของการมุ่งพัฒนาอาจารย์นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และกองทัพในการพัฒนายุทโธปกรณ์

ได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันต้องมีการนำาเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศ ซึ่งงบประมาณ

ในการจัดหาและซ่อมบำารุงค่อนข้างสูง สป.อว. จึงได้ร่วมมือกับกองทัพเพื่อสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในด้าน

ของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัย การอำานวยความสะดวกของกองทัพด้านการกำาหนดโจทย์การวิจัยและพัฒนา อำานวย

ความสะดวกด้านกฎหมายยุทธภัณฑ์ รวมถึงสถานท่ีในการทดสอบยุทโธปกรณ์ และท่ีสำาคัญโครงการต่างๆ ท่ีได้ร่วมกันพัฒนาจะสำาเร็จน้ัน

ต้องตอบโจทย์กองทัพ ทุกฝ่ายต้องบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านยุทโธปกรณ์

สู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไปในอนาคต
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