
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ร่วมวงพูดคุยกับนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ

“โฆษกกระทรวง อว. ประจำามหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๑” ภายใต้กิจกรรม 

U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบลสร้างรากแก้ว

ให้ประเทศ พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี 

เข้าร่วมในงาน โดยกิจกรรม “โฆษกกระทรวง อว. ประจำามหาวิทยาลัย 

รุ่นที่ ๑”   จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตลอดระยะเวลา ๕ วัน น้องๆ จะได้รวมพลังสร้างเครือข่ายนักศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ตระหนักถึงบทบาทของรัฐบาลในการยกระดับ

“ดร.เอนก” ร่วมวงพูดคุยกับน้องๆ โฆษกกระทรวงประจำามหาวิทยาลัยรุ่น ๑

แนะ คนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้จากชีวิต สร้างทัศนคติเชิงบวก

เติมพลังให้ตนเอง และกระจายสู่สังคม

เศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิทัล ซ่ึงกิจกรรมนี้จะจัดเป็น ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๒ 

จะจัดในวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว. กล่าวว่า นักศึกษาทุกคนที่เข้าโครงการคือกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศต้องฝากความหวัง

ไว้กับ “คนรุ่นใหม่” ทุกคนต้องตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่มีวันส้ินสุด พยายามเก็บเก่ียวประสบการณ์ ท้ังในด้านวิชาความรู้ ด้านประสบการณ์

ชีวิต ที่สำาคัญต้องไม่ลืมอัตลักษณ์ของตนเองและประเทศชาติ คงไว้สำาหรับวัฒนธรรมประเพณี เรียนรู้และศึกษาเรื่องเก่า ตั้งใจทำาปัจจุบัน

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๗ ประจำาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ต่อหน้า ๒



ให้ดีท่ีสุด และรู้จักวางแผนในอนาคตอย่างเป็นระบบ กระทรวง

อว. จะเป็นองค์กรท่ีให้การสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากร

อันมีค่าเช่นน้ี การดำาเนินงานต้องคำานึงถึงปัญหาหรือผลกระทบ

ระยะยาว และระยะปานกลางเป็นหลัก เพราะโอกาสและ

ผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก อว. ต้องใช้เวลา และต้อง

พึ่งพาการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามา

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาคนจะจัดสรร

หลักสูตรที่สร้างอาชีพที่มั่นคงในหลากหลายสาขา การพัฒนา

จากหน้า ๑

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะยาว อว. จะสร้างดาวเทียมและยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้ได้ภายใน ๗ ปี และเทคโนโลยี

ชีวภาพต่างๆ ที่สามารถทำาให้เกิดขึ้นแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ สิ่งเหล่านี้พิสูจน์แล้ว

ว่าประเทศไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลก อยากให้นักศึกษาไทยหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้และร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจัง ด้วยความได้เปรียบ

เชิงทรัพยากรของประเทศ การที่มีบุคลากรชั้นแนวหน้า นักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญสูง ย่อมได้เปรียบด้านต้นทุนในต่างๆ ที่เรามีเอง

มากกว่าชาติอื่น ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันประเทศไทยจะเปล่ียนจากประเทศท่ีกำาลังพัฒนา เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างแน่นอนภายใน 

๑๖ ปีข้างหน้า

 “สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทำาให้ทุกคนหันมาใช้การสื่อสารผ่านโลก Social กันมากขึ้น ข่าวสารต่างๆ และการสื่อสารออกไป

คือสิ่งที่สำาคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการและรัฐบาลหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเองก็มีภารกิจต่างๆ สินค้าหรือ

บริการสำาหรับประชาชนมากมาย ไม่เว้นแม้แต่การขับเคล่ือนนโยบายต่างๆ ต้องอาศัยการส่ือสารท่ีถูกต้อง เหมาะสม มีการตรวจสอบข้อมูล

ลดการบิดเบือน กิจกรรมโฆษกกระทรวง อว. ประจำามหาวิทยาลัย จะช่วยให้ อว. มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะ

การสื่อสารที่ถูกต้องออกสู่สาธารณะ ย่อมทำาให้หน่วยงานหรือองค์กรของตน รวมถึงตัวบุคคลเองมีความน่าเชื่อถือและสร้างการรับรู้ความ

เข้าใจที่ตรงกัน อยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้มั่นใจว่าตนเองสามารถพัฒนาได้ หมั่นฝึกฝนเรียนรู้ และที่สำาคัญต้องมีทัศนคติเชิงบวก

แก่ตนเองและคนรอบข้าง รู้จักการใช้ชีวิต จะทำาให้เรามีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ทำาอะไรก็จะสำาเร็จ และที่สำาคัญขอให้ตระหนัก

ไว้เสมอว่าไม่ว่าจะทำาสิ่งใดดีหรือประสบความสำาเร็จแค่ไหน เมื่อขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ท่ีดีย่อมไม่เกิดผล ขอให้ทุกคนเติบโตเป็น

นักสื่อสารที่ดีในอนาคตและส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้คืนสู่สังคม” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว. กล่าวในตอนท้าย



 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Memorandum of 

Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong-Lancang Cooperation Special Fund 2021) กับ H.E. 

Mr. Han Zhiqiang เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาราชอาณาจักรไทย

 การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทยในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation Special Fund) ให้เกิด

ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ

ต่อร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

 สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-

ล้านช้าง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัย

บูรพา และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีการจัดทำาโครงการในหลากหลายสาขา เช่น 

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า ความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาศักยภาพในการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน สุขภาพอนามัย และการเกษตร

กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างถือเป็นเครื่องมือและกลไกสำาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ ภายใต้กรอบความร่วมมือ

แม่โขง-ล้านช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๖ ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ไทย เมียนมา 

ลาว และเวียดนาม เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ประเทศสมาชิกลุ่มนำ้าโขง โดยกองทุนฯ จะสนับสนุนการดำาเนินโครงการในสาขาที่กรอบความร่วมมือ MLC ให้ความสำาคัญ ประกอบด้วย 

ความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้ำา การเกษตรและการขจัดความยากจน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
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