
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๓๑ ประจำ�วันที่ ๑๑ เมษ�ยน ๒๕๖๕

 เมื่อวันที่ ๒๓ มีน�คม ๒๕๖๕ ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารกระทรวง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเชื่อมโดยเส้น

ทาง Belt and Road Initiative (BRI) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สภา

อุตสาหกรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน, รวมท้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  น�ยวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี ได้กล่าวต้อนรับคณะ และสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนในพื้นที่ว่า 

จ.อุดรธานี เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นศูนย์กลางการคมนาคม  เส้นทางที่สะดวกสบาย 
ต่อหน้า ๒



เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลาง

ด้านการขนส่งสินค้าเกษตร มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

อย่างต่อเนื่อง มีนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัว

ด้านการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงต่างประเทศ 

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีฯ กระทรวง อว. กล่าวว่า จ.อุดรธานี มีความสําคัญ

ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน

ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว ซ่ึงการเดินทาง

ไปเยือน สปป.ลาว ในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบสองปี หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด ถือเป็นการสร้างความ

มั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นว่าเราเห็นความสําคัญของประเทศเพ่ือนบ้าน และการไปคร้ังนี้จะมีการเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาฯ

เพื่อพูดคุยด้านความร่วมมือในการศึกษาและวิจัยร่วมกันในอนาคตด้วย  

 รัฐมนตรีฯ อว. ยังกล่าวว่า กระทรวง อว. มีหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยมากมาย ซ่ึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน ผลิตนักศึกษา

สร้างงานวิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรม โดยเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ อีกทั้ง อว. ยังได้จัดตั้ง อว. ส่วนหน้าในจังหวัดต่าง ๆ

เปรียบเป็นผู้แทนของกระทรวงในภูมิภาค ซ่ึง จ.อุดรธานี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็น อว. ส่วนหน้า ในการช่วยเหลือและพัฒนา

เชิงพื้นที่ ดังนั้นหากพื้นที่มีความต้องการให้ อว. สนับสนุนในด้านไหน อว. ก็มีความยินดี และพร้อมให้การสนับสนุน
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 เมื่อวันที่ ๒๗ มีน�คม ๒๕๖๕  รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

เลข�นุก�รรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เป็นประธานในการเปิด “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สําหรับนักเรียน

ที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้พิการ” ณ อาคาร

พระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี) โดยมี น�ยวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วม

ในงานดังกล่าวด้วย

ต่อหน้า ๓

  อว. จัดง�นนิทรรศก�รตล�ดนัด
หลักสูตรระดับอุดมศึกษ� สำ�หรับนักเรียน กศน. และผู้พิก�ร



 โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นเพื่อ

ให้นักเรียนท่ีศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

รวมถึงผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมถึงให้

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อม ได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในหลักสูตรของสถาบันและให้การสนับสนุนนักเรียน ท่ีศึกษาในระบบการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงผู้พิการ ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

และสามารถตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง

โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ

และสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนกว่า ๑๔ สถาบัน ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ๖.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๗. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๘. มหาวิทยาลัยสยาม ๙. มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช ๑๐. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๑๑. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ ๑๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์         (พีไอเอ็ม)                  ๑๓. สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ๑๔. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จ

จากอดีตนักศึกษา กศน. ทั้งนักกีฬาทีมชาติ เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ 

นอกจากนั้นยังมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวม

ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย รวมถึงผู้พิการได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้น

ให้นักเรียนเกิดกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองในระดับท่ีสูงข้ึน 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากําลังคนประเทศต่อไป 
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 เมื่อวันที่ ๒๘ มีน�คม  ๒๕๖๕ ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เป็นประธานเปิดตัว “ผลง�นวิจัยและพัฒน�เครื่องสำ�อ�งจ�กดอกบัวแดง” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ศ.(วิจัย) ดร.ชุติม� เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ว่�ก�ร วว. ผศ.ดร.คณิศร� ธัญสุนทรสกุล อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  

 ท้ังนี้ วว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พัฒนานวัตกรรมเครื่องสําอาง

แบบ Co research มีการแบ่งงานตามศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมนักวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องสําอางจากดอกบัวแดง

คือ เซรั่มจากดอกบัวแดง ให้ครบทั้ง Value chain โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดําเนินการพัฒนาต้นนํ้า ส่งเสริมผู้ปลูกดอกบัวแดงในพื้นที่ อําเภอ

กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การพัฒนากระบวนการสกัด การวิเคราะห์สารสําคัญ โดยเชื่อมต่อสู่การวิจัยของ วว. ที่ได้นําสารสกัดจาก มรภ.อุดรธานี ประเมิน

ความปลอดภัยและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้าน

เช้ือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว เป็นต้น เมื่อได้ผลประสิทธิภาพปลอดภัยของสารสกัดจึงนํามาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เซร่ัมจากดอกบัวแดง 

โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ่านการทดสอบความพึงพอใจ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 นอกจากนี้ วว. ยังมีศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสําอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) ที่สามารถรองรับ

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการระดับ SME ที่สนใจผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสําอาง

เพื่อทดลองตลาด หากผู้ประกอบการสนใจในเทคโนโลยี สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ที่ ICOS สําหรับใช้เป็นสถานที่ผลิตเพื่อทดสอบตลาดก่อนที่จะลงทุนจริง 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นทางธุรกิจเคร่ืองสําอาง จากการทํางานตลอดระยะเวลา ๑ ปี ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ

ที่ต้องการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ วว. และ มรภ. อุดรธานี ได้จับมือร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีหรือผู้ประกอบ

การไทยที่สนใจนําเทคโนโลยีไปใช้ทําธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ


