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“พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�าเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอม
สื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอิเล็กตรอน ๔ ตัว สื่อถึงการรวมกันของ ๔ 
หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เกิดเป็น 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม โดยเลอืกใช้สแีสด สม่ีวง และสเีหลอืง 
ซึ่งเป็นสีที่มีความหมายดังนี้ 

สแีสด สปีระจ�าวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

สม่ีวง สปีระจ�าวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
พระผู้พระราชทานก�าเนิดการอุดมศึกษาของไทย 

สีเหลือง สีประจ�าวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร “พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย” “พระบดิาแห่ง
การวจิยัไทย” และ “พระบิดาแห่งนวตักรรมไทย”

๓

๑๐

เรื่องพิเศษ

อุดมศึกษาการไกล

 อว. ยกระดับทุ่งกุลาร้องไห้ จากโมเดลเศรษฐกิจ BCG

๑๔

๒๐

เหตุการณ์เล่าเรื่อง

อว. Hot news

 โครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ”
 โปรเจ็ค “เรียนรายวิชาข้ามสถาบัน”

 สถานการณ์ยูเครนกับการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 อว. “ตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ”
 อว. เร่งจัดท�าหลักสูตรแซนด์บอกซ์ “ความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอร์ (Cyber Security)”

 อว. เปิดตัวแล้ววว! ช่องทาง Social Media ใหม่ ให้ติดตาม
ข่าวสาร
 นิลมังกร รุ่น ๒ โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม

ประเทศไทย รอบชิงแชมป์ภูมิภาค



เรื่องพิเศษ

อว. ยกระดับทุ่งกุลาร้องไห้ จากโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก้จน มุ่งเปลี่ยน ทุ่งกุลาร้องไห้  
เป็น ทุ่งกุลาม่วนชื่น สร้างแบรนด์ “ทุ่งกุลา” ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น “ดินแดนอยู่ดีกินดี”  

เน้นสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาฯ ทั้งด้านการเกษตร
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตคนให้มีจิตใจและดีเอ็นเอแบบทุ่งกุลาฯ เป็นนักสู้ ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำากัด
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เรื่องพิเศษ 5
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เรื่องพิเศษ 7
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เรื่องพิเศษ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) วันที่ ๒๓ กรก
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	 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ์	 ทรงศิวิ ไล ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ 
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันเปิดเผยว่า ตามที่ 
ทปอ. อว. ได้ดูแลโครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ”  
เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ กลุ ่มสีเขียวและกลุ ่ม 
ท่ีมีความเสี่ยงสูง ยังมีสิทธิ์เข้าสอบในระบบ TCAS เพื่อ 
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็นการท�างาน 
ร่วมกันของทั้ง ๔ กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวง อว. 
จัดห้องสอบพิเศษที่มีความปลอดภัยสูง แยกบริเวณชัดเจน 
เข ้มงวดด้วยมาตรการทางสาธารณสุข บางแห่งจัดสิ่ง 
อ�านวยความสะดวกพร้อมที่พักและอาหารให้ ทาง ทปอ.  
ได้เปิดระบบลงทะเบียนส�าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ 

จะใช้สิทธิดั์งกล่าวเป็นวนัแรกในวนัท่ี ๗ ม.ีค. โดยทางออนไลน์
แล้วพบว่าในวันแรกมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการ 
จัดสอบแบบพิเศษนี้แล้ว ๑๙๗ คน โดยเป็นผู ้ที่ติดเชื้อ  
๑๘๓ คน และผู้มีความเสี่ยงสูง ๑๔ คน ซึ่งแจ้งขอเข้าสอบ 
ในวันที่ ๑๒ มี.ค. มากที่สุด จ�านวน ๑๙๗ คน รองลงมาคือ 
วันที่ ๒๐ มี.ค. และ ๑๙ มี.ค. จ�านวน ๑๗๑ และ ๑๗๐ คน  
ตามล�าดับ
 ปลัด อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สนามสอบพิเศษทั้ง  
๑๘ แห่งท่ัวประเทศ ได้มรีะบบ Open Chat เพ่ือประสานงาน
ให้นักเรียนท่ีมีข ้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียดในการ 
จัดสอบ โดยให้ผู ้ เข ้าสอบที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูง 
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย ๑ วัน ซึ่งทาง 
ทปอ. อว. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พยายามอย่างเต็มที่ 
ในการเพ่ิมสนามสอบพิเศษ จากเดิม ๗ แห่ง เป็น ๑๘ แห่ง 

โครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ” ฉลุย ทปอ.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
เผยลงทะเบียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ส�าหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-เสี่ยงสูง
วันแรก แจ้งขอเข้าสอบแล้ว ๑๙๗ คน เปิดสนามสอบพิเศษ ๑๘ แห่งทั่วประเทศ
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ทั่วประเทศแล้ว และอาจจะมีเพิ่มเติมอีกตามความเหมาะสม 
มีระบบและมาตรการการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดส�าหรับ
ผู้เข้าสอบทั้งที่ไม่ติดเชื้อและติดเชื้อแยกจากกันชัดเจน
 “ส�าหรับปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 
ในระบบ TCAS65 ได้ก�าหนดสอบ GAT/PAT ในระหว่างวันที่ 
๑๒-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศผลสอบวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 
และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕ 
ประกาศผลสอบวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ โดยมีจ�านวน 
ผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น ๑๘๓,๒๒๘ คน 
แบ่งเป็นการสอบ GAT/PAT จ�านวน ๑๗๗,๘๕๓ คน และ 
สอบวิชาสามัญ จ�านวน ๑๕๕,๒๘๒ คน” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ 
กล่าว
 ทั้งนี้ สนามสอบทั้ง ๑๘ แห่ง มีดังนี้ 
 ๑. สนามสอบพิเศษ ม. ธรรมศาสตร์ (ศูนย์สอบ  
ม. ธรรมศาสตร์) 
 ๒. สนามสอบพิเศษ ม.แม่โจ้ (ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่)  
 ๓. สนามสอบพิเศษ ม. เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ 
ม. เทคโนโลยีสุรนารี) 
 ๔. สนามสอบพิเศษ ม. ขอนแก ่น (ศูนย ์สอบ  
ม. ขอนแก่น) 
 ๕. สนามสอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย ์สอบ  
ม.วลัยลักษณ์) 
 ๖. สนามสอบพิเศษ ม. สงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบ  
ม. สงขลานครินทร์) 
 ๗. สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี  (ศูนย ์สอบ  
ม. บูรพา) 
 ๘. สนามสอบพิเศษจังหวัดระยอง (ศูนย ์สอบ  
ม. บูรพา) 

 ๙.สนามสอบพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์สอบ  
ม. บูรพา) 
 ๑๐. สนามสอบพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ  
ม. ศิลปากร) 
 ๑๑. สนามสอบพิเศษจังหวดัสมทุรปราการ (ศนูย์สอบ 
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
 ๑๒. สนามสอบพิเศษจังหวัดนนทบุรี (ศูนย์สอบ  
ม. เกษตรศาสตร์) 
 ๑๓. สนามสอบพิ เศษจั งหวัดตาก (ศูนย ์สอบ  
ม. นเรศวร) 
 ๑๔. สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์สอบ  
ม. เชียงใหม่) 
 ๑๕. สนามสอบพเิศษจงัหวดัอบุลราชธาน ี(ศูนย์สอบ 
ม.อุบลราชธานี) 
 ๑๖. สนามสอบพิเศษจังหวัดปัตตานี (ศูนย์สอบ  
ม. สงขลานครินทร์) 
 ๑๗. สนามสอบพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์สอบ 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ 
 ๑๘. สนามสอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์
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 ๑. ได้เรยีนรูว้ธิกีารเรยีน การสอน ของมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ  เพือ่สัง่สมความรูเ้พิม่เติมและน�ามาปรบัใช้ให้เหมาะกบัตนเอง

 ๒. ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ไอเดียใหม่ ๆ และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเพื่อนต่างมหาลัย

 ๓. ได้เรียนรู้หลักสูตรใหม่ ๆ ที่สนใจ สามารถลงเรียนในหลักสูตรที่อาจไม่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราได้ ช่วยเพิ่มพูน

ความรู้ได้มากขึ้น

12

ตามมาดู ๓ ข้อดีของ โปรเจ็ค “เรียนรายวิชาข้ามสถาบัน”  
ความทันสมัยของระบบการศึกษา ที่พี่ดร๊าฟแนะน�าให้ลอง 

เปิดประสบการณ์ใหม่กันนน
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สถานการณ์ประเทศยูเครนในปัจจุบันคงปฏิเสธ 
ไม่ได้ว่า สร้างความกังวลใจด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชนอย่างมาก เนื่องจากพื้นท่ีของ 
เชอร์โนบลิและโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ ซาโปรเซยี (Zaporizhzhia) 
ของประเทศยูเครนได้ถูกบุกยึดครอง แต่ยังไม่มีการรายงาน
ของระดับรังสีที่เปลี่ยนแปลง 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ด�าเนินการ
ติดตามสถานการณ์และได้รับแจ้งจากหน่วยงานก�ากับดูแล 
ทางนิวเคลยีร์ของประเทศยเูครน ภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยการ
แจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็วของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, 
IAEA)  และจากการแถลงข่าวของ IAEA ได้แก่

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๑.๔๐ น. ตาม

เวลาท้องถิ่น (๐๖.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย) ได้เกิด 
เพลิงไหม้ที่อาคารแห่งหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย  
ซึง่อยูท่างตอนใต้ของประเทศยเูครน ขณะนีเ้จ้าหน้าทีโ่รงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ได้ดับเพลิงไหม้ดังกล่าวแล้ว เพลิงไหม้ดังกล่าว 
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ส�าคัญอื่น ๆ ใน 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  อีกทั้ง ระดับรังสีพื้นหลัง (Background 
Radiation) ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังอยู่ในระดับปกติ

โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ซาโปรเิซยี เป็นโรงไฟฟ้านวิเคลียร์
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน�้า
ความดันสูง (Pressurized Water Reactor, PWR) รุ่น  
VVER-1000 อยู่จ�านวน ๖ เครื่อง แต่ละเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ที่ 
๙๕๐ เมกะวัตต์ รวมก�าลังการผลิตอยู่ที่ ๕,๗๐๐ เมกะวัตต์ 
โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครน 

สถานการณ์ยูเครนกับการเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
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หลงัจากนัน้ผูป้ระสานงานของประเทศยเูครนได้แจ้ง 
IAEA ว่าขีปนาวุธได้ถูกยิงเข้าไปในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ซาโปริเซีย ท�าให้อาคารฝึกอบรมซึ่งต้ังอยู่ใกล้เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์เกิดเพลิงไหม้ และเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงได ้
ในเวลาต่อมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  
๒ ราย

ทั้งน้ี ระบบความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ทั้ง ๖ หน่วยไม่ได้รับผลกระทบ และไม่มีการปล่อย
สารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ระบบเฝ้าตรวจรังสี 
ในพื้นที่ โรงไฟฟ้ายังท�างานได้ตามปกติ อย ่างไรก็ตาม  
ผู้ปฏิบัติงานได้รายงานว่าสถานการณ์ยังคงมีความท้าทาย
อย่างมาก ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นท่ีท้ังหมดของ 
โรงไฟฟ้าเพือ่ประเมนิว่าระบบความปลอดภยัทัง้หมดยงัท�างาน
ได้ตามปกติ

ในขณะที่ สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์
ภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้ง ๖ หน่วย มีดังนี้
 หน่วยที่ ๑ ถูกปิดเพื่อบ�ารุงรักษา 
 หน่วยที่ ๒ และหน่วยที่ ๓ เจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการ
ปิดระบบ
 หน่วยที่ ๔ ท�าการเดินเครื่องปฏิกรณ์ที่ก�าลัง  
๖๙๐ เมกะวัตต์ (๖๐% ของก�าลังทั้งหมด)
 หน่วยที่ ๕ และ หน่วยที่ ๖ เดินเครื่องให้อยู ่ 
ในระบบ “ส�ารอง” ในระดับก�าลังต�่า
 และเมือ่วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๒๒ น. ตาม
เวลาท้องถิน่ (๑๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย) ได้เกดิกระแส
ไฟฟ ้าดับภายในพื้น ท่ี โรงไฟฟ ้านิวเคลียร ์ เชอร ์ โนบิล 
(Chernobyl) เนื่องจากโครงข่ายสายไฟฟ้าจากภายนอก 
ได้รับความเสียหาย หลังจากกองก�าลังทางทหารได้เข้า 
ยึดครองพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ 
ที่ผ่านมา 

ด้านผู้เชี่ยวชาญของ ปส. ได้ประเมินสถานการณ์ว่า
หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง 
ขึ้นกับโรงไฟฟ้าหรือสถานที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีจะส่งผล 
ให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีจ�านวนมากเข้าสู ่
ชั้นบรรยากาศเกิดเป็นฝุ่นกัมมันตรังสี (Fallout) เคลื่อนที่ 
ไปตามทิศทางกระแสลมในแต่ละความสูงของชั้นบรรยากาศ 
ฝุ ่นกัมมันตรังสีเหล่านั้นจะตกสะสมบนพ้ืนโลก แหล่งน�้า  
แหล่งอาหาร อาคารบ้านเรือน และอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการ 
ปนเปื้อนทางรังสีขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้และไกลจาก
พื้นที่เกิดเหตุและประเทศไทยอยู่ห่างจากประเทศยูเครน
มากกว่า ๗,๐๐๐ กิโลเมตร หากเกิดการฟุ้งกระจายของ 
Fallout ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางตรงจากการปน
เปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อมน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้รับผล 
กระทบเลย แต่ประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวงัผลกระทบทางอ้อม
โดยการติดตาม และตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารที ่
น�าเข้ามาจากยโุรป ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนั้น ยังไม่ส่งผล 
กระทบต่อประเทศไทย  โดยปัจจุบัน ปส. ได้เฝ้าระวังภัยทาง
รงัสจีากการเฝ้าตรวจระดบัรงัสแีละกมัมนัตภาพรงัสใีนอากาศ
ของประเทศไทยและทวีปยโุรปอย่างต่อเนือ่งผ่านระบบต่าง ๆ  
ดังนี้

๑.  ก า ร ติ ด ต้ั ง ส ถ า นี เ ฝ ้ า ร ะ วั ง ภั ย ท า ง รั ง สี 
(Radiological Monitoring Station) ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ทั้งสิ้น ๑๘ สถานี ซึ่งติดตั้งทั่วทุกภูมิภาค 
ของประเทศ โดยสถานีจะตรวจระดับรังสีแกมมาในอากาศ 
โดยส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจะมีการ 
ส่งสัญญาณเตือนภัยมาท่ี ปส. หากมีระดับรังสีแกมมาสูง 
อย่างผิดปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบและ 
แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทราบ  
เพื่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการ 
ต่อเหตฉุกุเฉนิทีเ่กดิขึน้ ส�าหรบัประเทศไทย ระดบัรงัสแีกมมา
ในอากาศในสภาวะปกติจะมีช่วงระดับรังสีของทุกภูมิภาค 
อยู่ระหว่าง ๐.๐๒-๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 

๒ .  ส ถ านี เ ฝ ้ า ต ร ว จนิ ว ไ ค ลด ์ กั ม มั น ต รั ง สี 
(Radionuclide Monitoring Station, RN65) ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีระหว่างประเทศที่มีอยู่
กว่า ๘๐ สถานีทั่วโลก ภายใต้พันธกรณีของประเทศไทย 
ต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) โดยมี

อาคารฝึกอบรมที่เกิดเพลิงไหม้ (ลูกศรเหลือง)
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ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยประสานงานระดับชาติ 
สถานีเฝ ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีท�าการวัดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างอนุภาคในอากาศและส่งผลการวัดไป
ยังศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Center 
: IDC) ณ ส�านักงานใหญ่ของ CTBTO กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เป็นประจ�าทุกวันเพื่อท�าการวิเคราะห์ผลการวัด 
หลังจากการวิเคราะห ์ผลแล ้วจะส ่งข ้อมูลกลับมายัง
ประเทศไทย ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะท�าให้สามารถตรวจสอบได้หาก
มกีารทดลองอาวธุนวิเคลยีร์หรอืเกดิระเบดินวิเคลยีร์ หรือเกดิ
การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วโลก โดย ปส. สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสีได้ทุกสถานีทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันระดับการเฝ้า
ตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีของสถานีต่าง ๆ ท่ัวโลกยังอยู่ใน
สภาวะปกติ

๓. ระบบ EUropean Radiological Data  
Exchange Platform (EURDEP) ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียน 
ข้อมูลการตรวจวัดรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์  
ของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ยุโรปและใกล้เคียง จ�านวน ๓๙ ประเทศ โดย ปส. จะน�า 
ข้อมูลการเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในอากาศของสถานี 

เฝ้าระวังภัยทางรังสีในภูมิภาคยุโรป เพื่อวิเคราะห์และ 
ประเมินสถานการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 
และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนในภูมิภาคดังกล่าว ซ่ึงระบบ EURDEP 
ยังให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดูข ้อมูลผ่าน 
ระบบออนไลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่ https://remap.jrc.
ec.europa.eu/Simple.aspx ซึ่งในปัจจุบันระดับรังส ี
แกมมาในอากาศของสถานีภายในระบบ EURDEP ยังอยู ่
ในสภาวะปกติ

ปส. ได้ติดตามความเคล่ือนไหวดังกล่าวร่วมกบัทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างใกล้ชิด  
และมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและ
เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร ์และรังสีที ่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ปส. ยังมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเครื่องมือ 
ที่พร้อมปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างทันท่วงที 

ท้ังนี ้ปส. จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ 
และจะแจ้งให้ทราบ หากมีสถานการณ์ส�าคัญเกิดขึ้นกับ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศยูเครน ทั้งนี้ 
สามารถติดตามข้อมลูเพ่ิมเติมได้จาก IAEA ที ่www.iaea.org 
และติดตามข่าวสาร ปส. ได้ที่ www.oap.go.th

รายงานรังสี
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 เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. ก�าลังเร่งด�าเนินการจัดท�า “ธนาคาร
หน่วยกิตแห่งชาติ” (National Credit Bank) เพื่อรองรับ 
การพัฒนาก�าลังคนตลอดทุกช่วงวัย (Lifelong learning)  
ตามนโยบายของตนท่ีต้องการเปิดโอกาสให้คนในทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะในวัยท�างานและวัยเกษียณสามารถเข ้าถึง 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงได้พัฒนา
และเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จ�าเป็นในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อเอาไป
ต่อยอดในการท�างาน พัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถสะสม
ไว้เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ได้ โดยตนได้มอบหมาย 
ให้ส�านักงานปลัด อว. เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน
อย่างเร่งด่วน เพือ่ให้ธนาคารหน่วยกติแห่งชาตนิีเ้กดิขึน้ให้เรว็
ที่สุด เพื่อรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย ที่สอดรับกับการปฏิรูป

อว.ตั้ง “ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” รองรับการพัฒนาก�าลังคนทุกช่วงวัย รับฝากและสะสมหน่วยกิต
ของผู้เรียน ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร  (Non Degree) หลักสูตรการฝึกอบรม 

สามารถน�าไปขอรับใบประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ หรือปริญญาบัตรได้เมื่อสะสมถึง

อุดมศึกษา ที่ตนได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
 รมว.อว.กล่าวต่อว่า ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาตินี้จะ
ท�าหน้าท่ีในการรับฝากหน่วยกิตของผู้เรียน ซึ่งไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่เป็นใครก็ได้ที่เมื่อไปเรียน 
ในหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป  
ก็จะสามารถน�าหน่วยกิตมาเก็บสะสมไว้ได้ในธนาคารกลาง
แห่งนี ้ซ่ึงการฝากและสะสมหน่วยกตินี ้จะเป็นไปตามเงือ่นไข
ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพจาก อว. โดยเมื่อสะสมหน่วยกิตได้ถึง 
ระดับหนึง่จะสามารถได้รับใบประกาศนยีบตัรความเชีย่วชาญ  
หรือปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้และทักษะ
ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างานและ
การท�าธุรกิจต่อไป
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 	 อว.	 เร่งจัดท�ำหลักสูตรแซนด์บอกซ์	 “ควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์	 (Cyber	 Security)”	 เพื่อเฝ้ำระวัง 
และกำรป้องกันภัยทำงไซเบอร์	 ที่ก�ำลังขำดแคลนก�ำลังคน
อยู่มำก	โดยจะเรียนพร้อมปฏบิัต	ิตั้งเป้ำภำยใน	๒	ปจีะผลิต
ก�ำลังคนด้ำน	Cyber	Security	ไม่น้อยกว่ำ	๑,๐๐๐	คน	
	 ศ.ดร.ศุภชัย	 ปทุมนำกุล รองปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า 
ขณะนี้ อว. ก�าลังท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การพัฒนาก�าลังคนขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศผ่านหลักสูตรที่เป็นแซนด์บอกซ์  
ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

สภาคณบดี วิศวกรรมศาสตร ์และคณะวิทยาศาสตร ์ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส�านักงาน 
คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ 
(สกมช.) และภาคเอกชน โดยทางมหาวิทยาลัยชั้นน�า 
ของประเทศ จะร่วมกนัร่างหลักสูตรในรายวชิาทีม่คีวามส�าคัญ
ในการพัฒนาก�าลังคนข้ันสูง ซ่ึงหลักสูตรแรกที่ก�าลังจัดท�า 
อยู่ในขณะนี้ คือ Cyber Security หรือ ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เพราะก�าลังคนสมรรถนะสูงในด้านนี้ภายใน
ประเทศถือว่ายังขาดแคลนอยู่มาก ส่งผลต่อความสามารถ 
ในการแข่งขนั และการส่งเสรมิการลงทนุ รวมทัง้การเฝ้าระวงั
และการป้องกันภัยทางไซเบอร์ ถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้อง
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ตระหนักและให้ความส�าคัญ เพราะสามารถส่งผลกระทบ 
และสร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คนเป็นจ�านวนมาก 

รองปลัด อว. กล่าวต่อว่า หลักสูตร Cyber Security 
วางแผนไว้ว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะช่วยกันพัฒนาและ 
น�ามาใช้ร่วมกันเป็นหลักสูตรกลาง โดยจะเปิดรับนักศึกษา 
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถย้ายข้ามมาจากหลักสูตรอ่ืน
เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ในช่วงชั้นปี ๓ หรือ ปี ๔ โดยมี 
รปูแบบการเรยีนทีฝึ่กปฏิบัตงิานไปพร้อมกนั มผู้ีสอนทีม่าจาก
อาจารย์ในมหาวทิยาลยัและผูเ้ชีย่วชาญจากภาครัฐและเอกชน 
เมือ่เรยีนจบอาจจะได้รบัปรญิญาอกีใบนอกเหนอืจากปริญญา
ในสาขาที่ตนศึกษาปกติ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่กับวิธีการด�าเนินการ 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าภายใน ๒ ปี จะสามารถ
ผลติก�าลงัคนด้าน Cyber Security ผ่านหลกัสตูรแซนด์บอกซ์
นี้ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 
 “นอกจากนี้ อว.ก�าลังหารือการจัดท�าหลักสูตร 
แซนด ์บอกซ ์ เพื่อพัฒนาก�าลั งคนขั้นสู งในด ้านอื่น ๆ  
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ตามนโยบาย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. อาทิ การพัฒนาก�าลังคนด้าน 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และนักบูรณาการ
ระบบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (System Integrator)  
เพ่ือผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรม ๔.๐ 
มากขึ้น เป็นต้น” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว
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อว. เปิดตัวแล้ววว! ช่องทาง Social Media ใหม่ ให้ติดตามข่าวสาร และเกร็ดความรู้

ดี ๆ ได้มากขึ้น เตรียมพบเรื่องราวใหม่ ๆ กับช่องทางใหม่ของ อว. ได้ตามนี้เลย 

Instagram	:	https://www.instagram.com/mhesi_thailand/

Tiktok	:	https://www.tiktok.com/@mhesi_thailand

Twitter	:	https://twitter.com/MHESIThailand

Facebook	:	https://www.facebook.com/MHESIThailand

ใครไม่อยำกพลำดเรื่องรำวดี	ๆ	และข่ำวสำรใหม่	ๆ	จำก	อว.	อย่ำลืมกดติดตำมกันนะ	
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https://www.instagram.com/mhesi_thailand/?fbclid=IwAR2BPNfu-CsXTCySIGxdNbSfvUXRjkWkWkIALyY47-Xe6fE10v9rxauppb8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40mhesi_thailand%3Ffbclid%3DIwAR3URhc9QmIIXmrfYeigR7d6P8jxFlj0i5vazx-gCz-y-s-B7yBXZ7s96xY&h=AT3bxbTZ_8pC1BHiLUFSa4sqUlwNKjTem0Rsld0h3UoRBmW9Qh5m3oqcQjAcWyMVE7jK3UrbdMfmS6lZGH4ZuEbk4YQj0XIHsqa6RPpUWlxoP0_a-PIxloccHl7tCBPahFQL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0BDGdU0JI_ZKhqbpI9KvIkLKAKjOOkznuOr5debpRK1ykA3RJJg4UpRAu6S_dYHhOeG8wMqLjUIyB9zA-e1Lqst_uz9iCLhPLM8aFxFuwNpborSllGuflToNxfplupso_4qYwmQkJVaRIVbxvTxlQL4bsrQnzm28HxvlYYDYo0BA
https://twitter.com/MHESIThailand?fbclid=IwAR0zYam1y2jR0JLrp-Khc_HUm_umefFW00LYHmnnGDonDIh4oDxWP2fGyPw
https://www.facebook.com/MHESIThailand?__cft__%5b0%5d=AZXfWZ_Tl05pBj0D4SKk8EZRpzTAw2OFATOeVMI8g7rg1d3YUPQWyn2WNNnUkbEMWibXMxSyoDtcZSiNYbkJLVjM0Y8XioTW-fj__jOoCftLvNsKpRi-H2hZOaVFoEEmsX80uStaQ0fLD7lEXF0KybG-&__tn__=-%5dK-R
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