
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๓๙ ประจำ�วันที่ ๖ มิถุน�ยน ๒๕๖๕

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย

และนวัตกรรม	(อว.)	โดย	สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ

(วช.)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 จัดงาน

“มหกรรมง�นวิจัยส่วนภูมิภ�ค ประจำ�ปี ๒๕๖๕ 

(Regional Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่	

๒๗	-	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๕	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี	 โดยมี	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก 

เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดม

ศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

และปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “อว. กับก�รขับเคลื่อน

นโยบ�ยเศรษฐกิจ BCG เป็นฐ�นในก�รพัฒน�ช�ติ”

โดยมี	ดร.วิภ�รัตน์ ดีอ่อง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นก�ร

วิจัยแห่งช�ติ กล่าวรายงาน	น�ยกองเอกปร�โมทย์

ธัญญพืช รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี และ	
ต่อหน้า ๒



น�ยอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธ�พงศ์ อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี 

กล่าวต้อนรับ	 พร้อมด้วย	 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.น�ยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม	 และผู้บริหาร

หน่วยงานร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้	ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “ก�รพลิกโฉม

กรอบนโยบ�ยและแนวท�งพัฒน�กำ�ลังคน อุดมศึกษ� วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศกับก�รขับเคลื่อน BCG” โดย น�ยพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อ�รุณี ผู้เชี่ยวช�ญ

เฉพ�ะด้�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล ปฏิบัติหน้�ที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�ร

โครงก�รต�มนโยบ�ย สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม	เป็นผู้บรรยาย	และมีการเสวนาพิเศษ	“ก�รเตรียมคว�มพร้อม

ของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ จ�กหน่วยง�นให้ทุนวิจัยทั้ง ๗ PMU”

พร้อมทั้งการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคอีสานร่วมด้วย

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า	การจัดงาน	“มหกรรมง�นวิจัย

แห่งช�ติ”	 (Thailand	 Research	 Expo)	 เป็นพลังแห่งความร่วมมือยกระดับ

ผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	 อว.	 เป็นกระทรวงหลัก

ในการขับเคล่ือนการขยายผลการนำาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้าง

และเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา	 หน่วยงานวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน	

การผนึกกำาลังนักวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ก่อให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่	 การนำาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์	

พร้อมทั้งต่อยอดผลงานวิจัย	 สิ่งประดิษฐ์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไปสู่ประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว	 รวมไปถึงบทบาทของ	 อว.	 ในการขับเคลื่อน	 BCG	 Model	 ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนา

เศรษฐกิจ	 ๓	 มิติไปพร้อมกัน	 ได้แก่	 เศรษฐกิจชีวภาพ(	 Bioeconomy)	 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ	 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 คำานึงถึงการนำาวัสดุ

ต่าง	ๆ 	กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

เชื่อมโยงกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

ของสินค้าและยังต่อยอดไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 โดยท้ังเกษตรกรรมและการท่องเท่ียวภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงความ

สามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงทรัพยากรคุณภาพของประเทศ	 สามารถลดต้นทุนการผลิตและการวิจัย	 อีกท้ังยังบริหาร

จัดการภายในได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจ	BCG	 ท่ีเติบโต	แข่งขันได้ในระดับโลก	 เกิดการกระจายรายได้

ลงสู่ชุมชน	ลดความเหลื่อมลำ้ามุ่งสู่การพัฒนาในการประยุกต์โมเดลเศรษฐกิจใหม่	BCG	สร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้	การพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

	 ด้าน	ดร.วิภ�รัตน์ กล่าวว่า	การจัดงาน “มหกรรมง�นวิจัยส่วนภูมิภ�ค”	วช.	ได้จัดให้มีขึ้นโดยข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วย

งานเครือข่ายในระบบวิจัยทั้ง	 ๔	 ภูมิภาค	 เพื่อให้การนำาเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาค

ต่าง	 ๆ	 มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งได้ดำาเนินการจัดมา	 ๙	 ครั้ง	 โดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 และมีมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเป็น

เจ้าภาพร่วมจัดงาน	 ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี	 ๒๕๖๕	 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 แล้วเวียนไปยังภาคเหนือ	 ภาคใต้	 ตามลำาดับ	 ในการ

จัดงาน	 “มหกรรมง�นวิจัยส่วนภูมิภ�ค” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	 ๑๐	 โดยมี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเครือข่ายวิจัยภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๒๗	-	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๕	ภายใต้แนวคิดหลัก	“นวัตกรรมก�รขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ BCG เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอีส�นอย่�งยั่งยืน” โดยการจัดงานมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม	 ส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค	 เศรษฐกิจชุมชนท่ียั่งยืน	 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในพื้นที่	ทั้งนี้	การจัดงาน	“มหกรรมง�นวิจัยส่วนภูมิภ�ค ประจำ�ปี ๒๕๖๕  (Regional Research Expo 2022)”	Highlight	Stage	

เป็นเวทีหลักที่แสดงให้เห็นแนวคิดของการจัดงาน	“นวัตกรรมก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอีส�นอย่�งยั่งยืน” 

๔)	กิจกรรม	Research	Clinic:	R2R	การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	ประโยชน์จาก

งานวิจัยในภูมิภาคต่าง	ๆ	สู่การยกระดับศักยภาพผลงานวิจัยชุมชนเข้มแข็ง	มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสู่การขับเคลื่อน

ตามหลักของนโยบายเศรษฐกิจ	BCG	เป็นฐานในการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนต่อไป

จากหน้า ๑

ต่อหน้า ๓



 “ออนเดอะเวย์” ดึง	๑๒	คนดัง	ย้อนความทรงจำา

คืนสู่เหย้ากลับเข้า	๑๒	 ร้ัวมหาวิทยาลัย	 ท่ีแต่ละคนเคยศึกษา

พร้อมปฏิบัติภารกิจท่ีเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดความ

คิดสร้างสรรค์	 จากความทรงจำาท่ีประทับใจ	 โดยมี	 รศ. 

(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�ร

และโฆษกกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรม	และ	ก้อง ปิยะ	ร่วมสานฝันคนดัง	อาทิ	โบว์ 

เมลด�, อ�เล็ก ธีรเดช, พีพี กฤษฎ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, เจเจ 

กฤษณภูมิ, ดีเจพุฒ พุฒิชัย, ขวัญ อุษ�มณี, ตั๊ก บริบูรณ์, 

ปิงปอง ธงชัย	 ฯลฯ	 มาแชร์ประสบการณ์แต่ละสัปดาห์

ในแต่ละร้ัวมหาวิทยาลัย	อาทิ	ม.รามคำาแหง,	ม.ธรรมศาสตร์,	

ม.มหิดล,	 ม.เกษตรศาสตร์,	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

ม.ศรีปทุม,	มรภ.สวนดุสิต,	มรภ.สวนสุนันทา,	ม.มงคลธัญบุรี,	

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,	 ม.ศิลปากร	 และ	 ม.กรุงเทพธนบุรี

	 นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรับเชิญ	 อาทิ	 บูม สุภ�พร, 

เดียร์น่� ฟลีโป, แจ๊คกี้ ช�เคอลีน, นำ้�ฟ้� ธัญญภัสร์ พร้อม

นักแสดงรุ่นใหม่	ซี พฤกษ์, นุนิว ชวรินทร์, อัพ ภูมิพัฒน์, 

เช้นต์ ศุภพงษ์, เปรม วรุศ	ฯลฯ	หมุนเวียนกันมาร่วมสร้าง

การรับรู้ในโครงการดี	 ๆ	 ภายใต้การดูแลของกระทรวง	 อว.

อาทิ	สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ,	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน),	 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,	 สำานักงาน

เปิดตัวร�ยก�รใหม่แกะกล่อง “ออนเดอะเวย์” ร�ยก�รว�ไรตี้แนวใหม่ระดมซุปต�ร์

ร่วมปลุกพลังคว�มคิดสร้�งสรรค์แรงบันด�ลใจเมื่อครั้งเป็นนักศึกษ�

ในรั้วมห�วิทย�ลัยจนประสบคว�มสำ�เร็จ

นวัตกรรมแห่งชาติ,	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	 ฯลฯ	หน่วยงานที่ช่วยในการค้นคว้า	 วิจัย	 ที่ได้สาระน่ารู้มีประโยชน์	

ซึ่งหาชมได้ยาก

 “ออนเดอะเวย์” เปิดว๊าป!!	ประสบการณ์ความทรงจำาของเหล่าคนดังทั้ง	๑๒	คน	พร้อมให้ชมกันทุกวันศุกร์	เริ่ม	๒๐	พฤษภาคม	

๒๕๖๕	เวลา	๒๓.๐๐	น.	ทางช่อง	๓	กด	๓๓	มาร่วมลุ้นความทรงจำาของใครจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ..

	 ท้ังน้ีกิจกรรมภายในงาน	 ประกอบด้วย	 นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,	 นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน	 นักวิจัยในพื้นที่,	

เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค,	 นิทรรศการนำาเสนอผลงานนานาชาติและประเทศ

เพื่อนบ้าน,	 นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	 กิจกรรม	

Highlight	 Stage,	 พื้นที่ให้คำาปรึกษาความรู้จากงานวิจัย,	 ตลาดนัดผลงานวิจัย

ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา,	 การประชุมเสวนา	 ตลอดทั้ง	 ๓	 วัน	

ใน	๓	ประเด็นหลัก	ประกอบด้วย	ห้องย่อยที่	๑	นวัตกรรม	เพื่อการขับเคลื่อน	BCG	

ห้องย่อยที่	 ๒	 BCG	 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน	 และห้องย่อยที่	 ๓	 การพลิกโฉม	 กรอบนโยบายและแนวทางพัฒนากำาลังคน

อุดมศึกษา	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศกับการขับเคลื่อน	 BCG	 และพื้นที่นิทรรศการ	 Highlight	 เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการ

จัดงาน “นวัตกรรมก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอีส�นอย่�งยั่งยืน”

จากหน้า ๒
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