
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๔๐ ประจำ�วันที่ ๑๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๕

 วันนี้ (๒๗ พฤษภ�คม ๒๕๖๕) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักง�นก�รวิจัย

แห่งช�ติ (วช.) ร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี จัดง�น “มหกรรม

ง�นวิจัยส่วนภูมิภ�ค ประจำ�ปี ๒๕๖๕ (Regional Research 

Expo 2022)” จัดขึ้นระหว่�งวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภ�คม  ๒๕๖๕ 

ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี โดยมี ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ

ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กล่�วเปิดง�นและป�ฐกถ�พิเศษ 

เรื่อง “อว. กับก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยเศรษฐกิจ BCG เป็นฐ�น

ในก�รพัฒน�ช�ติ” ดร.วิภ�รัตน์ ดีอ่อง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

ก�รวิจัยแห่งช�ติ กล่�วร�ยง�น น�ยกองเอกปร�โมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี และ น�ยอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธ�พงศ์ 

อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี กล่�วต้อนรับ พร้อมด้วย ศ�สตร�จ�รย์  ดร.น�ยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง

ต่อหน้า ๑



กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริห�รหน่วยง�น

รว่มจดัใหเ้กียรตเิข�้รว่มพธิเีปดิง�นในครัง้นีภ้�ยในง�นมกี�รจดันทิรรศก�ร      “ก�รพลกิโฉม

กรอบนโยบ�ยและแนวท�งพัฒน�กำ�ลังคน อุดมศึกษ� วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กับก�รขับเคลื่อน BCG” โดย น�ยพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อ�รุณี ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นพัฒน�

ทรัพย�กรบุคคล ปฏิบัติหน้�ท่ีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รโครงก�รต�มนโยบ�ย สำ�นักง�น

ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้บรรย�ย และมี

ก�รเสวน�พิเศษ “ก�รเตรียมคว�มพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ

จ�กหน่วยง�นให้ทุนวิจัยทั้ง ๗ PMU” พร้อมทั้งก�รประชุมเครือข่�ยสถ�บันวิจัยและ

พัฒน�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภ�คอีส�น ร่วมด้วย

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่�วว่� ก�รจัดง�น “มหกรรมง�น

วิจัยแห่งช�ติ” (Thailand Research Expo) เป็นพลังแห่งคว�มร่วมมือยกระดับผลง�น

วิจัยเพ่ือแก้ปัญห�ส่งเสริมเศรษฐกิจฐ�นร�ก อว. เป็นกระทรวงหลักในก�รขับเคล่ือน

ก�รขย�ยผลก�รนำ�องค์คว�มรู้จ�กผลง�นวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ก�รใช้

ประโยชน์ระดับพื้นท่ีในวงกว้�งและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจและแรงกระตุ้น

ให้กับบุคล�กรจ�กสถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นวิจัยทั้งภ�ครัฐและเอกชนก�รผนึกกำ�ลังนักวิจัยในแต่ละพื้นท่ีก่อให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่

ก�รนำ�องค์คว�มรู้จ�กผลง�นวิจัยและนวัตกรรม ไปพัฒน�หรือสร้�งสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอด ผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ที่มีคุณภ�พ สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒน�แล้ว รวมไปถึงบทบ�ทของ อว. ในก�รขับเคลื่อน 

BCG Model ให้เป็นต้นแบบก�รพัฒน�เศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒน�เศรษฐกิจ ๓ มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภ�พ 

(Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภ�พ มุ่งเน้นก�รใช้ทรัพย�กรชีวภ�พเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม โดยเน้นก�รพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่�สูง

เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำ�นึงถึงก�รนำ�วัสดุต่�ง ๆ กลับม�ใช้ประโยชน์ให้ม�กที่สุดภ�ยใต้เศรษฐกิจ

สีเขียว (Green Economy) ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�สังคมและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับก�รยกระดับเศรษฐกิจฐ�นร�กก�รนำ�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเข้�ไปมีส่วนช่วยเกษตรกรให้ส�ม�รถพัฒน�และเพิ่มมูลค่�ของสินค้�และยังต่อยอดไปถึงธุรกิจก�รท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ โดยทั้งเกษตรกรรมและก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศแสดงให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถของบุคล�กรท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงทรัพย�กร

คุณภ�พของประเทศ ส�ม�รถลดต้นทุนก�รผลิต และก�รวิจัย อีกทั้งยังบริห�รจัดก�รภ�ยในได้อย่�งรวดเร็วและมีม�ตรฐ�นระดับส�กล

เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้ลงสู่ชุมชน ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�มุ่งสู่ก�รพัฒน�ในก�ร

ประยุกต์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สร้�งคว�มเข้มแข็งและก�รสร้�งร�ยได้ ก�รพัฒน�ท้องถิ่นอย่�งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 ทั้งนี้กิจกรรมภ�ยในง�น ประกอบด้วย นิทรรศก�รโครงก�รเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว, นิทรรศก�รก�รวิจัย

ของหน่วยง�น นักวิจัยในพื้นที่, เครือข่�ยก�รวิจัยในภูมิภ�ค, นิทรรศก�รนำ�เสนอผลง�นน�น�ช�ติและประเทศเพื่อนบ้�น, นิทรรศก�ร

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ, กิจกรรม Highlight Stage, พื้นที่ให้คำ�ปรึกษ�คว�มรู้จ�กง�นวิจัย, ตล�ดนัดผลง�นวิจัย

ที่ได้รับก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ� และก�รประชุมเสวน� ตลอดทั้ง ๓ วัน ใน ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ห้องย่อยที่ ๑ 

นวัตกรรม เพื่อก�รขับเคลื่อน BCG, ห้องย่อยที่ ๒ BCG กับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ภ�คอีส�น และห้องย่อยที่ ๓ ก�รพลิกโฉม กรอบ

นโยบ�ยและแนวท�งพัฒน� กำ�ลังคนอุดมศึกษ� วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ กับก�รขับเคลื่อน BCG และพื้นที่นิทรรศก�ร Highlight 

เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของก�รจัดง�น “นวัตกรรมก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอีส�นอย่�งยั่งยืน” 

จากหน้า ๒



 ๒ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ : ศ�สตร�จ�รย์ศุภชัย ปทุมน�กุล รองปลัดกระทรวง

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยน�ยพันธ์ุเพ่ิมศักด์ิ

อ�รุณี หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจบริห�รยุทธศ�สตร์ สป.อว. ศ�สตร�จ�รย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล

ประธ�นอนุกรรมก�รพลิกโฉมมห�วิทย�ลัย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�รุต ตั้งวัฒน�ชุลีพร

และ รองศ�สตร�จ�รย์วิทวัส แจ้งเอ่ียม คณะทำ�ง�นส่งเสริมและยกระดับสถ�บัน

อุดมศึกษ�ให้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นในระดับส�กล เข้�ร่วมพิธีมอบร�งวัล The Award

Asia 2022 เป็นก�รมอบร�งวัลให้กับผลง�นท่ีโดดเด่นของสถ�บันอุดมศึกษ�ในเอเชีย 

ในก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�ร Time Higher Education (THE) Asia Universities

Summit ในหัวข้อ Facing the Future, Creating Academic Talent ซึ่งเป็น

ก�รประก�ศร�งวัลจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๐ ร�งวัล เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๖๕

 โดยมห�วิทย�ลัยท่ีได้ร�งวัลดังกล่�ว ได้แก่ มห�วิทย�ลัยบูรพ� ชนะเลิศในส�ข�

Technological or Digital Innovation of the Year จ�กผลง�นก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม 

We SAFE@Home 

 อนึ่ง ร�งวัลดังกล่�วเป็นก�รมอบให้มห�วิทย�ลัยที่มีผลง�นโดดเด่นและเป็น

ผู้นำ�ในแต่ละส�ข� โดยในปีนี้มีมห�วิทย�ลัยไทยที่ได้เข้�ชิงร�งวัลดังกล่�ว มีทั้งส้ิน 

๕ มห�วิทย�ลัย ประกอบไปด้วย

 ๑.  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เข้�ชิงร�งวัลผลง�นด้�น International 

Strategy of the Year

 ๒.  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เข้�ชิงใน ๒ ร�งวัลผลง�นด้�น ได้แก่ Outstanding

Support for Student และ Technological or Digital Innovation of the Year

 ๓.  มห�วิทย�ลัยบูรพ� เข้�ชิงร�งวัลผลง�นด้�น Technological or Digital 

Innovation of the Year
 ๔.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง เข้�ชิงร�งวัลผลง�นด้�น The Datapoints Impact Awards

 ๕.  มห�วิทย�ลัยเกริก เข้�ชิงร�งวัลผลง�นด้�น Student Recruitment Campaign of the Year

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://theawardasia.com/2022/en/page/winner



เจ้�ของ
กลุ่มสื่อส�รองค์กร (สอ.) กองกล�ง (กอก.) สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เลขที่ ๗๕/๔๗ อ�ค�รพระจอมเกล้� ซอยโยธี ถนนพระร�มที่ ๖ แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓   เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
ที่ปรึกษ�
ศ�สตร�จ�รย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ศ�สตร�จ�รย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ศ�สตร�จ�รย์ศุภชัย ปทุมน�กุล
รองศ�สตร�จ�รย์พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  น�งส�วสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  น�งส�วจันทร์เพ็ญ เมฆ�อภิรักษ์
น�งส�วนุชนภ� รื่นอบเชย   น�ยวันนี นนท์ศิริ     
กองบรรณ�ธิก�ร
น�งส�วทิพวัลย์ เวชชก�รัณย์   น�งส�วศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ น�ยกรภัทร์ จิตต์จำ�นงค์ 
น�ยวัชรพล วงษ์ไทย   น�ยปวีณ ควรแย้ม   น�ยจรัส เล็กเก�ะทวด   น�ง
น�งส�วอินทิร� บัวลอย  
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