
	 ศ	(พิเศษ)	ดร.	เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (รมว.อว.)	 เปิดเผย

หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ได้อนุมัติ “โครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ	 BCG	 (U2T	 for	

BCG	and	Regional	Development)”	หรือโครงการ “มหาวิทยาลัย

สู่ตำาบล	U2T	for	BCG”	วงเงิน ๓,๕๖๖.๒๘ ล้านบาท ตามที่ อว. เสนอ

โดยโครงการ U2T for BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย

เศรษฐกิจ BCG ครั้งใหญ่ ในพื้นที่ ๗,๔๓๕ ตำาบล ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด

ทุกตำาบลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นระดมกำาลังมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยนำาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน อาทิ การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลค่า

สินค้าและบริการ การเพิ่มการบริโภค เป็นต้น

 ท้ังน้ี แต่ละตำาบลจะมีมหาวิทยาลัยท่ีจะรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด จะมีการนำาบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพ้ืนท่ี จำานวนรวม 

๖๘,๓๕๐ คน เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต่อหน้า ๒

ปีที่	๑๔	ฉบับที่	๖๔๒	ประจำาวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๖๕



ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

เป็นรายตำาบลครอบคลุมทุกตำาบลทั่วประเทศ ในระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่

เดือน ก.ค. - ก.ย. นี้

 “ในฐานะ รมว.อว. ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก

รัฐมนตรี และรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจ อว. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต

และบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นำาเอาบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่มาร่วมดำาเนินงาน

ทั้งยังเป็นการพัฒนากำาลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นทักษะต่อการทำางาน

ในปัจจุบันและทักษะที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ BCG รวมท้ังขยายผลของ

ฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์

ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ อว. พร้อมดำาเนินการโครงการ U2T 

for BCG เต็มที่” รมว.อว. กล่าว

 ด้าน ศ.	ดร.	นพ.	สิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	ปลัด	อว. กล่าวว่า โครงการ 

U2T for BCG นี้ ขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกตำาบล โดยจะมีมหาวิทยาลัย

เข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นกว่าโครงการ U2T ที่ผ่านมา รวมทั้งมีหน่วยงาน

ด้านวิจัยและพัฒนาของ อว. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วม

ขับเคลื่อนโครงการ เป็นการขยายผลต่อจากโครงการ “U2T	 มหาวิทยาลัย

สู่ตำาบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ท่ีประสบความสำาเร็จอย่างมาก โดย 

U2T for BCG นี้จะเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ในพื้นที่ ๗,๔๓๕ ตำาบล ใน ๗๗ จังหวัด ให้ได้รับการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัย

ในการรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ จำานวน ๖๘,๓๕๐ คน เข้ามา

ร่วมทำางานเป็นทีมกับ อว. และหลังจากเสร็จสิ้นการดำาเนินการ อว. จะนำา

โครงการ U2T for BCG ไปเป็นตัวอย่างในการนำาเสนอการขับเคลื่อน BCG 

ของประเทศไทยในการประชุมเอเปคปลายปีนี้ต่อไปด้วย

จากหน้า ๑



 เมื่อวันที่	 ๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 เวลา	 ๑๗.๓๔	 น.	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์

ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ

นวัตกรรม	นำาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ตามลำาดับดังนี้

 รองศาสตราจารย์เกศินี	 วิฑูรชาติ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จำานวน ๖๔ รายที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจาก

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

 รองศาสตราจารย์มานิตย์	 จุมปา	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จำานวน ๕๖ ราย ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิตและ

ทรงเข้าพระราชหฤทัยในการท่ีบัณฑิตไม่สามารถจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำานวนไม่มากนัก แต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุดังกล่าว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน

ปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษในวันนี้ ยังความปลื้มปีติและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์



 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด -  ๑๙”  

โดยมี ศ.	(พิเศษ)	ดร.	เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รมว.อว.	เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.	ดร.	นพ.	สิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	ปลัด	อว.	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ อว. เข้าร่วม ทั้งนี้ มีการมอบโล่เพื่อขอบคุณ

ให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤติโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ด้วย
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