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 เมื่อวันที่ ๒๕ สิงห�คม ๒๕๖๕ - H.E. Prof. Dr. Chhem 

Kieth Rethy, Minister Delegate attached to Prime Minister

and Secretary of State of the Ministry of Industry,

Science, Technology and Innovation (MISTI) ประเทศกัมพูชา 

และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง อว. ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า 

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ถนนโยธี

ต่อหน้า ๒



 ในการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทย - กัมพูชา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยฝ่ายกัมพูชาแสดงความสนใจในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวทางการดำาเนินงานของ อว. ทั้งในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับการดำาเนินงานของ MISTI 

ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ของกัมพูชาที่จัดตั้งขึ้นจากการปรับโครงสร้างจากกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (Ministry of Industry and 

Handicraft) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ การจัดตั้งและบริหารจัดการด้าน Science Park ของไทย การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในโรงพยาบาลของไทย การพัฒนาการเป็นผู้นำาและผู้กำาหนดนโยบาย 

(policy maker) ด้าน วทน. เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงความสนใจท่ีจะจัดทำาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับ อว. ในโอกาสต่อไป

 รมว.อว. ยินดีที่จะกระชับความร่วมมือและสนับสนุนข้อเสนอของ MISTI เพื่อร่วมเสริมสร้างระบบนิเวศในการพัฒนา

การดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างกัน และกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาไปพร้อมกันโดยกิจกรรมความร่วมมือ

สามารถดำาเนินการผ่านการฝึกงาน (internship) การฝึกอบรม การประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำาและพัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันต่อไป

จากหน้า ๑



  เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงห�คม ๒๕๖๕ ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่�ธรรมทัศน์

รมว.ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า

ตนพร้อมด้วย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และ ศ.ดร.ศุภชัย

ปทุมน�กุล รองปลัด อว. น�ยเจษฎ� กตเวทิน เอกอัครร�ชทูตไทย

ณ ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (สปป.ล�ว) ผู้บริหาร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินทาง

เยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ และได้หารือความร่วมมือกับ น�ยพันคำ�

วิพ�วัน น�ยกรัฐมนตรี สปป.ล�ว และน�ยสะเหลิมไซ คมมะสิต รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมต. การต่างประเทศของลาว เพื่อแสดงความพร้อมของ

ประเทศไทยในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนลาว จำานวน ๗๐๐ ทุน 

ตามที่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เดินทาง

เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ - ๒ มิ.ย.ที่ผ่านมา

 นอกจากนี้ได้หารือกับ รศ.ดร.พุทธ สิมม�ล�วงษ์ รมต.ก�รศึกษ�และกีฬ� สปป.ล�ว และได้ตกลงในหลักการร่วมกันให้ทั้ง

สองประเทศกระชับความร่วมมือทั้งในด้านการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนากำาลังคน โดยในด้านความร่วมมือด้านการวิจัย

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการดำาเนินความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.ด้านธรรมชาติวิทยา เช่น การสำารวจถำ้าและส่ิงมีชีวิต

ในแม่นำ้าโขง ๒.ด้านเทคโนโลยีระบบราง ๓.ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ๔.ความร่วมมือ

ด้านดาราศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ และวิชาการและเทคโนโลยีชั้นสูง ๕.โครงการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานของไทย

กับหน่วยงานของ สปป.ลาว

 รมว.อว.กล่าวต่อว่า ในด้านการพัฒนากำาลังคนท้ังสองประเทศจะร่วมกันพัฒนากำาลังคนในสาขาท่ีเห็นชอบร่วมกันโดย

สปป. ลาว จะได้เตรียมข้อมูลความต้องการและทำางานร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนากำาลังคนผ่านทุนการศึกษาและฝีกอบรม

การวิจัยร่วม การฝึกงาน การร่วมจัดกิจกรรมการสัมมนา รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนากำาลังคนโดยเน้นรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 

และการผลิตวิศวกรโดยใช้รูปแบบ KOSEN ของญี่ปุ่น ซึ่งไทยคาดหวังว่าจะเป็นสะพานเชื่อมในอาเซียน เพื่อยืนยันเจตจำานงความร่วมมือ

ด้านการพัฒนากำาลังคน ทั้งสองฝ่าย ยังได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำานง (Letter of Intent – LOI) การจัดสรรทุนการศึกษาของ

ประเทศไทย แก่ สปป.ลาว จำานวน ๗๐๐ ทุน นอกจากการสนับสนุนทุนทั้ง ๗๐๐ ทุน ดังกล่าวแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้เสนอ

ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สปป.ลาว ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท จำานวน ๒๐ ทุน ในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรการพยาบาล รังสีเทคนิค การแพทย์ฉุกเฉิน รวมไปถึงวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย 

โดยเน้นผู้สูงอายุ ในเชิงรุกและป้องกัน  
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 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงห�คม ๒๕๖๕ - ๑ กันย�ยน ๒๕๖๕ รศ.ดร.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดำาเนินงานของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงเรียนร่วมต้อนรับ
และได้นำาคณะตรวจเยี่ยมเข้าชมหอพักแม่เหียะ เยี่ยมชมโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ Fabrication Laboratory ห้องเรียนโครงการ วมว. และ
เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานของโครงการกับนักเรียนและคณาจารย์ของโครงการ 
วมว. คู่ศูนย์ มช. เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานโครงการ วมว ให้มีประสิทธิภาพ โดย มช. มุ่งเน้นทักษะกระบวน
การคิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีการจัดการเรียนรู้ลักษณะ Active Learning และ Problem-Based-Learning 
 รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มุ่งเน้นให้คู่ศูนย์มหาวิทยาลัย ดำาเนินการโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ ส่งเสริมการเรียน
การสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  นักเทคโนโลยีและนวัตกร เป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยในอนาคต เพื่อให้การดำาเนินโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
โครงการอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
 นอกจากนี้ รศ.ดร.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามบันทึก
แสดงเจตนารมณ์การดำาเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ ร่วมกับ ผศ.ดร. ทศพร พิชัยย� รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และ 
รศ.ดร.เกียรติสุด� ศรีสุข คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น้อมรับ
นโยบายของ อว. ในการกำาหนดทิศทางเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนานักวิจัยและนวัตกร เสริมสร้าง 
คนดี คนเก่ง เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต


