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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

๖

เรื่องพิเศษ

อุดมศึกษาการไกล

 ๑๗ มิ.ย.นี้ อว.เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่
และประชาชน ๖๘,๓๕๐ คน ร่วมโครงการ U2T for BCG 
ท�างาน ๑ ก.ค.นี้ ใน ๗,๔๓๕ ต�าบล ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด 
ทั่วประเทศ

๑๔เหตุการณ์เล่าเรื่อง

 รมว.อว. เป ิดงาน มหกรรมงานวิจัยส ่วนภู มิภาค  
ประจ�าปี ๒๕๖๕ อย่างยิง่ใหญ่ ดันยกระดับงานวจิยั-นวตักรรม 
สู่การพัฒนาประเทศ
 อว. ผนึกก�าลัง เจเนเรชั่น (ไทย) - ไมโครซอฟท์ ช่วย 

สร้างงาน ลดช่องว่างทางสงัคม ผ่านโครงการ GenNX Model

 “อว. เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”  
 อว. ผนึกก�าลัง ๙ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงาน 

CWIE DAY ครั้งท่ี ๑๒ “ขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน”

๒๑อว. Hot news

  สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า ฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ 
ด้านเครื่องเร่งอนุภาคระดับโลก IPAC’22
 “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าป ี ๒๕๖๕” +  

download รายเดือน
 ออนเดอะเวย์ 
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 เมื่อวันที่  ๑๖ มิ .ย. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ได้ประชมุมอบนโยบาย

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 

ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional  

Development) หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล U2T 

for BCG” หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ โดยจะด�าเนินการในช่วงเดือน  

๑๗ มิ.ย. นี้ อว. เปิดลงทะเบียนออนไลน์ รับบัณฑิตจบใหม ่
และประชาชน ๖๘,๓๕๐ คน ร่วมโครงการ U2T for BCG ท�างาน 
๑ ก.ค. นี้ ใน ๗,๔๓๕ ต�าบล ครอบคลุม ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ

ก.ค. - ก.ย. นี้ ในพื้นที่ ๗,๔๓๕ ต�าบล ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด

ทั่วประเทศ

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าว

ว่า โครงการมหาวทิยาลยัสูต่�าบล U2T for BCG เป็นโครงการ

ทีท่กุคนรอคอยและเป็นทีต้่องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

นี่คือโครงการที่ใหญ่ที่สุดของ อว. ที่จะด�าเนินการครอบคลุม

ทัว่ประเทศ ทกุต�าบล รวมทัง้ทกุแขวงในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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จะใช้เวลาด�าเนินการ ๓ เดือน ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ และ 

จะโฟกัสเรื่องเดียวคือ BCG เท่านั้น เพราะเป็นวาระส�าคัญ 

ของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุมเอเปค  

ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งเป็นโอกาส

ส�าคัญในรอบ ๒๐ ปี มีครั้ง และ BCG คือหนึ่งในวาระส�าคัญ

ของการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะน�าเสนอ ดังนั้น อว.  

จะน�าผลงาน U2T for BCG ไปโชว์ให้กับผู้น�าแต่ละประเทศ

ได้เห็นถึงโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่ขับเคลื่อน 

ด้วย BCG

 รมว.อว. กล่าวต่อว่า U2T for BCG จะเป็นการ 
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ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายต�าบลทั่วประเทศ โดย

กรอกข้อมลูผ่านระบบกลางออนไลน์ของ อว. แล้วจะเช่ือมโยง

ข้อมูลให้มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบแต่ละต�าบลเป็นผู้คัดเลือก 

หลังจากน้ันจะแบ่งการลงพ้ืนท่ีเพ่ือท�างานร่วมกับชุมชน 

ในพื้นที่ ๓ พันต�าบลเดิม จ�านวนต�าบลละ ๘ คน ขณะที่พื้นที่ 

๔,๔๓๕ ต�าบลใหม่ จ�านวนต�าบลละ ๑๐ คน เพื่อท�าหน้าที่

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของชุมชน โดยจะมี 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ การส่งเสริม 

การขยายและการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการให้มี

มูลค่าสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้า

และบริการ การขนส่งและกระจายสินค้า ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของ 

โครงการฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ได้

มาตรฐานและได้ออกสู ่ตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการ

บริโภคเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์

 ขณะที่ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. กล่าว

ว่า ต้ังแต่วันที่ ๑๗ มิ.ย. อว. จะเปิดให้มีการลงทะเบียน 

ของบณัฑติและประชาชนในพืน้ทีท่ีต้่องการร่วมโครงการ U2T 

for BCG ผ่านทางเว็บไซต์ http://u2t.ac.th ก่อนที่จะมี 

การกระจายก�าลังลงไปท�างานในทุกต�าบลต่อไป

รวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐกว่า ๗๐ แห่ง และมหาวิทยาลัย

เอกชนกว่า ๒๐ แห่ง ท�าร่วมกับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน

ในพ้ืนทีก่ว่า ๖๘,๓๕๐ คน ซึง่โครงการน้ีจะต้องท�าให้ประชาชน

เห็นว่า อว. เป็นคนท�า และให้เห็นภาพของรัฐบาลในการ

สนบัสนุน ซึง่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีตัง้ใจ

ที่จะผลักดันงบประมาณที่เป็นงบกลางมาให้ อว. ด�าเนิน

โครงการนี้ ในช่วงเวลา ๓ เดือน ดังนั้น ๓ เดือนจากนี้ 

เป็นต้นไป โครงการ U2T for BCG ต้องท�าให้มาก ให้ดี  

ให้เรว็และประหยดั และจะไม่ท�าซ�า้กบัโครงการมหาวทิยาลัย

สู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ที่ส�าคัญ U2T for 

BCG จะท�าให้ผู้ร่วมโครงการกลายเป็นคนที่สามารถ ซึ่งเกิด

จากการท�างานกบัผูค้นและสงัคม ท�าให้ได้ท้ังวชิางาน วชิาชวีติ 

เปลี่ยนความเก่งและดีที่มีอยู่ให้กลายเป็นความสามารถให้ได้

 ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าว

ชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานว่า อว. จะเปิดรับบัณฑิตจบใหม่

และประชาชนในพื้นที่กว่า ๖๘,๓๕๐ คน ที่ต้องการจะมา 

ร่วมงาน เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. โดยท�างานร่วมกบัมหาวทิยาลยั 

ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อ 

http://u2t.ac.th/


 วันน้ี (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย 
ส�านกังานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ร่วมกับมหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 
๒๕๖๕ (Regional Research Expo 2022)” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่  ๒๗-๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
อุดรธาน ี โดยม ีศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์  

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกา รอุดมศึกษ า วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“อว. กั บก ารขับ เคลื่อนนโ ยบายเศ รษฐ กิจ BCG เป็นฐ าน 
ในการพัฒนาชาติ” ดร.วภิารัตน์ ดอ่ีอง ผู้อ�านวยการส�านกังาน 
การวิจั ยแ ห่งชา ติ กล่าวร ายงาน นาย กองเอกปราโมทย ์ 
ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ  นายอิทธิศักดิ์ 
ตันติสุทธาพงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รมว.อว. เปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค  
ประจ�าปี ๒๕๖๕ อย่างยิ่งใหญ่ ดันยกระดับ 
งานวิจัย-นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศ
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กล่าว ต้อนรับ  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์สริฤิกษ์ 
ทรงศวิไิล  ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม   และผูบ้รหิารหน่วยงาน ร่วม จดั ให้เกียรตเิข้าร่วม พธิี 
เปิดงานในครัง้น้ี ภายในงานมกีารจดันทิรรศการ  “การพลกิโฉม
กรอบนโ ยบ า ย แ ละแ น ว ทา งพัฒนา ก�าลังค น อุดมศึกษา  
วิจัยและนวั ตกรรมของประเทศกับการขับ เคลื่อน BCG”  
โดย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
โครงการตามนโยบาย ส�านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้บรรยาย และมีการ
เสวนาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุน
วิจัยของประเทศ จากหน่วยงานให้ทุนวิจัยทั้ ง ๗ PMU”  
พร้อมท้ั ง ก า รปร ะ ชุมเครือข่ า ย สถาบั น วิ จัยแล ะพัฒน า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ร่วมด้วย
 ศาสตร าจ า ร ย์พิ เ ศษ ดร.เอนก  เ หล่าธ ร ร มทัศน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” 
(Thailand Research Expo) เป็นพลั งแห่งความร่วมมือ  
ยกระดับ ผลงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริม เศรษฐกิจ ฐานราก   
อว. เป็นกระทรวง หลักในการขับ เคลื่อนการขยายผลการน�า
องค์ความรูจ้ากผลงานวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับบุคลากรจากสถาบัน 
การศกึษา หน่วยงานวจัิยทัง้ภาครฐัและเอกชน การ ผนกึ ก�าลัง 
นักวิจัย ในแต่ละพื้นที่ก่อให้เกิดนักวิจัย รุ่นใหม่  การน�าองค์
ความรูจ้ากผลงานวจิยัและนวัตกรรม ไปพฒันาหรอืสร้างสรรค์ 
พร้อมทั้งต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  ที่มี คุณภาพ สอดคล้ องกับความต้องการของ
ประเทศไปสู่ประเทศ ที่พัฒนา แล้ว รวมไปถึงบทบาทของ อว. 
ในการขับเคลื่อน BCG Model ให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
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เศรษฐกิจแบบองค์รวม ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติไป 
พร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่ โดยเน้นการพฒันาเป็นผลติภัณฑ์มลูค่าสงู เชือ่มโยง
กับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค�านึงถึงการ 
น�าวสัดตุ่าง ๆ  กลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ดุภายใต้เศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม 
และการรกัษาสิง่แวดล้อม เชือ่มโยงกบัการยกระดบัเศรษฐกจิ
ฐานรากการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนช่วย
เกษตรกร ให้สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ต่อยอด
ไปถึงธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยท้ังเกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยวภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงความสามารถ 
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพยากรคุณภาพของ
ประเทศ สามารถลดต้นทุนการผลิตและการวิจัย อีกท้ัง 
ยังบริหารจัดการภายในได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐาน 
ระดับสากลเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข่งขันได้ 

ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความ
เหลื่อมล�้ามุ่งสู่การพัฒนาในการประยุกต์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
BCG สร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้ การพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิ จัย
แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวจัิยส่วนภมิูภาค” 
วช. ได้จัดให้มีขึ้นโดยข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่ วยงาน 
เครือข่ายในระบบวิจัยทั้ง ๔ ภูมิภาค เพื่อให้การน�าเสนอ 
ผลงานวจัิยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวจิยั
ในภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ด�าเนินการจัดมา ๙ ครั้ง  
โดยหมนุเวยีนการจดังานในภมูภิาคต่าง ๆ  และมีมหาวทิยาลยั
ในแต่ละภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ซ่ึงคร้ังแรกจัดขึ้น 
ในปี ๒๕๕๖ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก  
แล้วเวียนไปยังภาคเหนือ ภาคใต้ ตามล�าดับ ในการจัดงาน 
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” ในปีนี้จัดข้ึนเป็นครั้งที่ ๑๐ 
โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเครือข่ายวิจัย 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด
หลกั “นวตักรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ BCG เพือ่การพฒันา
ท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” โดยการจัดงานมีความมุ่งหมาย 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนา
เชิงพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค 
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในพื้นที่ ทั้งน้ี การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 
ประจ�าปี ๒๕๖๕ (Regional Research Expo 2022)” 
Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่แสดงให้เห็นแนวคิดของ 
การจดังาน “นวัตกรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ BCG เพือ่การ
พฒันาท้องถิน่อสีานอย่างยัง่ยนื” กจิกรรม Research Clinic: 
R2R การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย ส�าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ประโยชน์จากงานวิจัยใน
ภูมิภาคต่าง ๆ สู่การยกระดับศักยภาพผลงานวิจัยชุมชน 
เข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสู ่
การขับเคลื่อนตามหลักของนโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นฐาน
ในการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนต่อไป
 ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย นิทรรศการ
โครงการเฉ ลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน  นักวิจัยในพื้นที่ , เครือข่าย
การวิจัย ในภูมิภาค, นิทรร ศการ น�าเสนอผลงานนานาชาต ิ

และประเทศ เพื่อนบ้าน, นิทร รศกา ร อุทยานวิทยาศาสตร์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กิจกรรม Highlight Stage, พื้นที่
ให้ค�าปรึก ษาความรู้จากงานวิจัย ,  ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้ 
รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา , การประชุมเสวนา 
ตลอดทั้ง ๓ วัน ใน ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ห้องย่อยที่ 
๑ นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อน BCG, ห้องย่อยที่ ๒ BCG  
กับยุทธศาส ตร์การพัฒนาภาคอี สาน แ ล ะห้องย่อยที่ ๓  
การพลิกโฉม  กรอบนโยบายและแน วทาง พั ฒนา ก�าลังคน
อดุมศกึษา วจิยั และนวตักรรมของประเทศ กบัการขบัเคลือ่น 
BCG และพื้ นที่นิทรรศการ Hi ghli g h t เพื่อแสดงให้เห็น 
แนวคิดของการจัดงาน “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” 
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	 (๙	 มิถุนา ยน	๒๕๖๕	 :	 กรุงเทพฯ)	 ก ร ะทรวงการ

อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ผนึกก�าลัง

กับ	 เจเนเร ชั่น	 ประเทศไทย	 อ งค์ก ร ร ะดับสากลเพื่อสังคม	 

และ	บริษัท	ไมโครซอฟท์	ประเทศไทย	น�า	GenNX	Model	

โมเดลจัดการปัญหาการว่างงาน	ด้วยการจับคู่	 (Matching)	

ระหว่างผู้ต้องการหางานกบับริษัทหรือนายจ้าง	ผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรมแบบ เข้มข้น	 ช่วยแก้ปัญหาผลกระทบการว่างงาน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ งเชื้ อ ไ ว รัสโควิด-๑๙	 ที่ 

ยดืเยือ้ยาวนาน	กระทบต่อตลาดแรงงานไทย	เกดิการว่างงาน

จากการเลิกจ้างสูงถึง	๗	ล้านต�าแหน่ง	และการว่างงานของ

บัณฑิตจบให ม่	 ท่ี	 ๒	 ใน	 ๓	 ขอ งจ�านว น บั ณ ฑิตจบใหม	่

๓๔๐,๐๐๐	 คน ไม่มีงานท�า	 เป็นผ ลมาจาก ค ว า ม ต้องการ 

ในตลาดแรงงานลดลง

อว. ผนึกก�ำลัง เจเนเรชั่น (ไทย) - ไมโครซอฟท์  
ช่วยสร้ำงงำน ลดช่องว่ำงทำงสังคม ผ่ำนโครงกำร 

GenNX Model
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ด้าน	ศาสตรา จารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง 

อว.	กล่าวถึ งความร่วมมือในครั้งน้ี	 สป.อว.	 ได้เล็งเห็นถึง 

ความส�าคัญในการสร้างก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ

ประเทศ	โดยได้เริม่ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นรปูแบบจากการผลติ

บัณฑิตเป็นมุ่งเน้นการผลิตก�าลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ	

เพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและ

ตลาดแรงงาน	 เ น้นการสร้างกลไกให้เกิดการเรียนรู้รวมไปถึง

การสร้างสภาพแวดล้อม	(ecosystem)	และโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ช่วยให้คน ทุกกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะของตนได้ง่ายขึ้น	

และเพื่อให้ป ระเทศได้บรรลุถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น	 “GenNX	

Model	ขององค์กรเจเนเรชัน่	นบัเป็นโมเดลทีไ่ด้รบัการพสิจูน์

แล้วว่า	 เป็น โมเดลที่ช่วยในการพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วม

โครงการ	 เพ่ื อต่อยอดความรู้	 และเปิดโอกาสให้ได้รับการ 

จ้างงานมากยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาก็ได้เข้า 

มามโีอกาสเรี ยนรูใ้นกระบวนการท�างานของเจเนเรชัน่	 ในการ 

น�าองค์ความรู้ไปปรับใช้ส�าหรับการสร้าง	และพัฒนาก�าลังคน

ของสถาบันอุดม ศึกษาเองในอนาคต	 ขณะท่ีภาคเอกชน	 

ก็จะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของประเทศ 

ให้ตรงกับความ ต้องการของตลาด	 ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ	 

ภาคอุตสาหกรรม 	 และภาคบริการ	 ต่อไป”	 ด้วยเหตุนี	้ 

สป.อว.	 จึงได้ ด�าเนินการน�าร่อง	 โดยน�าโมเดลขององค์กร 

เจเนเรชั่น	 ซ่ึ ง เป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะการท�างานผ่าน 

การฝึกอบรมระย ะ สั้นแบบเข้มข้น	 เพื่อการจ้างงานตาม 

ความต้องการและบรบิทของประเทศไทย	โดยได้มอบหมายให้	

อุดมศึกษาก้าวไกล 11



นายพนัธุเ์พิม่ศกัดิ	์อารณุ	ีหวัหน้ากลุม่ภารกจิบรหิารยทุธศาสตร์	

เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

 นางสาวปุณยนุ ช  พัธโนทัย ผู ้บริหารองค์กร 

เจเนเรชั่น ปร ะ เ ทศไทย	กล่าวว่า	 ด้วยสถานการณ์และ

โครงสร้างธุรกิ จ หลายอย่างที่เปลี่ยนไปท�าให้ภาครัฐ	 และ 

ภาคเอกชนมองหา โ ม เดลและนวัตกรรมใหม่	 เพื่อรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปล ง ค วบคู่ไปกับการยกระดับการพัฒนาทักษะ

ของแรงงาน	เพิม่โอกาสการเข้าถงึงานของบณัฑติจบใหม่และ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙	 เจเนเรชั่น	 เป็นองค์ระดับ

สากลเพื่อสังค ม 	 ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

นายจ้าง	 (Demand 	 Led)	 ด้วยโมเดลนวัตกรรมใหม่	 ที่ให้ 

ผลสัมฤทธิ์ในก า รหางานในทุกสถานการณ์	 ท้ังนี้	 เจเนเรชั่น	 

เป็นองค์กรเพื่ อ สังคม	 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	และไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษา	ไม่จ�ากัดเพศ	

และไม่จ�าเป็นต้ อ งมีประสบการณ์เฉพาะในสายงานนั้น	 ๆ	 

จากประสบการณ์ก า ร ท�างานด้านนโยบายพัฒนาการศึกษา

มากว่า	 ๑๐	 ปี	 ท�า ใ ห้ มองเห็นปัญหาสังคมไทย	 ซึ่งหลาย 

อย่างเกิดขึ้นจาก ค ว า มเหลื่อมล�้าทางสังคม	 การขาดโอกาส 

ในการเข้าถึงการศึ ก ษ า	 และทักษะในการท�างาน	 ตลอดจน 

ถูกปิดกั้นเชิงระ บ บ ใ ห้เข้าไม่ถึงตลาดแรงงาน	 ที่ผ่านมา	 

เจเนเรชั่น	 มีควา ม มุ่งมั่นตั้งใจว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 

ฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเชิงระบบด้านก�าลังคน	และแรงงาน	

ซึ่งต้องขอบคุณกร ะ ท ร วง	 อว.	 และ	 บริษัท	 ไมโครซอฟท์

ประเทศไทย	และพาร์ทเนอร์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการ

ในสายงานของเทคโน โ ล ยี	 และสายงานด้านสาธารณสุข	 

เพื่อเป็นโครงการน�าร่องของประเทศ
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 นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด	กล่าวว่า	“ความ

เปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลกในระยะหลังได้ท�าให้

พันธกิจของไมโครซ อฟท์ ในการเสริมศักยภาพให้กับทุกคน 

และทุกองค์กรยิ่ง มี ค ว ามส�าคัญมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อเรามองไปที่แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน	

โดยข้อมูลจาก	Linkedln	และไมโครซอฟท์เองคาดการณ์ว่า

ภายในปี	๒๐๒๕	จะมี ต�า แหน่งงานใหม่ที่ใช้ทักษะเชิงดิจิทัล	 

ไม่ว่าจะเป็นด้าน ก า ร พั ฒนาชอฟต์แวร์	 ข้อมูล	 คลาวด์	 AI	 

หรือความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นมาถึง	๑๓๙	ล้านต�าแหน่ง

ทัว่โลก	ด้วยเหตนุีเ้ราจงึยนิดทีีจ่ะให้การสนบัสนนุกบัเจเนเรชัน่	

ประเทศไทย	 ในฐานะ อี ก ห นึ่งพันธมิตรบนเส้นทางสู่การ 

เตมิเตม็ทักษะดจิทิลัให้คนไทย	ซึง่นอกจากการได้เรยีนรูท้กัษะ

ใหม่	 ๆ	 และน�าไปทดลอ ง ใช้จริงแล้ว	 ยังต่อยอดไปสู่โอกาส 

ในการก้าวเข้าสู่สายงานไอทีได้โดยตรงจากโครงการนี้	ขณะที่

ภาคธุรกิจเองก็จะมี โ อ ก า สได้เฟ้นหาบุคลากรหน้าใหม่ที่มี

พร้อมทั้งทักษะ	 ทั ศ น ค ติ 	 และความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไป 

ด้วยกัน”	ท้ายสุดนี้ 	 ใ น ส่วนของเป้าหมายองค์กรเจเนเรชั่น	

ประเทศไทย	 โดยในช่ ว ง 	 ๒ 	 ปีแรกนั้นองค์กรจะเน้นพัฒนา

ทักษะการท�างานแบบเ ข้ ม ข้ นและตรงกับความต้องการ 

จ้างงาน	 ให้แก่ผู้ว่ า ง ง า นและนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีก�าลัง 

จะส�าเร็จการศึกษาให้ มี ค ว ามพร้อมต่อการถูกจ้างงาน	 

ตลอดจนบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อยกระดับทักษะ

การท�างานที่ตรงกับความต้องการ	จ�านวนทั้งสิ้น	๓๕๐	คน	

รวมถึงฝึกอบรมวิทยากร	(Trainer)	ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ

ฝึกอบรมเพื่อการจ้างงาน	โดยคัดเลือกบุคลากรจากอาจารย์/

นักวิจัยจากสถาบันการ ศึ กษ า 	 และตัวแทนจากภาคเอกชน	

จ�านวน	๒๘	คน	ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาศักยภาพให้กับ

สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยอย่างน้อย	๒	แห่ง	เพือ่ส่งต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒน าทั ก ษะที่เข้มข้นของเจเนเรช่ัน

ส�าหรบัการขยายผลให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาทีส่นใจ	(Delivery	

Partners)	 โดยจะเริ่มน�า ร่ อ ง ใ นกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล	 

และ	 Healthcare	 ซึ่งตรงกั บ อุ ต สาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศไทย	 และจะขยายไ ป ใ น อุ ตสาหกรรมอื่น	 ๆ	 

ในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 โดยมีความตั้ ง ใ จ ที่จะขยายกลุ่มผู้เป้าหมาย 

จ�านวน	๒,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	คน	ภายในอีก	๕	ปีข้างหน้า

อุดมศึกษาก้าวไกล 13



	 อว.	 ส ่งเสริมแนวทางสร้าง รู ป แ บบการศึกษา 

ตลอดชีวิต	ที่เปิดกว้าง	-	ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

สนับสนุนโครงการ	 “เปลี่ยน เ ก ษี ยณเป็นพลัง”	 ลงนาม 

ความร่วมมือในการร่วมขับเ คลื่ อ น	 “ส�านักงานการวิจัย 

	 “อว.	 เปลี่ยนเกษียณเป็นพลั ง ” 	สร้างความสุข	 เพ่ิมพลังให้ผู้สูงอายุ	 รศ.(พิเศษ)	 
ดร.ดวงฤทธ์ิ	เบญ็จาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	น�าทมีพา	๔	หน่วยงานผนกึก�าลงัรองรับการเข้าสูส่งัคม
ผู้สูงวัย	มั่นใจ	คนวัยเก๋ าต้องมีความสุขและสนุกในยุคดิจิทัล	“ติ๊ก	 ชีโร่”	 โดดร่วมวงโชว ์
พลังวัยเกษียณ

แห่งชาติ	 –	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 -	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”	 เพื่อให ้

ผู ้สูงอายุได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการหาความรู ้	 

เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น	พัฒนาศักยภาพในการท�างาน

รองรับวิถีชีวิตใหม่
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 ๙ ม.ิย. ๒๕๖๕ :	รองศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.ดวงฤทธิ	์

เบ็ญจาธิกุล	 ชัยรุ่งเรือง	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษก

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 

เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยานในการลงนาม 

ความร่วมมือแสดงเจตจ�านงในการขับเคลื่อนโครงการ	

“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”	ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 โดย	 วช.	 ร่วมกับ 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอีก	 ๒	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 

มนร.	จ.สุราษฎร์ธานี	และ	มรส.	เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนา

โรงเรยีนผูส้งูวยัในรูปแบบ	Digital	Education	&	On	the	job	

Coaching	และ	Model	กระบวนการจัดการความรู้จาก 

การวิจัยมาเพื่อเพิ่มทักษะ	 รวมถึงน�าหลักสูตรการพัฒนา 

ทกัษะการประกอบอาชพีในโรงเรยีนผูส้งูวยั	Online	&	Onsite	

โดย	Senior	Trainer	และ	Reskill	&	Upskill	 ในทักษะ 

ที่ เหมาะสมกับผู ้สูงวัย	 เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม ่	 โดยม	ี 

นายวิชวุทย์	 จินโต	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 กล่าว

ต้อนรับ	ดร.วิภารัตน์	ดีอ่อง	ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัย

แห่งชาติ,	ผศ.ดร.เสน่ห์	บญุก�าเนดิ	รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ	

วิจัยและนวัตกรรม	และดร.มนัสวิน	นันทเสน	หรือ	ติ๊ก	ชิโร่	

นักร้องนักแสดงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย	งานดังกล่าวจัดขึ้น	

ณ	ลานสะพานนริศ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 รศ.(พิเศษ)	ดร.ดวงฤทธิ์	กล่าวว่า	โครงการ	“เปลี่ยน

เกษียณเป็นพลัง”	จะประสบผลส�าเร็จได้นั้น	ต้องร่วมมือกัน

ในทกุ	ๆ 	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และทีส่�าคญัคอืตัวผู้สงูอายเุอง

รวมถงึครอบครวั	คนรอบข้างต้องเข้าใจ	มาร่วมสร้างความสนกุ	

โดยโครงการนี้	ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรี

15เหตุการณ์เล่าเรื่อง



กระทรวง	อว.	มีความมุง่มัน่อยากให้ผูส้งูวยัอยูแ่บบมคีวามสขุ

ในทุกช่วงวัย	อยากให้คนวัยเกษียณมีชีวิตชีวาและมีความสุข

ในทุก	ๆ	วัน	แต่ก่อนที่จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนั้น	ต้องมี

ความสนกุร่วมด้วย	ตนมัน่ใจว่าโครงการนีก้ารนัตว่ีาจะส่งมอบ

ความสนกุ	และมแีต่ประโยชน์	สิง่ท่ีต้องการคอือย่างสร้างพลงั

ให้วยัเก๋ามีความสขุและสนกุในยคุดจิติอลได้	นัน่คอืต้องเข้าใจ

ในความต้องการและสิ่งที่เค้าชอบหรือไม่ชอบ	ปรับเปลี่ยนวิธี

การสอนและท�าความเข้าใจกับบรบิทและศกัยภาพ	ซึง่ผูส้งูวยั

ส่วนใหญ่สนใจสื่อ	Social	Media	มากขึ้น	สื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	

เช่น	line	Facebook	YouTube	หรือการเข้าเว็บไซต์ต่าง	ๆ	

รวมถงึอยากช้ือและขายของในแอปพลเิคชนัออนไลน์ต่าง	ๆ 	ได้	

ส่ิงเหล่านี้จะตอบโจทย์ผู้สูงวัยให้มีความสุข	และสนุกกับส่ิงท่ี

ต้องการ	เรามีหน้าทีเ่ข้าไปช่วยเหลอื	เพราะเป้าหมายเดยีวกนั

ของเราคือต้องการสร้างความสุข	เพิ่มพลังให้ผู้อายุ

	 นายวิชวุทย์	จินโต	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธาน	ี

กล่าวว ่า	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครนิทร์	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและ

นวัตกรรม	 (อว.)	และภาคีเครือข่าย	มีความมุ่งมั่นและเห็น

ความส�าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	และพัฒนา

ความสามารถของผู้สูงอายุด้านการเรียน	โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ร่วมกนัสร้างและพฒันาโรงเรยีนผูส้งูวยัในรปูแบบ	Digital	

Education	 &	 on	 the	 job	 Coaching	 และ	Model	

กระบวนการจัดการความรู้จากการวิจัยมาเพื่อเพ่ิมทักษะ	 

เพ่ือร่วมกันน�าหลักสูตรการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ

ในโรงเรียนผู้สูงวัย	Online	&	Onsite	โดย	Senior	Trainer	

และ	 Reskill&	Upskill	 ในทักษะที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย	 

เพือ่รองรบัวถิชีีวติใหม่	โครงการน้ีสามารถท�าให้กลุม่เป้าหมาย

ใช้งานฟังก์ชั่นเบื้องต้นของแอฟพลิเคชัน	Line	Camera	โดย

เฉพาะการใส่ข้อความและสติกเกอร์บนภาพ	สามารถจ�าแนก

การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง	ๆ	ของเฟซบุ๊กเพจ	สามารถแยกแยะ

ความต่างของแคปชั่นและคอนเทนต์ได้	 ตลอดจนสามารถ 

ผลิตนวัตกรรมเพื่อจ�าหน่ายออนไลน์ได้

	 ดร.วิภารัตน์	ดีอ่อง	ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัย

แห่งชาติ	กล่าวว่า	วช.	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวง	อว.	 

ในยุทธศาสตร์	Quick	Wins	เรื่อง	“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”	

ให้	 วช.	ด�าเนินการสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการ 

เข้าสู ่สังคมสูงอายุของประเทศไทย	 โดยคนเกษียณหรือ 
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ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นและพัฒนา

ศักยภาพในการท�างานที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน	ในภาค

รัฐและภาคเอกชน	หรือความต้องการในการท�างานให้ได้มี

โอกาสเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม	ซ่ึง	วช.	

ได้ก�าหนดให้มีแผนงาน	“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”	 เพื่อ 

ขับเคลือ่นนโยบายดงักล่าว	ผ่านการสนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัย	 โดยให้ความส�าคัญกับฐานความรู้เดิม 

และองค์ความรู้ที่มีอยู่ของสถาบันการศึกษา	 ท่ีพร้อมน�าไป 

ต่อยอดและขยายผล	ร่วมกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย	 

ภายใต้กระทรวง	อว.	และ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิด

ผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และผลสัมฤทธิ์	 ตามเป้าหมายที่วางไว	้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุไทย	ซึ่งโครงการ	“เปลี่ยน

เกษียณเป็นพลัง”	ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลเข้าสู่	

ระยะที่	๒	 โดยมุ่งที่จะผลักดันให้เกิดผลและเพิ่มความยั่งยืน 

ให้มากขึ้น	 โครงการ	“การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 

ในโรงเรียนผู ้สูงวัยเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่”	 เป็นหนึ่งใน 

โครงการภายใต้แผนงาน	“เปล่ียนเกษยีณเป็นพลงั”	ระยะท่ี	๒	

โดยโครงการนี้	 จะน�าฐานความรู้เดิมและองค์ความรู้ที่มีอยู ่

ของสถาบันการศกึษา	ร่วมกับการใช้กจิกรรมเข้ามาบรูณาการ	

การเรียนรู ้ของผู ้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อสร้าง

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียน 

ผู้สูงอายุ	 ให้ผู้สูงอายุมีคุณลักษณะ	“อยากรู้	อยากมีรายได	้ 

อยากท�า”	และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการของผู้สูงอายุ	

เพิ่มและพัฒนาทักษะ	Reskill	&	Upskill	 ให้กับผู้สูงอายุ	 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ในการเข้าสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)
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 วันจันทร ์ที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ :	 ดร.ดนุช	 

ตนัเทอดทติย์		ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงการอดุมศกึษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	

“วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท�างาน	 (CWIE	 DAY)”	 

ครั้งที่	 ๑๒	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 พรัอมด้วย	 ศ.ดร.ศุภชัย	 

ปทุมนากุล	 รองปลัดกระทรวง	 อว.	 และคณะผู ้บริหาร	 

คณะกรรมการบริหารโครงการ	 จาก	 อว.	 โดยมีกิจกรรม 

ส�าคัญ	ๆ	อาทิ	 การปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	“Partnership	 for	

Sustainable	 Development	 Goals”	 โดย	 ศาสตราจารย์	

ดร.	วิจิตร	ศรีสอ้าน	การเสวนา	ในหัวข้อ	“CWIE	และ	EEC	

Model	Type	A	เพือ่รองรบัความต้องการ	ของตลาดแรงงาน”	

โดยผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษา	 สถานประกอบการ	 และ 

หน่วยงานของรัฐ	และพิธีมอบรางวัล	CWIE	ดีเด่นระดับชาติ	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 การแสดงผลงาน	 CWIE	 ที่มีผลงาน 

โดดเด่นในระดับประเทศ	 การแสดงนิทรรศการผลการ 

ด�าเนินงาน	 CWIE	 ของ	 ๙	 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา	 

อว. ผนึกก�ำลัง ๙ เครอืข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำ  
จัดงำน CWIE DAY ครัง้ที่ ๑๒  

“ขับเคลื่อนอุดมศึกษำ สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”
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และสถานประกอบการที่ร่วมด�าเนินการ	 CWIE	 และการ 

ชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้	EEC	NET	โดยได้รับการต้อนรับ

จาก	 รศ.ดร.วัชรินทร์	 กาสลัก	 ประธานเครือข่ายอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออก	และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา	พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	งานดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	BBS	Auditorium	ชั้น	๕	

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณะการจัดการและการท่องเท่ียว	

มหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี

	 ดร.ดนุช	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ	 กล่าวว่า	 “การจัดงาน 

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท�างาน	 หรือ	 CWIE	 DAY	 

ครั้งท่ี	 ๑๒	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้แนวคิด	 “CWIE	 

ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา	 สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 

เป็นกิจกรรมส�าคัญที่สะท้อนภาพความเข้มแข็งของความ 

ร่วมมือระหว่าง	 สถาบันอุดมศึกษา	 สถานประกอบการ	 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการด�าเนินงาน	CWIE	ซึ่ง

จะเป็นแนวทางในการพัฒนา	 CWIE	 ให้ก้าวหน้าและยั่งยืน	 

การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท�างาน	หรือ	CWIE	ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของ	Curriculum	Redesign	และ	New	Learning	Platform	

เป็นการสร้างทางเลือกใหม่	 ๆ	 ให้กับผู้เรียนเปิดโอกาสให ้

ผู ้ใช้บัณฑิตร่วมออกแบบหลักสูตรและก�าหนดสมรรถนะ	 

(Co-design)	 สร้างความสมดุลและเชื่อมโยงทฤษฎีกับ 

การปฏิบัติ	 (Theory-Practice)	 ความรู้และประสบการณ	์

(Knowledge	 -Experience)	 และสถาบันอุดมศึกษากับ 

สถานประกอบการ	(University-Workplace	Engagement)	

ที่ส�าคัญ	คือ	การเชื่อมกับการได้งานท�า	(Job	Creation)	เมื่อ

จบการศึกษาก็ท�างานในต�าแหน่งนั้น	 ๆ	 ได้ทันทีหรือใช้

ประสบการณ์ท่ีได้ไปสร้างธุรกิจของตนเอง	 ซึ่งนักศึกษาที่ 

ไม่เข้าเรียน	CWIE	จะไม่มีโอกาสดังกล่าว”

	 นอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่า	 “อว.	 ส่งเสริมให้มีการ 

ด�าเนนิงาน	CWIE	มาอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ท�าให้

เกิดการเชื่อมโยงนักศึกษา	 สถาบันอุดมศึกษาและสถาน

ประกอบการเข้าด้วยกัน	รวมทั้งมีการขยายภาคีความร่วมมือ
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ไปยังองค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชน	สมาคมวิชาการและ

สมาคมวชิาชพี	โดยมเีครอืข่ายพฒันาสหกจิศกึษา	๙	เครือข่าย	

ที่มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นสมาชิก	 เป็นกลไกหลัก

ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน	ท�าให้เกดิความต่อเนือ่งในการ

ผลติบณัฑติทีม่ปีระสบการณ์จากการท�างาน	สามารถมองเห็น

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต	 และมีคุณสมบัติ 

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดงาน”	

	 ด้าน	 ศ.ดร.ศุภชัย	 รองปลัดกระทรวง	 อว.	 กล่าว 

เพิ่มเติมว่า	“อว.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น

สมรรถนะของนักศึกษาทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษา	 และ 

ปรับเปลี่ยนเป็น	 CWIE	 ในปี	 ๒๕๖๒	 โดยมีเครือข่ายพัฒนา 

สหกิจศึกษา	 ๙	 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 เป็น 

กลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง	 ได้เห็นพัฒนาการและ 

ความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย	ปัจจุบัน

มีสถาบันอุดมศึกษาจัด	CWIE	เกือบ	๑๐๐	แห่ง	สามารถผลิต

บัณฑิตสู่โลกของการท�างานจริงได้มากกว่า	 ๗๙,๐๐๐	 คน	 

มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัด	 CWIE	 เกือบ	

๒๐,๐๐๐	แห่ง	 โดย	อว.	ก�าหนดเป้าหมายการเพิ่มนักศึกษา	

CWIE	เป็น	๒	เท่าหรือประมาณอีก	๑๐๐,๐๐๐	คน	ภายในปี	

พ.ศ.	๒๕๖๗”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ 
ด้านเครื่องเร่งอนุภาคระดับโลก IPAC’22

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	ทรงเปิดงาน
ประชุมวิชาการระดับโลกด้านเครื่องเร่งอนุภาค	 IPAC’22	 
จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์การมหาชน)	 และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสนองแนวพระราชด�ารฯิ	
ความก้าวหน้าทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคของประเทศไทย	 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

21อว. Hot news



	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 ณ	 ศูนย์แสดง 

สินค ้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค	 13th	

International	 Particle	 Accelerator	 Conference	 

หรือ	IPAC’22

	 โดยมี	ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์	 ทรงศิวิไล	 ปลัดกระทรวง 

การอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	รศ.ดร.สาโรช	 

รุจิรวรรธน์	 ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 

ดร.ประพงษ์	 คล้ายสุบรรณ์	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การจัดงาน	IPAC’22	เฝ้ารับเสด็จฯ

	 ดร.ประพงษ์	คล้ายสุบรรณ์	ประธานคณะกรรมการ

บริหารการจัดงาน	 IPAC’22	 กล่าวว่า	 “สถาบันวิจัยแสง 

ซินโครตรอน	 ในนามประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติด ้านเครื่องเร ่งอนุภาค	 13th	

International	 Particle	 Accelerator	 Conference	หรือ	

IPAC’22	ระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๕	ซึ่งนับเป็น

ครั้งแรกของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

ระดับโลกทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคนี้	 IPAC2022	 เป็นการ

ประชุมวิชาการด้านเคร่ืองเร่งอนุภาคที่มีความส�าคัญและ 

ใหญ่ทีส่ดุของโลก	และจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีโดยเวยีนการเป็น 

เจ้าภาพใน	๓	ทวีป	คือ	เอเชีย	(รวมออสเตรเลีย)	ยุโรป	และ

อเมรกิาเหนอื	-	อเมรกิาใต้	ส�าหรบัปีนีเ้ป็นวาระของทวปีเอเชยี	

และประเทศไทยโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเข้ารับ 

การแข่งขัน	 และได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน 

ครั้งที่	๑๓	นี้	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการ	และผู้สนใจ

จากหลากหลายสาขาอาชีพ	 เช่น	 นักวิทยาศาสตร์	 นักวิจัย	

วิศวกร	และผู้ประกอบการด้านเครื่องเร่งอนุภาค”

	 Dr.Hitoshi	Tanaka,	IPAC2022	Scientific	Program	

Committee	 Chair	 จาก	 Institute	 of	 Physical	 and	

Chemical	Research	(RIKEN)	ประเทศญีปุ่น่	กล่าวว่า	“ในนาม	

ตัวแทนของบริษัท	 ริเก้น	 (RIKEN)	องค์การวิจัยวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Research	Organization	 for	

Information	Science	and	Technology-RIST)	ของญี่ปุ่น	

ทีเ่ป็นสถาบนัวจิยัทางวทิยาศาสตร์ขนาดใหญ่ในญีปุ่น่	ปัจจุบนั

มีนักวิทยาศาสตร์ประมาณ	 ๓,๐๐๐	 คนใน	 ๗	 วิทยาเขต 

ทั่วญี่ปุ่น	 รู้สึกยินดี	 และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีการรวมตัว 

จัดงานประชุมระดับนานาชาติ	 International	 Particle	

Accelerator	 Conference	 หรือ	 IPAC2022	 ซ่ึงเป็นงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค	 ที่รวม 

นักวิทยาศาสตร์จากท่ัวทุกมุมโลก	 ถือเป็นโอกาสอันดีที ่

นักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกมาอัพเดทงานวิจัยด้าน

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	 เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค	

เทคโนโลยีแม่เหล็ก	 เทคโนโลยีสุญญากาศ	 และเทคโนโลยี

ระบบ	 เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	และนวัตกรรมให้ก้าวล�้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต”

	 จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้าฯ	 เสด็จ

พระราชด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ	 โครงการสนอง 

แนวพระราชด�าริฯ	 โดยตลอดระยะเวลากว่า	 ๒	 ทศวรรษ	 

ได้เสดจ็เยอืนห้องปฏบิตักิารฟิสกิส์พลงังานสงูและห้องปฏบัิติ

การแสงซินโครตรอนในหลายประเทศท่ัวโลก	 และทรงน�าให ้
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เกิดด้านความร่วมมือการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงกับสถาบัน 

ต่างประเทศต่าง	 ๆ	 นิทรรศการความก้าวหน้าทางด้าน 

เครือ่งเร่งอนภุาคของประเทศไทย	โครงการสร้างเครือ่งก�าเนดิ

แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน	 ๓	 พันล้านอิเล็กตรอนโวลต์	 

(GeV)	 ซึ่งจะสร้างขึ้นท่ีเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก	(EECi)	จ.ระยอง	คาดว่าจะก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่

ทางเศรษฐกจิของประเทศอกีไม่ต�า่กว่าปีละ	๖,๐๐๐	ล้านบาท	

และนิทรรศการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 ภายในงาน	 IPAC’22	 มีการน�าเสนอข้อมูลล่าสุด 

ของการวจัิยและข้อมลูเชิงลกึเกีย่วกบัเครือ่งเร่งอนุภาคทัว่โลก	

รวมทั้งการน�างานวิจัย	เทคโนโลยี	หรือนวัตกรรมไปประยุกต์

ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ	 และในภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่งจะ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์	 นักวิจัย	

เยาวชนรุ ่นใหม ่ให ้ได ้รับความรู ้ 	 ความเข ้าใจเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์แสงซินโครตรอน	 เทคโนโลยีด้านเครื่องเร่ง

อนุภาค	 และตระหนักถึงการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาใช้ขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ	 โดยมีผู ้ส่งบทคัดย่อ 

งานวิจัยมากกว่า	 ๑,๙๐๐	 เรื่อง	 มีผู ้เข้าร่วมประชุมจาก 

ต่างประเทศประมาณ	๑,๒๐๐	 คน	 และการแสดงสินค้าของ 

ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคประมาณ	๖๐	บูท
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