
เอกสารเผยแพร่ของส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปีที่  ๔๘
ฉบับที่  ๕๓๐
สิงหาคม  ๒๕๖๕



เจ้าของ : ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

ทีอ่ยู่ : ๓๒๘ ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๖ 

ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช   ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  
นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ นางสาวนุชนภา ร่ืนอบเชย   
นายวันนี นนท์ศรี

กองบรรณาธกิาร : นางสาวทิพวลัย์ เวชชการัณย์  

นางสาวศริลิกัษณ์  สกิขะบรูณะ  นายกรภทัร์ จติต์จ�านงค์  

นายปวีณ ควรแย้ม นายจรัส เล็กเกาะทวด  นางสาวอินทิรา บัวลอย  

ออกแบบและจดัพิมพ์ : บรษิทั สหมิตรพริน้ติง้แอนด์พบัลิสชิง่ จ�ากดั 
โทรศัพท์  ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

CONTENTS

ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๕๓๐

ประจ�าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕

เอกสารเผยแพร่ของ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  

ISSN ๐๑๒๕-๒๔๖๑          

“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

๑๐อุดมศึกษาการไกล

เรื่องพิเศษ
 “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ประจ�าปี ๒๕๖๕

๑๗อว. Hot News

 อว. ชูยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG น�าเข้าสู่ งานมหกรรมงานวิจัย 
 แห่งชาติ ๒๕๖๕ 
 ๙ มทร. ชูยุทธศาสตร์ ONE RMUT เพื่อผลิตก�าลังคน 

 สมรรถนะสูงและนวัตกรเพื่อพัฒนาประเทศระยะยาว

 “เอนก” น�าทีมลงพื้นที่ U2T for BCG จ.ตรัง 
 เตรียมคัดเลือกตัวแทน U2T for BCG
 ดร.เอนก เปิดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  

 Engagement Thailand คร้ังที่  ๘ อย่างยิ่งใหญ่  
 ขยายผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริง       

๒๑รอบรั้ว อว. 
 “พบวิทย์ในวัด กับ อว.” วิทยาลัยชุมชน
 กิจกรรม อพวช.
 โครงการนวัตกรรม ส�าหรับเมืองและชุมชน ปี ๒๕๖๖



เรื่องพิเศษ

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์  วิจัยและ 

นวตักรรม (อว.) จดัพธิวีางพุม่ดอกไม้ ถวายราชสกัการะพระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยา

มหาราช รัชกาลที่ ๔ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันท่ี  

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เป็นผูแ้ทนพระองค์ ในการวางพุม่ดอกไม้ของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู ่หัว, พุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชิ นี นาถ  พระบรมราชชนนีพั นป ีหลวง  
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และพุม่ดอกไม้ของสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลักษณ 
พระบรมราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัพระสยามเทวมหามงกฎุวทิยามหาราช 
รัชกาลที่ ๔ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้เข้าร่วมพิธีฯ  
ร่วมต้อนรับผู ้แทนพระองค์ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี  กรุงเทพมหานคร

 ในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” คณะผู้บริหาร 
อว. น�าโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (รมว.อว.), ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ  
รมว.อว., ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว., น.ส.สุณีย์ 
เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว., นายวันนี นนศิริ 
ผู้ช่วยปลัด อว. และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว.  
ได้ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรย์ี 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระสยามเทวมหามงกฎุวทิยามหาราช 
รัชกาลที่ ๔

  วิ ท ย าศ าสต ร ์  คื อ  ทุ ก สิ่ ง ท่ี อ ยู ่ ร อบตั ว เร า  
โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ 
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เรื่องพิเศษ

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ท�าให้วทิยาศาสตร์ยิง่มคีวามส�าคญั
และมีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่ ง ข้ึน โดยในอดีตม ี
นักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระท่ังใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ในการ
ค�านวณคาดการณ์ล่วงหน้า
 เฉกเช่นเดียวกับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
พระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ ๔ ที่ทรง 

คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ถึง ๒ ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคา ในวันท่ี 
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ซึ่งสุริยุปราคาก็ได้เกิดขึ้นจริง 
ตรงตามวันที่พระองค์ทรงค�านวณไว้ทุกประการ ณ ตอนนั้น
พระองค์ทรงทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคา อยู่ที ่
บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะส�ารวจ 
ทั้งจากฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ จากเหตุการณ์ในวันนั้น 
ท�าให้พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระราชบิดา 
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
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	 “ดอน	 ปรมัตถ์วิ นัย”	 รองนายกฯ	 เป ิดงาน	
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ประจ�าปี	
๒๕๖๕”	ชี้	 “วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม”	 
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษ 
ท่ี	๒๑	รบัมือการเปลีย่นแปลงของโลก	ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในทุกมิติ	ด้าน	 “เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์”	 
รมว.อว.	 ย�้า	 มหกรรมวิทย์ฯ	 ปีน้ี	 เน ้นน�าเสนอวิทย์ 
ผสานศิลป์	 ในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนา	“เศรษฐกิจ
สร ้างสรรค์”	 สอดรับกับนโยบาย	 “BCG	Model”	 
ของรัฐบาล
	 (๑๔	สิงหาคม	๒๕๖๕	เวลา	๐๙.๓๐	น.)	นายดอน	
ปรมัตถ์วินัย	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ	เป็นประธานเปิดงาน	“มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๕”	ภายใต้แนวคิด	
“ศิลปะ	 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	 เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”	 
(Art	–	Science	–Innovation	for	Sustainable	Society)	
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหามงกุฎ	พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 พระสยาม 
เทวมหามกุฎวิทยมหาราช	รัชกาลที่	๔	“พระราชบิดาแห่ง
วทิยาศาสตร์ไทย”	และพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	“พระบิดา 
แห่งเทคโนโลยีไทย	 และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”	 
โดยมี	ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	
(อว.)	 ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์	 ทรงศิวิไล	 ปลัดกระทรวง	 อว.	 
ผศ.ดร.รวิน	 ระวิวงศ์	 ผู ้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 เอกอัครราชทูตจากประเทศ
ต่าง	 ๆ	 ผู ้บริหารและผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 
ให้การต้อนรับ	ณ	 อาคาร	๙-๑๐	 ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี
	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	รองนายกฯ	รมว.ต่างประเทศ	
เปิดเผยว่า	ปัจจุบันโลกเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง	
ต้ังแต่การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 การเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ	 ความขัดแย้งในหลายมุมโลก	 ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร	ทางพลังงาน	และ 
ทางสาธารณสขุ	ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นอปุสรรคหนึง่ของการพฒันา
ประเทศ	 ไปสู ่ความเจริญรุ ่งเรือง	 โลกใบนี้ต้องการความ
สมานฉันท์	 ความร่วมมือ	 และสันติสุข	 เพื่อให้เรามีเวลา 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกคน	 โดยเฉพาะเยาวชน 
คนรุ่นใหม่สามารถใช้มันสมอง	สองมือ	ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

รองนายกฯ ดอน เปิดงาน “มหกรรมวิทย์ฯ” ย�้าวิทยาศาสตร์
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ในทุกมิติ เชิญชวนเยาวชนและประชาชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อสร้างสังคมยั่งยืน
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มท่ี	 ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองลดผลกระทบจากวิกฤตต่าง	ๆ	 
ซ่ึงความท้าทายเหล่านี้จึงท�าให้เราตระหนักชัดเจนถึงผลเสีย 
ที่เกิดจากการพัฒนาที่เน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และผลก�าไรใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างเกนิความพอด	ีท�าให้
เกิดความไร้สมดุลของทุกสิ่ง	 โดยเฉพาะความสมดุลระหว่าง
มนษุย์กับธรรมชาต	ิในการพฒันาประเทศเราจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
เน้นการเสริมสร้างทัศนคติ	ปรับเปลี่ยนชุดความคิดของ 
ทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะภาคธุรกิจ	 ชุมชน	 และเยาวชน	 
ให้ตระหนักถงึ	การใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างรูค้ณุค่าควบคู่
กับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
ปีนี้	นับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจแก่เดก็	เยาวชน	
และประชาชนทั่วไป	ในโอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง	ๆ	
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศที่รวมพลัง 
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทย	อันจะก่อให้เกิด
สังคมวิทยาศาสตร์	ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยของเราเติบโต
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป	และขอแสดงความยินดีกับ
เยาวชน	และครวูทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รบัรางวลั	Prime	Minister’s	
Science	Award	2022	 ซ่ึงถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงผลงาน 
ชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซ่ึงจะเป็นแบบอย่าง
และแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนคนอืน่	ๆ 	ให้มุง่มัน่	พฒันาฝีมอื	
และความคิดสร้างสรรค์	 สร้างนวัตกรรมใหม่	ๆ	 อันจะเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
	 ศ.(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รมว.อว.	 
กล่าวว่า	 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
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และพระบรมวงศานุวงศ์	 ชมวิทยาการและพัฒนาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์อันน่าท่ึงในรัชสมัยต่างๆ	 นิทรรศการ 
แก้วเปลีย่นโลก	(Through	the	Looking	Glass)	บอกเล่าเรือ่ง	
“แก้ว”	 ในทุกมิติทั้งในด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	ศิลปะ	
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	 ร่วมสร้างความตระหนักถึงคุณค่า 
ของแก้ว	ซึ่งเป็นวัสดุที่มีบทบาทส�าคัญตลอดประวัติศาสตร ์
อันยาวนาน	นิทรรศการลอดช่อง	ส่องถ�้า	(Cave	and	Karst)	
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส�าคญัทางระบบนเิวศทีเ่ช่ือมโยง
และสัมพันธ์กับส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก	 เปิดบันทึกการ 
ส�ารวจถ�า้ครัง้แรกในสยามเสมอืนว่าได้เข้าไปส�ารวจด้วยตนเอง	 
รวมทั้งพบกับดาวเด่นถ�้าไทย	สัตว์ถ�้าที่น้อยคนจะได้เห็น	
นิทรรศการวิทย์	คิด	เพื่อ	คุณ	(Basic	Science	for	All)	ชวน
ทุกคนเรียนรู้และท�าความเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ที่ต่อยอดสู่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 และนิทรรศการนวัตกรรมวันรุ ่ง	 
(Tomorrow	Land)	สนกุสนานไปกบัการสร้างโลกแห่งอนาคต

ประจ�าปี	๒๕๖๕	ก�าหนดจัดขึ้น	๒	แห่ง	 ได้แก่	 มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	จัดขึ้น	ณ	อาคาร	๙-๑๐	
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธาน	ี
ระหว่างวันที่	๑๓	–	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๕	และงาน	NST	Fair	
Science	Carnival	Bangkok	ในรูปแบบ	Science	Carnival	
จัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์	ระหว่างวันที่	๑๗	–	๒๑	สิงหาคม	
๒๕๖๕	เพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมเยาวชนและประชาชนที่
สนใจเป็นวงกว้าง	โดยมีแนวคิดการน�าวิทยาศาสตร์มาสู่เมือง	
เพือ่เป็นการกระจายความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์ให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย	และง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มคนในกรุงเทพฯ	
ซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญคือท�าให้คนไทยให้หันมาสนใจ	ชื่นชอบ
วิทยาศาสตร์	 เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก	 
น่าตื่นเต้น	น่าเรียนรู้และจับต้องได้	โดยเน้นน�าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนา	 “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”	 (Creative	Economy)	ของประเทศ	สอดรับ 
กับนโยบาย	“BCG	Model	 :	 Bio	–	Circular	–	Green	 
Economy”	สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน	 โดยร่วมผนึกก�าลังความยิ่งใหญ่กับ 
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สมาคม	มูลนิธิ	และหน่วยงาน
ต่างประเทศ	ร่วมถ่ายทอดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนไทย	มากถึง	๑๓๖	
หน่วยงาน	จาก	๑๐	ประเทศ
	 พบกับ	๕	นิทรรศการไฮไลต์ที่ห้ามพลาด	 ได้แก่	
นิทรรศการเทิดเกียรติ	 (The	Royal	 Pavilion)	น�าเสนอ 
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย
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ในแบบฉบับของตัวเอง	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมห้องทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์	 (Science	Lab)	ที่ให้เด็ก	ๆ	สวมบทบาท 
เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย	กิจกรรมงานประชุมสัมมนา	
อบรม	และเสวนาในหัวข้อต่าง	ๆ	 ท่ีน่าสนใจ	และกิจกรรม 
เวทีกลาง	อีกมากมาย
	 รมว.อว.	กล่าวต่อว่า	“ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ๑๖	 ปี	 
ทีผ่่านมา	มีผู้เข้าเทีย่วชมงานมากกว่า	๑๕	ล้านคน	โดยมุง่หวงั
ว่าเด็ก	 เยาวชนไทย	ตลอดจนสังคมไทยจะยกระดับความรู้	
และได้รับแรงบันดาลใจ	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร ์
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	และเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”
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เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รร.เซ็นทาราแกรนด์  
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๒๒  
ซึ่งเป็นวันแรกของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดย ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้จัดพิธีน�าเข้าสู่ 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research  
Expo 2022) โดย ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” 
พร้อมมอบโล่ประกาศนียบัตรคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย 
ในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) ประกาศนียบัตรห้องปฏิบัติ 
การทีผ่่านมาตรฐานฯ (มอก. ๒๖๗๗-๒๕๕๘) ประกาศนยีบตัร
หน่วยงานทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานสากล (CoreTrustSeal) 
ในการจัดการข ้อมูลในคลังสารสนเทศดิ จิทัล โดยมี  

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ
กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท 
อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 

อว. ชูยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG น�าเข้าสู่ งานมหกรรม 

งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕
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ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม พร้อมภาคีเครือข่ายวิจัยจากทั่วประเทศร่วมงาน 
น�าเข้าสู่งาน ด้วยการแสดง Sound Echo and Silence  
ซ่ึ ง เป ็นการแสดงวงดนตรีพื้นบ ้านกับวงออร ์ เคสตรา  
โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (รมว.อว.) กล่าวปาฐกถาสรปุว่า “รฐับาลมนีโยบาย
ท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG เพราะเป็นเรื่องที่จะยก
ระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้น ท�าให้เกิด 
ความรู ้สึกสากลว่า ประเทศไทยพัฒนาแล้วเป็นประเทศ 
ที่รักธรรมชาติและรักษ์โลก ซ่ึงเป็นกระแสของโลกและเป็นที่
นิยมกันในหมู่ของประเทศพัฒนาแล้ว แต่ประเทศไทยยังเน้น
เรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ท่ีน�ามาช่วยในด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจีดีพีให้กับประเทศ 
ให้เพิ่มข้ึนได้อีกมาก เพราะ ๒๐-๓๐ เปอร์เซนต์ของจีดีพี 
มาจากการท่องเที่ยว แม้แต่ญี่ปุ ่นก็พยายามจะท�าเร่ืองนี้  
แต่ประเทศไทยมีความโดดเด่นมากกว่าและสามารถเทียบ 
ได้กับสวิตเซอร์แลนด์
 รมว.อว. กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ อว. 
เป็นกระทรวงหลกัในการขบัเคลือ่น BCG โดยม ีรมว.อว. เป็น

ประธานกรรมการขับเคลื่อน และ ผอ.สวทช. เป็นเลขานุการ
กรรมการ และโดยที่เศรษฐกิจ BCG จะประสบความส�าเร็จ
หรือไม่ข้ึนอยู่กับภาคธุรกิจเห็นความส�าคัญของเร่ืองนี้แค่ไหน 
อว. จงึได้ลงนามความตกลงร่วมมอืกับภาคเอกชน เช่น บรษัิท 
เจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ท�าวิจัยร่วมกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ซ่ึงถือเป็นเรื่องใหม่ที่ธุรกิจระดับชั้นน�าของโลกและเป็นธุรกิจ
อาหารที่ใหญ่ระดับสองของโลก หันมาให้ความสนใจต่อ 
นักวิจัยไทย รวม ๔ ด้านได้แก่ เรื่องเนื้อเทียม (Alternative 
meat) แบตเตอรี่อีวี  อายุวัฒนะ (Longevity) และ 
สมาร์ทฟาร์ม ซ่ึงการที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ หันมาสนใจ 
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ผลงานนักวิจัยไทยเพราะนักวิจัยไทยมีคุณภาพและถือว่ามี
ราคาไม่แพง ประกอบกับมีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้ว 
และอีกไม่นานจะเริ่มลงมือท�าตามโจทย์ที่ธุรกิจใหญ่มาก 
อยากให้ท�า และทาง อว. ขอประกาศว่าเรายินดีที่จะร่วมมือ
กบับรษิทัทกุระดบัในไทยไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ รวมถงึสตาร์ทอพั 
และจากการที ่อว. ได้มอบหมายให้ธชัชา ( โครงการขบัเคลือ่น
และพัฒนางานวิจัยเพื่อสังคม) ท�าวิจัยเรื่องสุวรรณภูมิ  
ซึง่เป็นการย้อนประวตัศิาสตร์ไทยลงไปอกี ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี
ท�าให้เป ็นโอกาสดี เพราะจากการเดินทางไปเยี่ยมชม 
บริติชมิวเซียม ประเทศอังกฤษเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการหารือ 
ที่เราจะน�าลูกปัดในยุคบ้านเชียงไปจัดแสดงบ้าง เราอยาก 

ส่งเสริมเกียรติภูมิของประเทศไทยน�าของส�าคัญของไทย 
ไปเปิดพื้นที่ที่บริติชมิวเซียม โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น 
รูปธรรมไม ่เกินหนึ่งป ี ท�าให ้จากนี้บริ ติชมิวเซียมจะมี
อารยธรรมไทยย้อนไปถึงสุวรรณภูมิได้จัดแสดงในระดับโลก
ตลอดปี สิ่งที่ตนคิดเป็นเรื่องก้าวกระโดด แต่อยากให้นักวิจัย
คิดแบบทางลัดหรือ Shortcut หรือ Bypass บ้างและ 
อยากให้คิดว่า เราท�าได้และกล้าท�า ขอให้เห็นการวิจัย 
เป็นโอกาสอย่าเป็นปัญหา อยากให้วิจัยเพ่ือชาติบ้านเมือง 
น�าพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนา”
 อนึ่ ง  งานมหกรรมงานวิจัยแห ่งชาติ ๒๕๖๕  
(Thailand Research Expo 2022) จัดเป็นปีที่  ๑๗  
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โดยน�าเสนอผลงานนทิรรศการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ และนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีรวมถึงนทิรรศการ 
การน�าเสนอข้อมูลและผลงานจากเครือข่ายในระบบวิจัย 
ทัว่ประเทศ โดยรวมนทิรรศการศาสตร์และศลิป์งานวจิยั และ
นทิรรศการชมุชนเข้มแขง็ด้วยวจิยัและนวัตกรรม นทิรรศการ
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา นิทรรศการ 
น�าเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo & 
Symposium 2022 ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ ๕ ธีม 
ในการน�าเสนอผลงาน ที่ประกอบด้วย ๑. งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ๒. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ๔. งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และ  
๕. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนา 
พื้นที่ และการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์กว่า ๑๕๐ หัวข้อ 
นอกจากนีภ้ายในงานยงัได้จดัให้มกีารมอบสดุยอดผลงานวจิยั
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Platinum Award ซึ่งจะได้รับ 
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึง
ปัจจุบัน เป็นทศวรรษของรางวัลอันทรงเกียรติ อีกทั้งยัง 

มีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ จึงจัดให้มีนิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัย 
และนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง กจิกรรมเวท ีHilight Stage และ 
Mini Mini Stage Research Expo Talk เป็นเวทีหลัก 
ท่ีใช ้ เทคนิคการน�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ มี 
ความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์  
ทีม่รีปูแบบการน�าเสนอทีห่ลากหลาย โดยการก�าหนดประเดน็
เฉพาะและมพีธิกีรมอือาชพีเป็นผูด้�าเนนิการ โดยการน�าเสนอ
ในรูปแบบของการถอดบทเรียนความส�าเร็จ การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการในการน�าผลงานวิจัยไป 
ต่อยอดและน�าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน หรอืประชาชนผูส้นใจ 
และกจิกรรมในภาคการประชมุยงัมหีวัข้อทีห่ลากหลายทนัต่อ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ภาคนทิรรศการ มกีารน�าเสนอผลงานวจิยั
กว่า ๗๐๐ ผลงาน ภาคการประชุม มีการเปิดเวทีภาคการ
ประชุม ในหัวข้อที่น่าสนใจ กว่า ๑๕๐ หัวข้อ ที่ประกอบด้วย 
การประชุมขนาดใหญ่ ๑,๐๐๐ คน การประชุมขนาดกลาง 
๕๐๐ คน และการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง ๕๐ คน
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	 ๔	สิงหาคม	๒๕๖๕	ณ	โรงแรมอมารี	
วอเตอรเ์กท	กรงุเทพ	ศาสตราจารย	์(พิเศษ)	
ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอดุมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วจิยั
และนวัตกรรม	(รมว.อว.)	เป็นประธานในพิธี
เปดิ	RMUT	EXPO	2565	กลุม่มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล	จดังานแสดงวสัิยทศัน	์
ยุทธศาสตร์และผลงานส�าคัญ	 ‘RMUT	
EXPO’	 เนน้การพัฒนานกัปฏบัิติขัน้สูงและ
นวัตกร	เพ่ือการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ	
รับแนวนโยบายกระทรวง	 อว.	โดยมี
อธกิารบด	ีรองอธิการบดี	 ผู้ชว่ยอธกิารบดี	
คณาจารย์	 นักศึกษา	 และแขกผู้มีเกียรต ิ
เขา้ร่วมงาน
	 ศาสตราจารย์(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย 
และนวัตกรรม	 (รมว.อว.)	ประธานในพิธีเปิด	RMUT	EXPO	
กล่าวว่า	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	ถอืว่าเป็นฟันเฟือง
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของประเทศ	มาตลอด
ระยะเวลา	๔๗	ปี	นับจากมีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชวีศกึษาขึน้	ด้วยการพัฒนาก�าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ทั้งในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 ระดับปริญญาตร	ี
และระดับบัณฑิตศึกษา	 ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะปฏิบัติ
สมรรถนะสูงเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 สร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต 
และสังคม	และความคาดหวังต่อกลุ่มมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	ในการทีจ่ะขยายผลการปรบัเปลีย่นบทบาทภายใน
ของกลุ่มมหาวิทยาลัย	ในการพลิกโฉมแนวทางการผลิตก�าลัง
คนยุคใหม่	 ไปสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการองค์กร
อุดมศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอ่ืน	 ๆ	 ในประเทศไทย	 และหวัง 
จะได้เห็นผลลัพธ์จากการแปลงวิสัยทัศน์	 และเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ไปสู ่การขับเคลื่อนสังคมตามความเชี่ยวชาญ 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย	 และการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใต้
แนวคิดของ	ONE-RMUT
	 ศาสตราจารย์(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 
วิจัยและนวัตกรรม	 (รมว.อว.)	 กล่าวต่อไปว่า	 หลังจากมาถึง 
ที่งานและเดินดูงาน	 รู้สึกประทับใจมาก	 วันนี้ผมรู้สึกอบอุ่น
และมีพลังมาก	 ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่ง	 คือ	 ผมเห็น
อนาคตจากงานนี	้ผมมโีอกาสไปเยีย่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

๙ มทร. ชยูทุธศาสตร ์ONE RMUT เพ่ือผลติก�าลงัคน
สมรรถนะสงูและนวัตกรเพ่ือพัฒนาประเทศระยะยาว
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แต่ยังไม่ครบทุกมหาลัย	 ได้เห็นได้คุยได้พบมาตลอดและมีความเชื่อมั่นในตัว 
ของพวกเรา	 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามหาวทิยาลยัของเราทัง้	 ๙	 แห่งรวมกนัแล้ว 
มีนักศึกษากว่า	 ๑๓๐,๐๐๐	 คน	 แต่ละปีผลิตบัณฑิตออกไป	 ๔๐,๐๐๐	 คน 
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ	 จริง	 ๆ	 แล้วมีนักศึกษาอยู่เกือบทุกจังหวัด	 ที่ศึกษา 
ใน	 มทร.	 พอไปดูพวกเราเชี่ยวชาญท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	 สามารถผลิต
อะไรออกมาได้เยอะ	 ตอนเกิดโควิด-๑๙	 จ�าได้ว่า	 มทร.ล้านนา	 เป็นคนทดสอบ
หน้ากากอนามัย	 ซึ่งถือว่าสุดยอดมาก	 ส�าหรับวันนี้	 มทร.	 มีความคิดที่จะท�า	 
ONE	 RMUTT	 เสริมก�าลังกัน	 เสมือนว่าเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยซึ่งใหญ่มาก	 ๆ	 
ประเด็นนี้ส�าคัญ	มทร.	ของเรามีก�าลังนักศึกษากว่า	๑๓๐,๐๐๐	คน	ซึ่งท�าให้เกิด	
Economy	 of	 Scale	 การท่ีมหาวิทยาลัยพร้อมใจกันท�า	 น�าไปสู่ความยิ่งใหญ่ 
มากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะผลิตคนเก่งมากมาย	ผมอยากให้	มทร.	ท�าเพิ่มอีกหลาย	ๆ	อย่าง	
อาทิ	สาธิตอาชีวะ	หรือสาธิตเทคโนโลยี	๔.๐	อยากเห็นเด็กที่สนใจเรื่องการใช้มือ
การใช้หัวเพื่อจะท�าวิศวะท�าอาชีวะตั้งแต่อายุยังน้อย	 เพื่อน�าไปสู่ความก้าวหน้า	
และผลิตเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต
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	 ด้าน	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สมหมาย	 ผิวสอาด	
ประธานทีป่ระชมุอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 กล่าวว่า	
RMUT	 EXPO	 เป็นงานมหกรรมของกลุ ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 ๙	 แห่ง	 ที่ได้ร่วมมือกันด�าเนินการ	
แสดงจุดร่วม	วิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	และผลงานส�าคัญต่าง	ๆ	
ทีเ่กิดขึน้	และได้รบัความร่วมมอืทีด่จีากส�านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 
หรือ	 สอวช.	 ด�าเนินโครงการ	 “ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการ 
ปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศ	University	 Transformation	 for	 National	
Projects	กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”	เพื่อจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 เพื่อ 
ขับเคลื่อนประเด็นส�าคัญของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐	
ให้เป็นแผนที่น�าทาง	Roadmap	๕	ปี	ส�าหรับการปรับเปลี่ยน
บทบาทกลุ่มมหาวิทยาลัย	 และออกแบบกลไกการปฏิบัติ	
ส�าหรับปรับเปลี่ยนบทบาทกลุ่มมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม 
กับการยกระดับและพลิกโฉมอุตสาหกรรม	สังคม	และชุมชน
ท้องถิ่น
	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สมหมาย	 ยังกล่าวอีกว่า	 
ด้วยศักยภาพของกลุ่มราชมงคลทั้ง	 ๙	 แห่ง	 ที่มีความพร้อม

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ 
หลากหลาย	 เพื่อพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูง	 พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	 และ 
การเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรม	 ภาคการผลิต	 ภาคบริการ	
และขับเคล่ือนสังคมไปสู ่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าและ 
คุณค่าสูง	 ตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศในอนาคต	 ภายใต้
แพลตฟอร์มการท�างานร่วมกนัทัง้	๙	แห่ง	ทีว่่า	“ONE-RMUT”
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 เมื่อวันที่	 ๑๑	ส.ค.	๒๕๖๕	 /ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	 
เหล่าธรรมทัศน์	รมว.	การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	(อว.)	พร้อมด้วย	ศ.ดร.ศุภชัย	ปทุมนากุล	รองปลัด	
อว.	ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
เพื่อเศรษฐกิจ	 BCG	หรือ	U2T	 for	 BCG	ที่วังเทพทาโร	 
ต.เขากอบ	จ.ตรงั	ในความรบัผดิชอบของมหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช	โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก	มีบัณฑิต

จบใหม่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	U2T	 for	 BCG	 
จาก	๔	ต�าบล	 ใน	๒	อ�าภอ	คือ	อ.ห้วยยอด	และ	อ.รัชฎา	 
ได้น�าผลงานจากการลงไปท�างานร่วมกบัชมุชนมาจัดแสดงกว่า	
๑๐	บูธกิจกรรม	นอกจากนี้	 ยังมีการน�าข้อมูลรายต�าบล 
ขนาดใหญ่	 หรือ	 Thailand	Community	Data	 (TCD)	 
ในเรือ่งของความหลากหลายทางชวีภาพและความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมทีล่งไปเกบ็ข้อมลูเป็นรายต�าบลมาจดัแสดงด้วย	
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก
	 ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	 ได้กล่าวเปิดงานว่า	 โครงการ	 
U2T	for	BCG	เกิดขึ้นจากความพยายามผลักดันของทุกฝ่าย	
โดยเฉพาะ	พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ี 
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะเวลาตั้งแต่เดือน	ก.ค.	-	ก.ย.	๖๕	
ก่อนการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน	 
พ.ย.	๖๕	ซึ่งไม่เน้นการจ้างงานแต่เน้นการท�างานในพื้นที	่ 
โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน
ในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบลและชุมชนทั่วประเทศเกี่ยวกับ	
BCG	โดย	อว.	จะคัดเลือกพ้ืนที่ในโครงการ	U2T	 for	BCG	 

“เอนก” น�าทีมลงพื้นที่ U2T for BCG จ.ตรัง เตรียมคัดเลือกตัวแทน 
U2T for BCG โชว์เอเปค พ.ย.นี้ ยันรัฐบาลให้ความส�าคัญ 

กับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเยาวชน
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มาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค	 เพื่อให้เห็นความ 
เอาจริงเอาจังของประเทศไทยในเรื่องของ	BCG
									“ผมขอยนืยนักบัน้อง	ๆ 	ทีร่่วมโครงการ	U2T	for	BCG	
ว่า	รัฐบาลให้ความส�าคัญกับคนทุกช่วงวัย	โดยเฉพาะเยาวชน	
ท่ีต่อไปต้องท�างานร่วมกับคนทุกช่วงวัย	 มีทั้งคนท�างาน	 
คนวัยเกษียณ	 เราจะไม่หยุดเฉพาะการเป็นคนรุ ่นใหม่	 
แต่จะต้องเตบิโตเป็นวยัท�างาน	วยักลางคน	ไปจนถึงวยัสงูอาย ุ
ที่มีสุขภาพแข็งแรง	 ซึ่งท้ังหมดน้ันจะส�าเร็จได้ด้วย	 BCG	 
ที่ส�าคัญ	 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว	 สอนเพื่อการปฏิบัติ	 
ต้องออกจากหอคอยงาช้าง	ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง 
ของโลก	เช่นขณะนี	้อว.	กไ็ด้จดัต้ังธนาคารหน่วยกติแห่งชาตขิึน้	
เพื่อมารองรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยแล้ว”
	 ด้าน	ดร.สมปอง	รักษาธรรม	รักษาการอธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรธีรรมราช	ในฐานะรบัผดิชอบพืน้ที่

โครงการ	U2T	for	BCG	ใน	๒	จังหวัด	คือ	จ.นครศรีธรรมราช	
และ	จ.ตรัง	กล่าวว่า	มรภ.นครศรีธรรมราช	ด�าเนินโครงการ	
U2T	 ๒	 ระยะ	 โดยระยะแรกด�าเนินการใน	 ๓๐	 ต�าบล 
ใน	๒	จังหวัด	จ้างงาน	๖๐๐	คน	ต่อมาระยะที่	๒	 เพิ่มเป็น	 
๙๓	ต�าบล	จ้างงานเป็น	๘๗๕	คน	ซึ่งประชาชนให้ความสนใจ
และตื่นตัวในการลงพื้นที่ของทีม	อว.	โดยขณะนี้มีการลงนาม
ความร่วมมือระหว่าง	U2T	 for	BCG	จ�านวน	๙๓	ต�าบล	 
กับจังหวัดแล้ว	 เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ส�าเร็จตามนโยบาย
ของ	อว.	และรัฐบาลต่อไป
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	 เม่ือวันนี้	 ๑๐	 สิงหาคม	๒๕๖๕	 ศาสตราจารย์พิเศษ	

ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ประชุมวิชาการระดับชาติ	 Engagement	 Thailand	 คร้ังท่ี	 ๘	 

โดยมีศาตราจารย์	 ดร.สุวัจน์	 ธัญรส	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย	 

มทร.ศรีวิชัย	 นายขจรศักดิ์	 เจริญโสภา	ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	

ศาสตราจารย์	ดร.เปี่ยมศักดิ์	เมนะเศวต	นายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิจิตร	 ศรีสอ้าน	

นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม	 และคณะ 

ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้	 ร ่วมพิธีเป ิดอย่าง 

เป็นทางการ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและ
นวัตกรรม	 (รมว.อว.)	 กล่าวว่า	 การจัดงานในครั้งนี้	 ถือได้ว่า
เป็นความพยายามที่ดีมากในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์	 การส่งเสริม	 และการสนับสนุนความสนใจในงาน
วิจัยให้แก่ประชาชนทั่วไป	 เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่การ 
ใช้งานจรงิ	ทัง้ในทางเศรษฐกจิและสังคม	และเป็นการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับนักวิจัยโดยตรงในการพัฒนางานวิจัย 
ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงมากขึ้น

ดร.เอนก เปิดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement 
Thailand ครั้งที่ ๘ อย่างยิ่งใหญ่ ขยายผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริง
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	 ด้าน	 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัย	 มทร.ศรีวิชัย	 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค ์
การจัดโครงการว่า	 เป็นการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง	 ภายใต้การม ี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ	และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการ 
น�าภารกิจของมหาวทิยาลยัไปด�าเนนิงาน	ด้าน	Engagement	
และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตส�านึกให้กับบุคลากรถึง
ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการ	 ขับเคลื่อนนโยบาย	
Local	 Engagement	 ของมหาวิทยาลัย	 สู่การพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน	 ภายใต้รูปแบบการจัดประชุม	 ประกอบด้วย	 
การบรรยายพิเศษ	 และการเสวนาด้านพันธกิจมหาวิทยาลัย
รบัใช้สงัคม	นายขจรศกัดิ	์เจรญิโสภา		ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั	
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

	 หลังจากนั้นประธานในพิธี ได ้มอบโล ่ขอบคุณ 
ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ	 หน่วยงาน 
เจ้าภาพร่วม	และมอบโล่เกียรติคุณผลงานเด่น	U2T	จากนั้น
ได้ท�าการมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน	 ให้กับศาตราจารย	์
ดร.นายแพทย ์พงษ ์รักษ ์ 	 ศรีบัณฑิตมงคล	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นเจ้าภาพการจัดงาน	 งานประชุม
วิชาการระดับชาติ	Engagement	Thailand	ครั้งที่	๙	ต่อไป
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  วัดสุทัศนเทพวราราม	 พระอารามหลวงช้ันเอก	 

ชนิดราชวรมหาวิหาร	เป็นวัดประจ�ารัชกาลของรัชกาลที่	๘

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 พระอารามหลวง 

ชั้นเอก	ชนิดราชวรวิหาร	 เป็นวัดประจ�ารัชกาลของรัชกาลที่	๕	 

และ	รัชกาลที่	๗

  วัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 

ชนิดราชวรวิหาร	 เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออก 

ทรงผนวชถึง	๕	รัชกาล

“พบวิทย์ในวัด กับ อว.” เรียนรู้วิทย์กับศิลป์ไปพร้อมกัน ผ่านพุทธสถาน พุทธศิลป์ 
สะท้อนอารยะของไทย และ Globalization จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอนาคต 

ให้ไทยก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วให้เร็วที่สุด

21รอบรั้ว อว.
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