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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

๙อุดมศึกษาการไกล

เรื่องพิเศษ
 ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพชัรกิตยิาภา เสดจ็พระราชด�าเนนิ

แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขต 
ภาคกลาง และ ม.สวนดุสิต
  อว. จับมือ ททท. หอการค้าไทย เปิดเส้นทางท่องเที่ยว 

เชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจรายได้สูงแก่พ้ืนที่

๑๖อว. Hot News

 ไทย ให้ทุนเยาวชน สปป.ลาว ๗๐๐ ทุน พร้อมร่วมมือวิจัย  
ด้านธรรมชาติวิทยา 
 อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า ๔๐๐ ผลงาน ในงาน  

TechnoMart 2022 ภายใต้แนวคดิ BCG สูเ่ศรษฐกจิ สร้างคณุค่า 
“เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
 รมว.อว. กล่าวปาฐกถาพิเศษงาน “สถาปนา ๑๓๕ ปี มจร.” 

มุ่งหวังให้เกิดหลักสูตรในแนวทางของพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิด
อารยธรรมความรู้ใหม่ของโลก

 อว. ร่วมผนึกก�าลัง มมส. ขับเคลื่อนนักเรียน วมว. สู่ นักวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น
 เลขาฯ รมว.อว. ลงพื้นที่ U2T for BCG เยาวราช โชว์ผลงาน

เทคโนโลยจีดัการกากตะกอนไขมันบรเิวณตลาดสด “เล่งบ๊วยเอีย๊ะ”   

๒๐รอบรั้ว อว. 
 อว. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูประบบ

สาธารณสุข
 วันนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๕  
 โครงงานดาราศาสตร์ส�าหรับโรงเรียน
 โครงการ Padthai Social Enterprise 2
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ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ 
ไปพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง และ ม.สวนดุสิต

 เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
รวมทั้งสิ้น ๕,๑๗๙ คน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม  ในการนี ้ศ.(พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เฝ้ารับเสด็จด้วย
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	 เมื่อวันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๖๕	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	 และหอการค้าไทย	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคล่ือนโครงการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
สร้างสรรค์	 โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวง	 อว.,	รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง	 อว.,	 
นายธวัชชัย  เศรษฐจินดา	รองประธานกรรมการหอการค้าไทย	 และนางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์	รองผู้ว่าการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย	 ร่วมพิธีลงนามและมอบนโยบายการขับเคล่ือนโครงการ	 ซ่ึงกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์จะเป็นการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศไทย 
ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 มุ ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน	 สามารถเพิ่มพูน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

อว. จับมือ ททท. หอการค้าไทย เปิดเส้นทางท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจรายได้สูงแก่พื้นที่
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   ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์	กล่าวถึงบทบาทหลักของ	 อว.	 
ในการสร้างและพัฒนาก�าลังคน	 สร้างองค์ความรู ้	 สร้าง
นวัตกรรม	 และสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศ	 โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาพื้นที่และชุมชนผ่านมหาวิทยาลัยท่ีกระจายตัว 
อยู ่ทั่วทุกภูมิภาค	 ส�าหรับความร่วมมือนี้จะอาศัยกลไก
ของ	“วทิยสถาน สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศลิปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทยหรอืธชัชา”	ขบัเคลือ่นวจิยั	วชิาการ	
และการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
ของประเทศแบบสหวทิยาการ	ด้วยการบรูณาการองค์ความรู้
ร่วมกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 อาทิ	 การถ่ายภาพ
ด้วยเทคโนโลยี	 LiDAR	 ในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะมีโบราณสถาน 
หรือแหล่งประวัติศาสตร์	 การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล	 
และจดัท�าแหล่งข้อมลูทางวิชาการเพือ่เสรมิใช้ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว	เปิด	Route	เส้นทางใหม่	ๆ 	สร้าง	Story	telling	
ที่อิงข้อมูลประวัติศาสตร์	 พิสูจน์ได้	 โดยในปีแรกจะด�าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเส้นทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วคณุภาพสงูน�าร่องใน	๓	เส้นทางปฐมฤกษ์	
ท่องเที่ยวเรียนรู้	 ๓	 ยุคสมัย	 ได้แก่	 เส้นทางประวัติศาสตร์
อยุธยา	 เส้นทางประวัติศาสตร์ทวารวดี	 (สุพรรณบุรี	 ราชบุรี)	
และเส้นทางประวัติศาสตร์ละโว้	(ลพบุรี)	คาดว่าจะช่วยสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นท่ี	 ท�าให้พื้นที่เข้มแข็งและพัฒนา 
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

	 ด้าน	นายธวชัชัย	กล่าวถงึบทบาทของหอการค้าไทย
ท่ีมีสมาชิกกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกจังหวัด	 ท่ัวทุกภูมิภาค	 ที่จะ
สามารถอ�านวยการและประสานการด�าเนินงานในพ้ืนท่ี	 
โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการในพ้ืนที	่รวมทัง้กลุม่ผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่	 YEC	 ที่มีทั้งความพร้อมและมีไฟในการสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่	ๆ	ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่อย่างสูงสุด	ทั้งในแง่
ของเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 สอดรับกับนโยบาย	
Connect	the	Dots	ที่มุ่งเน้นให้หอการค้าไทยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโต 
อย่างยั่งยืน	 ส�าหรับกิจกรรมการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ร่วมกันในครั้งน้ีจะเริ่ม	 kick	 off	
ทริปน�าร่อง	๒	 วัน	๑	คืน	ที่	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 ในเดือน
พฤศจิกายน	 ๒๕๖๕	 โดยคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจาก 
จะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ให้กับนักท่องเที่ยว	 
ยังช่วยสร้างรายได้และสร้างการจ้างงานให้เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่ได้เป็นอย่างดี
	 ขณะที่	นางสาวฐาปนีย์ กล่าวเสริมว่า	ความร่วมมือ
ในครั้งนี้	 นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดทางวิชาการแล้ว	 ยังมี
การจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวน�าร่องตอบสนองการท่องเที่ยว 
เชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมของแผนแม ่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นการท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างรายได้
สู่ชุมชน	 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมส่งต่อความรู้
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ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของพื้นที่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่	 เชื่อว่าการท่องเที่ยว 
จะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง
  นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
บริหารวิทยสถาน	สังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	และศิลปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (ธัชชา)	 กล่าวถึงวัตถุประสงค  ์
ของโครงการคือเพื่อการด�าเนินการทางวิชาการ	 การบริหาร
จัดการ	 และการส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม 
ส่งเสริมการท่องเทีย่วต่าง	ๆ 	ภายใต้กรอบโครงการการท่องเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์	 โดยมีรายละเอียดโครงการ	 
๓	ประเด็นคือ	
	 ๑.	 เพ่ือประสานความร่วมมือการสร้างองค์ความรู้	
ข้อมูลทางวิชาการ	 การวิจัย	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 

เหล่าน้ันให้คงอยู่สืบไป	 โดยเบ้ืองต้นมีการก�าหนดธีมของ 
ทั้ง	๓	เส้นทาง	ประกอบด้วย
	 เส้นทางที่	 ๑	 เส้นทางอยุธยาภายใต้ธีมวิถีชีวิตริมน�้า 
	 เส้นทางที่	 ๒	 เส้นทางละโว้ภายใต้ธีมวัฒนธรรม 
และความเชื่อ
	 เส้นทางที	่๓	เส้นทางทวารวดีภายใต้ธมีเห็นรากเหง้า
ก่อนประวัติศาสตร์และมุมประวัติศาสตร์กับหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เชื่อมโยงตั้งแต่อู่ทองถึงสุวรรณภูมิ
	 การจัดกิจกรรมทั้ง	 ๓	 เส้นทาง	 จะยังคงด�าเนินการ
ภายใต้มาตรการการป้องกนั	การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-๑๙	
ตามมาตรฐานของสาธารณสุขและมาตรฐาน	 SHA	 ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และ	หอการค้าไทย	จะสนับสนุน
ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์	รวมท้ังประสานงานกบั 
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ท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
ในมิติใหม่ท่ีมีการจัดการด้านการตลาด	 การประชาสัมพันธ	์
รวมทั้งการประสานงานกับผู้ประกอบการ	 และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีในพืน้ทีใ่นชมุชนในการขบัเคลือ่นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่
	 ๒.	 เพ่ือการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการ 
เชือ่มโยงความรูด้้านวทิยาศาสตร์	สงัคมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์
ทีส่�าคญั	เพือ่ใช้ในการพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วเชงิคณุภาพ
สูงและสร้างองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืน 
ให้ชุมชน

	 ๓.	 เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ศิลปะ	 สุนทรียะ	 และอารายะ	 
ที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็น 
รูปธรรม	และท�าให้งานวิชาการ	และท�าให้งานจัยเชิงวิชาการ
เกิดผลสัมฤทธิ์	 น�าไปใช้ได้จริงในวงกว้าง	 รวมถึงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสังคมและชุมชนให้น�าไปสู่การต่อยอดถ่ายทอด 
องค ์ความรู ้และภูมิป ัญญา	 การสร ้างความภาคภูมิใจ 
ในประวัติศาสตร์ของคนไทยและคนในท้องถิ่น



 เมือ่วนัท่ี	๓๑	ส.ค.	ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 

รมว.การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	

เปิดเผยว่า	 ตนพร้อมด้วย	 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  

ปลัด	 อว.	 และ	 ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล	 รองปลัด	 อว.	 

นายเจษฎา  กตเวทิน	 เอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	ผูบ้รหิารราชวทิยาลยั

จุฬาภรณ์	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 

เดินทางเยือน	 สปป.ลาว	 อย่างเป็นทางการ	 และได้หารือ 

ความร่วมมอืกบั	นายพันค�า วพิาวนั นายกรฐัมนตร	ีสปป.ลาว	

และนายสะเหลิมไซ  คมมะสิต	 รองนายกรัฐมนตรีและรมต.

การต ่างประเทศของลาว	 เพื่อแสดงความพร ้อมของ

ประเทศไทยในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนลาว	

จ�านวน	 ๗๐๐	 ทุน	 ตามที่นายกรัฐมนตรี	 สปป.ลาว	 และ 

นายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน 

ไทย ให้ทุนเยาวชน สปป.ลาว ๗๐๐ ทุน  
พร้อมร่วมมือวิจัย ด้านธรรมชาติวิทยา

	 ไทย	ให้ทุนเยาวชน	สปป.ลาว	๗๐๐	ทุน	พร้อมร่วมมือวิจัย	ด้านธรรมชาติวิทยา	
เช่น	 การส�ารวจถ�้า	 สิ่งมีชีวิตในแม่น�้าโขง	 ด้านเทคโนโลยีระบบราง	 ด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ	 การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	 ขณะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 
ให้	๒๐	ทุน	เรียนตรี	–	โท	พยาบาล	รังสีเทคนิค	การแพทย์ฉุกเฉิน
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เมือ่ครัง้ทีน่ายกรัฐมนตร	ีสปป.ลาว	เดนิทางเยอืนประเทศไทย 

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	๑	–	๒	มิ.ย.	ที่ผ่านมา		นอกจากนี้	

ได้หารือกับ	 รศ.ดร.พุทธ  สิมมาลาวงษ์	 รมต.การศึกษาและ 

กฬีา	สปป.	ลาว	ได้ตกลงในหลกัการร่วมกนัให้ทัง้สองประเทศ

กระชับความร่วมมือ	 ทั้งในด้านการส่งเสริมการวิจัยและ 

การพฒันาก�าลงัคนและ	โดยในด้านความร่วมมือด้านการวจิยั

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบท่ีจะให้มีการด�าเนินความร่วมมือกัน 

ในด้านต่าง	ๆ 	ดังนี้	๑.	ด้านธรรมชาติวิทยา	เช่น	การส�ารวจถ�้า	

และสิ่งมีชีวิตในแม่น�้าโขง		๒.	 ด ้านเทคโนโลยีระบบราง	 

๓.	 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	การเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย ์	 ๔.	 ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์	

โครงสร้างพืน้ฐานด้านดาราศาสตร์	และวชิาการและเทคโนโลยี

ช้ันสูง	 ๕.	 โครงการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานของไทย 

กับหน่วยงานของ	สปป.ลาว

	 รมว.อว.	 กล่าวต่อว่า	 ในด้านการพัฒนาก�าลังคน 

ทั้งสองประเทศจะร่วมกันพัฒนาก�าลังคนในสาขาที่เห็นชอบ

ร่วมกัน	 โดย	 สปป.ลาว	 จะได้เตรียมข้อมูลความต้องการ 

และท�างานร่วมกับประเทศไทย	 ในการพัฒนาก�าลังคน 

ผ่านทุนการศึกษาและฝึกอบรม	 การวิจัยร่วม	 การฝึกงาน	 

การร ่วมจัดกิจกรรมการสัมมนา	 รวมถึงความร ่วมมือ 

ในการพัฒนาก�าลังคนโดยเน้นรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน	 

และการผลิตวิศวกรโดยใช้รูปแบบ	 KOSEN	 ของญี่ปุ ่น	 

ซึ่งไทยคาดหวังว่าจะเป็นสะพานเชื่อมในอาเซียน	 เพ่ือยืนยัน

เจตจ�านงความร่วมมือด้านการพัฒนาก�าลังคน	 ทั้งสองฝ่าย 

ยังได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�านง	 (Letter	 of	 

Intent	–	LOI)	การจัดสรรทุนการศึกษาของประเทศไทยแก่	 

สปป.ลาว	 จ�านวน	 ๗๐๐	 ทุน	 นอกจากการสนับสนุนทุน 

ทั้ง	๗๐๐	ทุน	ดังกล่าว	แล้ว	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้เสนอ

ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา	 สปป.ลาว	 

ทั้งในระดับประกาศนียบัตร	 ปริญญาตรี	 และปริญญาโท	

จ�านวน	 ๒๐	 ทุน	 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	 หลักสูตร 

การพยาบาล	 รังสีเทคนิค	 การแพทย์ฉุกเฉิน	 รวมไปถึง 

วิทยาศาสตร ์การเคลื่อนไหวเพื่อป ้องกันการเจ็บป ่วย	 

โดยเน้นผู้สูงอายุในเชิงรุกและป้องกัน
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  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม  (อว.)	เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย ประจ�าปี ๒๕๖๕ หรือ “TechnoMart 
2022”	ในรูปแบบ	Hybrid	Exhibition	ภายใต้แนวคิด BCG 
สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับ 

อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า ๔๐๐ ผลงาน ใน TechnoMart 2022 
ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า  
“เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

สิง่แวดล้อม”	โดยจัดเป็น	๒	รปูแบบ	คอื	Onsite	ระยะจดังาน	
๔	วัน	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 ๒๙	กันยายน	 -	๒	ตุลาคม	๒๕๖๕	 
ณ	บริเวณ	 พาร์ค	 พารากอน	 ชั้นเอ็ม,	 คริสตัล	 คอร์ท	 
และ	ลีฟวิ่ง	ฮอลล์	ชั้น	๓	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	และ
ดิสคฟัเวอรี	่พลาซ่า	ชัน้	G	อาคารศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอรี่	
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ส่วนรูปแบบ	Online	ผ่าน	http://www.technomartth.
com/	ตลอดระยะเวลา	๒	เดอืน	นบัจากวนัเปิดงาน	โดยผู้เข้า
ชมงานจะพบกับผลงานความคิดสร้างสรรค์และตื่นตาไปกับ
ผลงานวิจัยของหน่วยงาน	อว.	และเครือข่าย	มากกว่า	๔๐๐	
ผลงาน	อาทิ	 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสาร 
ต้านจุลชีพ	 เครื่องช่วยหายใจแบบพกพาส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์	 ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีองค์ประกอบจาก 
สารสกดัธรรมชาตทิีม่ฤีทธิต่์อต้านกลไกหลกัของการท�าร้ายผวิ
จากสารมลพิษได้ครอบคลุมถึง	๗	ประการและผลิตภัณฑ์
ชวีภาพไร้สารเคมีอนัตรายทางการเกษตร	เป็นต้น	และพบกบั

ผู ้เช่ียวชาญท่ีมาให้ความรู้ผ่านการเสวนาและการอบรม 
เชงิปฏบิติัการ	ฟรีตลอดงาน	พร้อมเพลิดเพลินกบัการเลอืกซือ้
สินค้าในตลาด	BCG	Market			ซ่ึงเป็นสินค้า	OTOP	และสนิค้า
ชุมชนที่ได ้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม	การเล่นเกมชิงรางวัล	กิจกรรมการประกวด 
ต่าง	ๆ	ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมงานได้ทั้ง	๒	รูปแบบ
	 เมื่อวันพุธท่ี	 ๑๓	 กันยายน	 ๒๕๖๕	 ได ้จัดพิธี 
แถลงข่าวงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย	ประจ�าป	ี
๒๕๖๕	หรือ	“TechnoMart	2022”	ขึ้น	ณ	ลิฟว่ิง	ฮอล	์ 
ชั้น	๓	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	และได้รับเกียรติจาก	
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ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เป็นประธาน 
ในพิธี	โดย	ดร.ดนุช กล่าวว่า	งาน	TechnoMart	มีการจัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานกระทรวง	หน่วยงาน
เครือข่าย	และหน่วยงานพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งการจัดงาน
ครั้งนี้	 กระทรวงฯ	พร้อมผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ	 
การพัฒนาผลงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด	น�าไปสู่
การสร้างรายได้	 และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศอย่างยั่งยืน	ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  “การพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์  โดยผลงาน 
ด้านต่าง ๆ ที่น�ามาจัดแสดงในครั้งนี้ ท�าให้มองเห็นอนาคต
ที่จะเป็นหนึ่งในรากฐานส�าคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้กับประเทศไทย และน�าไทยทะยานสู่อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”
	 ด้าน นางวนดิา บญุนาคค้า ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิ
และประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	ส� านักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ในฐานะหน่วยจัดงาน	 

เปิดเผยว่า	อว.	 ได้รวบรวมผลงานวิจัยมาจัดแสดงมากกว่า	
๔๐๐	 ผลงาน	 ที่สอดรับกับแนวคิด	 “BCG	 Model”	 
มุ ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้เติบโตแบบองค์รวม	ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่	 รวมถึงผลงานของกระทรวงและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า	 ๘๐	หน่วยงาน	และไฮไลท์ 
ส�าคัญของงานคือ	 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ	 พระบิดา 
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย	พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย	 
และคุณูปการด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ของในหลวงรัชกาลที่	๔	รัชกาลที่	๙	และรัชกาลที่	๑๐
	 ทั้งนี้	ยังมีการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับอดุมศกึษา	ในรอบชงิแชมป์	
ประจ�าปี	๒๕๖๕	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ ์
ที่มุ ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้	กระบวนการ
วิจัย	 และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 น�าไปสู ่ผลงาน 
ที่มีประโยชน์	สามารถใช้งานได้จริง	โดยมีผลงาน	๑๒	ชิ้นงาน	
จากผู ้ เข ้าร ่วมประกวดแข่งขันทั่วประเทศร่วมประชัน 
ขณะเดียวกัน	ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงาน	นักเรียน	นิสิต	
นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง	ๆ 	
ภายในงาน	อาท	ิการประกวดคลิปรีววิสินค้า	ประกวดแข่งขนั
ท�าคลิปวิดีโอสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับ	BCG	การประกวดแข่งขัน
ภาพถ่าย	 BCG	 ในความคิด	 กิจกรรมสัมมนา	 การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ	 ในหัวข้อต่าง	 ๆ	 ท่ีจะน�ามาประยุกต์ใช้ได ้
ในปัจจุบัน	 การจ�าหน่ายสินค้าที่พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถึงการร ่วมสนุกกับเกม 
และกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อร่วมลุ้นรางวัลมากมาย
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 	เม่ือวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๖๕	ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 (รมว.อว.)	พร้อมด้วย	ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์	เลขาธิการ	รมว.อว.	ร่วมงานวันครบรอบ 
วนัสถาปนา	๑๓๕	ปี	มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	(มจร.)	โดยได้รบัการต้อนรบัจาก	พระธรรมวชัรบณัฑติ, ศ.ดร.	อธกิารบดี	
มจร.	 และคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	อีกทั้ง	 รมว.อว.	 ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 
“ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา”	ณ	อาคาร	มวก.	48	พรรษา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
จ.พระนครศรีอยุธยา

รมว.อว. กลา่วปาฐกถาพิเศษงาน “สถาปนา ๑๓๕ ปี มจร.” 
มุง่หวงัใหเ้กดิหลกัสตูรในแนวทางของพุทธศาสนา  

เพ่ือให้เกดิอารยธรรมความรู้ใหมข่องโลก
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	 รมว.อว.	 ได้กล่าวปาฐกาถาใจความโดยสังเขปว่า	 มจร.	 เป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงในรูปแบบ
มหาวิทยาลัย	ที่เปลี่ยนคนให้มีความคิดท่ีดีข้ึน	 ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษา	 เปลี่ยนการอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	โดยความเป็นเลิศนี้มีหลากหลายประเภท	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเพียงประเภทวิชาการ 
เท่านั้น	 เราควรเล็งเห็นความโดดเด่นและจุดแข็งที่เรามีและน�ามาพัฒนา	สร้างคุณธรรม	จริยธรรมให้นักศึกษาได้น�าไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มจร.	 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพในการสอนวิชาการด้านต่าง	ๆ	ควบคู่ไปกับหลักธรรมค�าสอน 
พุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท้ังนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ในแนวทางของชาวพุทธ 
เพื่อให้เกิดเป็นประภาคาร	อารยธรรม	และแหล่งความรู้ใหม่ของโลกต่อไป
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 ๑๑	-	๑๒	กันยายน	๒๕๖๕	กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 น�าโดย	 รศ.ดร.พาสิทธ์ิ  
หล่อธีรพงศ์	 รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินฯ	
และคณะกรรมการบริหารโครงการ	วมว.	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การด�าเนินงานของคู ่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 –		

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เพื่อเยี่ยมชม
ห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 ห้อง	 Fab	 Lab	 หอพักนักเรียน
โครงการ	วมว.	และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนโครงการ	
วมว.	 รวมท้ังได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้การด�าเนินงาน 
ของโครงการกับนักเรียนและคณาจารย์ของโครงการ	 วมว.	 
คู ่ศูนย ์	 มมส.	 เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาและปรับปรุงการ 
ด�าเนินงานโครงการ	 วมว.	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และมุ่งผลิต
นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 การศึกษาทรัพยากร
ท้องถ่ิน	เพ่ือสร้างนวตักรรม	โดย	มมส.	มุง่เน้นการจัดการเรยีน
การสอนแบบบรูณาการจากทรพัยากรท้องถิน่	มุง่เน้นวชิาการ
ทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 เทคโนโลยี 
หุ ่นยนต ์และระบบอัตโนมั ติ 	 เทคโนโลยีชีวภาพและ 
การประยุกต์ชีววิทยาเพื่อนวัตกรรม	เทคโนโลยีการออบแบบ
การผลิตและนวัตกรรมวัสดุ	 รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร 
และการแปรรูปอาหาร
	 รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ	 กล ่าวถึง
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการพฒันาโครงการ	วมว.	ระยะท่ี	๓	

อว. ร่วมผนกึก�ำลัง มมส. ขับเคลือ่นนกัเรียน วมว.  
สู่นกัวิจยัและสรำ้งสรรค์นวตักรรมพัฒนำทอ้งถิน่
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แก่คู ่ศูนย ์	 มมส.	 ให้มุ ่งเน ้นส่งเสริมการเรียนการสอน 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การสร้างองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์	นักวิจัย	นักเทคโนโลยี
และนวัตกร	 ที่มีความสุขทั้งกายและใจ	 จึงเป็นจุดเร่ิมต้น 
การลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์การด�าเนินงานโครงการ	
วมว.	 ระยะที่	 ๓	 ร่วมกับ	 รศ.ดร.เภสัชกรหญิง  จันทร์ทิพย์  
กาญจนศิลป์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการ
เรียนรู้	 และ	 รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายมัธยม)	 ในการก�าหนด 
ทิศทางเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน	
อย่างไรก็ตาม	 คู่ศูนย์	 มมส.	 ได้น้อมรับนโยบายของ	 อว.	 
ในการพัฒนานักเรียน	 วมว.	 ให้เป็นนักวิจัยและนวัตกร 
ที่เป ็นท้ังคนดี	 และคนเก่ง	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
ส่งเสริมศักยภาพของประเทศต่อไปในอนาคต
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	 เมื่อวันที่	๑	ก.ย.	ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์	เลขานุการ	
รมว.การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	
ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมการด�าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ	 BCG	 หรือ	 U2T	
for	BCG	ทีแ่ขวงสมัพนัธวงศ์	เขตสมัพนัธวงศ์	กรงุเทพมหานคร	
ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์	 บพิตรพิมุข	 จักรวรรดิ	 (มทร.รัตนโกสินทร์)	 
โดยมี	 รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ	 อธิการบดี	 มทร.
รัตนโกสินทร์	 และผู ้บริหารร่วมลงพื้นท่ี	 โดยบรรยากาศ 
เป็นไปอย่างคึกคัก	 โดย	 ดร.ดนุช	 และคณะ	 ได้ไปดูการ 
จัดการกากไขมันร้านอาหารในพื้นที่ เยาวราช	 บริเวณ 
ตลาดสด	“เล่งบ๊วยเอี๊ยะ”	เป็นต้น
	 ดร.ดนชุ	ให้สมัภาษณ์ว่า	การลงพืน้ท่ีแขวงสมัพนัธวงศ์	
เน้นพื้นที่หลักคือ	 ย่านเยาวราช	 ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทย 

เลขาฯ รมว.อว. ลงพื้นที่ U2T for BCG เยาวราช โชว์ผลงานใช้เทคโนโลยี
จัดการกากตะกอนไขมันบริเวณตลาดสด “เล่งบ๊วยเอี๊ยะ” ก่อนน�ามาผลิต 

ไบโอดีเซลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเรียนรู้ประเพณ ี
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนด้วยการท�า “มังกรบ๊ะจ่าง” ตัวแรกของโลก

เชื้อสายจีนที่มีลักษณะวัฒนธรรม	 อาหาร	 วิถีชีวิตที่โดดเด่น	 
มีอัตลักษณ์อย่างชัดเจน	 และยังเป็นย่านเศรษฐกิจส�าคัญ 
ของประเทศ	โดยทีม	U2T	for	BCG	ของ	อว.	ที่มีทั้งบัณฑิต
จบใหม่และประชาชนในพื้นที่	 ภายใต้การดูแลของ	 มทร.

18



รัตนโกสินทร์	 ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนและท�างานกับชุมชน 
ในหลายด้าน	เช่น	การจัดการกากไขมันร้านอาหารในบริเวณ
ตลาดสด	 “เล่งบ๊วยเอี๊ยะ”	 โดยใช้เทคโนโลยีมาจัดการกับ 
กากตะกอนไขมันจากท่อระบายน�้า	เพื่อน�ามาผลิตไบโอดีเซล
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 หรือการรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม	 ฟื ้นฟูสิ่งท่ีก�าลังจะสูญหายและต่อยอด 
ให ้เกิดสิ่งใหม่	 โดยเฉพาะการน�าวิถีชีวิตของชุมชนมา 
ร้อยเรียงเรื่องราวและประยุกต์ให้ทันสมัย	 จนเกิดเป็น	 
“มังกรบ๊ะจ่าง”	 ตัวแรกของโลก	 ที่ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน	 
วิธีการคือน�าเอาบ๊ะจ่างกว่า	 ๘๐๐	 ลูก	 มาเรียงร้อยให้เป็น 
ตัวมังกรขนาดใหญ่สีสันสวยงาม	 ซึ่งถือเป็นผลงานของคน 
รุ่นใหม่ในโครงการ	U2T	for	BCG	นอกจากนั้น	ยังได้เรียนรู้
ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนด้วย

เลขานุการ	 รมว.อว.	 กล่าวต่อว่า	นอกจากนี้	 โครงการ	U2T	
for	 BCG		 ยังด�าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการและเพ่ิม 
มลูค่าขยะผ่านงานศลิปะทีโ่ดดเด่นของชมุชน	คอื	หน้ากากจีน	
จากกระดาษที่เหลือใช้น�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ 
ที่โดดเด่นของพื้นที่	 นี่คือการเช่ือมโยงและต่อยอดภูมิปัญญา
ของชุมชนชาวจีนออกมาเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 
ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	เป็นการช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวของพื้นที่ในช่วงเกิดวิกฤติโควิด-๑๙	และยังเกิด
การสืบทอดประเพณี	 ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ ่น 
สู่รุ่นอีกด้วย
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อว. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูป 
ระบบสาธารณสุข ให้เป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัล 

สนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ  
ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (EPI) 

	 มีเป้าหมายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเมืองมั่นคงด้านสุขภาพ	ด้วยการน�านวัตกรรมมาช่วยบูรณาการข้อมูล

สุขภาพจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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21รอบรั้ว อว.
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23รอบรั้ว อว.
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