
เอกสารเผยแพร่ของส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปีที่  ๔๘
ฉบับที่  ๕๒๙
กรกฎาคม  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 ๕๒๙

ประจ�าเดือนกรกฎาคม  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

๗อุดมศึกษาการไกล

เรื่องพิเศษ
 U2T for BCG เริ่มแล้ววันนี้  ๑ ก.ค. ส่งบัณฑิตจบใหม่-

ประชาชน ๖๘,๓๕๐ คน ลงไปท�างานร่วมกับชุมชน ๗,๔๓๕ 
ต�าบลทั่วประเทศ

๑๔เหตุการณ์เล่าเรื่อง

 เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา - เปิดประตูสู่อนาคต อว. จับมือ
เครือ C.P. วิจัย ๔ เรื่องหลักที่เป็นอนาคตของโลก
 อว. ผนึกก�าลัง Times Higher Education พัฒนาตัวชี้วัด

ที่ใช้ในการจัดอันดับ World University Rankings

 อว. จับมือ สธ. พร้อมผนึกพลัง สมาพันธ์เครือข่าย 
แห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่ประกาศ ๑๕๕ มหาวทิยาลยั
ทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  
 อว./ ม.ธรรมศาสตร์ และ Queen’s University Belfast 

สหราชอาณาจักร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยนานาชาติ
ด้านความมั่นคงทางอาหาร

๒๐อว. Hot news
 รองปลัด อว. เปิดกิจกรรม “SIIT 30th Anniversary: 

Learning for the future” ครบรอบ ๓๐ ปี มธ.
 วิทยาลัยชุมชน
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U2T for BCG เริ่มแล้ววันนี้ ๑ ก.ค. ส่งบัณฑิตจบใหม่-ประชาชน 
๖๘,๓๕๐ คน ลงท�างานร่วมกับชุมชน ๗,๔๓๕ ต�าบล ทั่วประเทศ

 U2T for BCG เริ่มแล้ววันนี้ ๑ ก.ค. ส่งบัณฑิต 

จบใหม่ - ประชาชน ๖๘,๓๕๐ คน ลงไปท�างานร่วมกับ

ชุมชน ๗,๔๓๕ ต�าบล ทั่วประเทศ “เอนก” เปิดโครงการ  

ชู BCG ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมพาผู้น�าเอเปค 

ชมโครงการ ลั่น ๓ เดือนสร้างคนเก่ง – ดี – มีความสามารถ 

ขณะที่ ปลัด อว. ชี้ ๓ เดือน U2T for BCG  ตั้งเป้าต�าบลละ 

๒ โครงการ ต้องขายได้จริง มีคนอยากจะซื้อจริง พร้อมสร้าง

เครือข่ายการท�างานร่วมกนัขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมไปท้ังประเทศ  
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 เ มื่ อ วั นที่  ๑  ก .ค .  กระทรวงการ อุดมศึ กษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวโครงการ

มหาวทิยาลยัสูต่�าบล U2T for BCG ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. การอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมกบั 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ 

ผช.รมว.อว. พร้อมด้วยอธิการบดีและผู ้บริหารของ อว.  

ในครั้งนี้มีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ U2T for BCG จ�านวน  

๖๘,๓๕๐ คน เข้าร่วม ซึ่งมีทั้งบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 

ที่จะลงไปท�างานกับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

เป็นรายต�าบลใน ๗,๔๓๕ ต�าบล ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด  

ทั่วประเทศ   

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัย 

สู่ต�าบล U2T for BCG เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย หลังจาก

โครงการมหาวิทยาลัยสู ่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 
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หรือ U2T เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ต้องขอ

ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รัฐบาล ที่ผลักดันงบกลางมาให้ อว. ได้ด�าเนินโครงการนี ้

ในระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕ โดย U2T 

for BCG เป็นการสานต่อโครงการ U2T แต่จะแตกต่างตรงที่

โฟกัสและชใูนเรือ่งของ BCG เป็นหลกั ซึง่เป็นโมเดลเศรษฐกจิ

ใหม่ของไทย ที่สามารถน�าไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 

การผลิต และบริการด้าน BCG ในพื้นท่ีได้ และยังเป็น 

วาระส�าคัญของประเทศไทย ที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุม 

เอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. นี้  

 “หมู่บ้านไหน ต�าบลใด มีอะไรที่น่าสนใจ อว. ก็จะ

เสนอรัฐบาลให้พาแขกต่างประเทศมาเยี่ยมชม ที่ส�าคัญ  

U2T for BCG จะท�าให้ตลอด ๓ เดือนของโครงการ เป็นช่วง

เวลาที่จะท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เป็นคนที่นอกจาก 

จะเก่งและดีแล้ว ยังเป็นคนที่สามารถหลุดจากการเป็น 

แค่นักศึกษา ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมทั้งการศึกษา 

สติปัญญาและประสบการณ์ เป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาส 

เรียนรู้กับประชาชน” รมว.อว. กล่าว 

 ขณะท่ี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจ

แบบ BCG จะเป็นฐานทีท่�าให้ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย

ฟื้นตัวขึ้นจากโควิด-๑๙ แล้วเติบโตอย่างยั่งยืน 
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 โดย U2T for BCG จะขยายครอบคลุมไปถึง ๗,๔๓๕ 

ต�าบล ก็คือทุกต�าบล ทุกแขวง ในทุกจังหวัดของประเทศไทย 

รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย โดย อว. จะมุ่งน�าก�าลังของ

มหาวิทยาลัยทุกแห่งและสถาบันวิจัยไปท�างานร่วมกับพื้นที่ 

ท�าให้เกิดผลงาน เกิดช้ินงานหรือเกิดสินค้าท่ีสามารถขาย 

ได้จริง มีคนอยากจะซื้อจริง และถ้าเป็นการบริการก็เป็นการ

บรกิารทีส่ามารถเอามาใช้งานได้จรงิ มคีนท่ีอยากจะรบับรกิาร

จริง ๆ โดยเราตั้งเป้าว่าแต่ละต�าบล จะมีสินค้าหรือชิ้นงาน

อย่างน้อยก็ต�าบลละ ๒ ชิ้น รวมแล้วประมาณ ๑๕,๐๐๐ ชิ้น 

ส่งผลให้มูลค่าต่าง ๆ จะขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างน้อย ๑๐%  

ที่ส�าคัญคนที่ร่วมโครงการ ๖๘,๓๕๐ คน จะได้ท�างานร่วมกับ 

ประชาคมของ อว. ซึ่งมี ท้ังมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย  

ตลอดจนท�างานร่วมกับทางอ�าเภอและจังหวัด รวมแล้ว 

หลายแสนคน ท�าให้เกดิเครอืข่ายการท�างานร่วมกันขนาดใหญ่

ที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศ 

 โครงการ U2T for BCG เป็นการสร้างปรากฏการณ์

ท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดอีกครั้งของ อว. ในการเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของ

ประเทศหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ  

BCG ในการขับเคลื่อน ควบคู่ไปกับการจัดท�า Thailand 

Community Data (TCD) หรือข้อมูลชุมชนขนาดใหญ ่

ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกพื้นที่อีกด้วย



เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา - เปิดประตูสู่อนาคต  
อว. จับมือเครือ C.P. วิจัย ๔ เรื่องหลักที่เป็นอนาคตของโลก

อุดมศึกษาก้าวไกล 7

 เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา - เปิดประตูสู ่อนาคต  

อว. จับมือเครือ C.P. วิจัย ๔ เรื่องหลักที่เป็นอนาคตของโลก 

“เนื้อสัตว์ทางเลือก -  แบตเตอรี่ ชิป และยานยนต์ไฟฟ้า - 

อาหารเป็นยาอายุวัฒนะ - การเกษตรแห่งอนาคต”  

ในโครงการ “การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัยในภาคอุตสาหกรรม” บนแพลตฟอร์ม Talent 

Mobility “เอนก” ลั่น พร้อมเปิดให้ทุกกลุ่มธุรกิจ ทุกบริษัท

เข้ามาสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ภาคเอกชนและสังคมอย่างแท้จริง ชี้หมดเวลาแล้วส�าหรับ 

งานวิจัยที่อยู่บนหอคอยงาช้าง ขณะที่ “ธนินท์ เจียรวนนท์” 

ประธานเครือ C.P. เผยนักวิจัยไทยเก่งเป็นอันดับต้นของโลก
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 เมือ่วนัที ่๗ ก.ค. กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิ จัยและนวัตกรรม (อว.) และ เครือเจริญโภคภัณฑ์  

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ 

การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาค

อุตสาหกรรม (Talent Mobility with C.P. Group) และ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาร่วมกับภาคเอกชน 

(Cooperative education by action based learning) 

โดยมี ศ.(พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายธนินท์  

เจยีรวนนท์ ประธานอาวโุสเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ หรอืเครอื C.P 

เป็นประธานในพิธีฯ ขณะที่ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  

ปลัด.อว. และนายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด ร่วมลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ 

การยกระดับและสร้างงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์

อนาคตประเทศไทย โดยการส่งเสรมิให้บคุลากรของรฐั ได้แก่ 

นักวิชาการ นักวิจัย ได้ปฏิบัติงานจริงกับภาคเอกชน ซึ่งจะน�า

ไปสู่สร้างประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมให้กับ

ประเทศของเรา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อ

สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้านอาชีพส�าหรับโลกธุรกิจยุค ๔.๐

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า การลงนามความ 

ร่วมมือระหว่าง อว. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเครือ C.P. 

ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจระดับน�าของเอเชียและของโลกในครั้งนี้  

ถือเป็นก้าวแรกและก้าวส�าคัญที่จะสานพลังกันระหว่าง 

นักวจัิย นกัวทิยาศาสตร์ ท่ีมอียูใ่นมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจิยั 

ของ อว. กับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และยกระดบัการวิจยัไปสูม่าตรฐานระดบัสากล เป็นการ

เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญาและเปิดประตูสู่อนาคต แม้ อว.  

จะเป็นกระทรวงใหม่ ที่เพิ่งก่อตั้งมาได้ ๓ ปี โดยสานพลังจาก 

วทิยาศาสตร์และอุดมศกึษา แต่ตลอด ๓ ปีทีผ่่านมา ก็ได้สร้าง

คุณเอนกอนันต์แก่ประเทศชาติ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงคนเก่งคนดีท่ีมีอยู่มากมาย 

มาท�าให้มีพลังท่ีสุด มีการสร้างความร่วมมือทั้งภายใน 

และภายนอกกระทรวง โดยเฉพาะกับภาคเอกชน ทั้งบริษัท

เล็ก กลาง ใหญ่ ในขณะที่เครือซีพีก็มีบุคลากรชั้นน�า แต่ก็ยัง

มาใช้ทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ 

น่าดีใจเพราะจะส่งผลต่อการการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

 “เราก�าลังเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากหน้ามือเป็นหลังมือ อว. จึงต้องเร่งท�างานวิจัยและ 

พัฒนาที่ตอบโจทย์อันท้าทายนี้ และเราพร้อมเปิดให้ทุกกลุ่ม

ธรุกิจ ทกุบรษิทัเข้ามาสร้างความร่วมมือ ใช้ทรพัยากรท่ี อว. มี 

เพือ่สร้างงานวจิยัทีต่อบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน

และสงัคมอย่างแท้จรงิ หมดเวลาแล้วส�าหรบังานวจิยัทีอ่ยูบ่น

หอคอยงาช้าง อว. จะไม่เป็นฝ่ายรับ แต่จะเป็นฝ่ายรุก  

เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ” รมว.อว. กล่าว    

 ด้าน นายธนินท์ กล่าวว่า เครือซีพีก�าลังก้าวข้าม 

ไปสู ่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อ 

เชื่อมโยงโลกไปสู่อนาคต ความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นก้าวย่าง

ส�าคัญของภาครฐัและเอกชนในการยกระดบัและสร้างงานวจิยั

ในเชิงพาณชิย์  ทีต่อบโจทย์อนาคตประเทศไทย รวมถงึส่งเสรมิ

ให้บุคลากรของรัฐ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย ได้ปฏิบัติงาน

จริงกับภาคเอกชน ซ่ึงจะน�าไปสู่สร้างประโยชน์ทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศของเรา สอดคล้องกับ 

ค่านิยม ๓ ประโยชน์ของเครือซีพี ที่มุ่งมั่นสร้างประโยชน ์

เพื่อสังคมและประชาติ

 “นักวิจิยของไทยเก่งเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  

การร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะช่วยสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรของประเทศไทยในการวิจัย

เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ จะต้องเข้าใจ

ธรุกิจ ซึง่จะท�าให้งานวจิยัสามารถน�ามาใช้ได้จรงิ” ประธาน

อาวุโส เครือซีพีกล่าว 

 ส�าหรับขอบเขตความร่วมมือระหว่าง อว. และ  

เครือซีพี ประการแรกคือการร่วมกันขับเคล่ือนโครงการ  

การย ้ายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิ จัยในภาค

อุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility ซึ่งโครงการนี้จะเป็น

แพลตฟอร์มส�าคัญในการด�าเนนิงานวจิยัเชงิลกึเพือ่ตอบโจทย์

อนาคตประเทศไทย และท่ีส�าคัญคือการสร้างประโยชน ์

ต่อประเทศชาติและประชาชน งานวิจัยเชิงลึกดังที่กล่าว 

ข้างต้น ประกอบไปด้วย ๔ เรื่องส�าคัญ คือ ๑. เนื้อสัตว ์

ทางเลือก (Alternative  Meat) เพ่ือตอบโจทย์การบริโภค 

เนื้อสัตว์ให้กับผู้บริโภคแห่งอนาคต ๒. แบตเตอร่ี ชิป และ 

ยานยนต์ไฟฟ้า  (Battery, Chip and EV) ๓. อาหารเป็นยา 
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หรือศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ (Longevity) และ ๔. การเกษตร

แห่งอนาคต (Future Farming)

 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติงานจริงกับ ๓ กลุ ่มธุรกิจหลักของเครือฯ ได้แก่  

กลุม่ธรุกจิเกษตรและอาหาร กลุม่ธรุกจิค้าปลกี และกลุ่มธรุกจิ

โทรคมนาคม เพื่อให้พร้อมรับตลาดแรงงานในปัจจุบันและ

อนาคต ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน สุดท้ายคือการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยให้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ และการตลาด 

ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง
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 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน 
เปิดการประชุมสัมมนา Thailand and South East Asia 
Masterclass เพื่อน�าเสนอเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมิน และ
วิธีการน�าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพการจัดอันดับ
ของ World University Rankings ในปีต่อไป โดยมี Times 
Higher Education (THE) ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาผ่านการ 

จัดอบรม พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ ผู ้แทนจาก Times Higher 
Education และผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน 
ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร
 ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า Times Higher Education 
(THE) เป็นผู้ให้บริการชั้นน�าระดับโลกด้านข้อมูลการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และได้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 

อว. ผนึกก�าลัง Times Higher Education พฒันาตวัชีว้ดั 
ที่ใช้ในการจัดอันดับ World University Rankings
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ในระดบันานาชาตหิรอื World University Rankings ซ่ึงเป็น
ข้อมูลส�าคัญ เป็นเครื่องมือที่สะท้อนผลการด�าเนินงานและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังใช้ 
ในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาต่อ 
ของนักเรียน นักศึกษาทั่วโลก และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล อีกทั้งยังได้ถูกน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก การจัดอันดับ World 
University Rankings ของ THE ในปี ๒๐๒๒ ครอบคลุม
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑,๖๐๐ แห่ง ทั่วโลก ๙๙ ประเทศ 
โดยมีการจัดท�าเกณฑ์ที่ส�าคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการเรียน
การสอน ๒. ด้านการวิจัย ๓. ด้านการอ้างอิงในผลงานวิจัย  
๔. ด้านความเป็นนานาชาต ิและ ๕. ด้านรายได้ทางอตุสาหกรรม
 ซึ่งทาง อว. ได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาตัวชี้วัด 
ที่ใช้ในการจัดอันดับ World University Rankings เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา ให้มุ่งสู่ 
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�า และมีมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับสากล โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่
ระบบการจัดอันดับของ World University Rankings  
โดยมี THE ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาผ่านการจัดอบรม THE 
DataPoints ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถ 
น�าแนวทางการจัดอันดับ World University Rankings  
มาใช ้เป ็นเป ้าหมายในการพัฒนา เป ็นตัวชี้วัดส�าหรับ 
การติดตามและประเมินผลถึงความส�าเร็จในการพัฒนา 
ตามเป้าหมาย หรือการพัฒนาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น
 - กลุม่สถาบนัอุดมศกึษากลุม่การวจิยัระดบัแนวหน้า
ของโลก สามารถใช้ตวัชีว้ดัหมวดการวิจยัมาใช้เป็นตวัชีว้ดัหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาได้
 - กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม สามารถใช ้ตัวชี้ วัดหมวดรายได ้จากภาค

อตุสาหกรรมในการเป็นตัวชีว้ดัหลักของสถาบนัอดุมศึกษาได้
 - กลุ ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขา
จ�าเพาะ สามารถใช้ตวัชีวั้ดหมวดการเรยีนการสอนในการเป็น
ตัวชี้วัดหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้
 ส�าหรับการประชุมสัมมนาในวันนี้  Session :  
DataPoints Product and Analysis on How to Build 
Strategy โดย Simone Dilena, President APAC เผยว่า 
DataPiont คอื แพลตฟอร์มออนไลน์ทีจ่ะเข้ามาช่วยปรบัปรงุ
การวเิคราะห์ผลงานการจัดอนัดับและมาตรฐานองค์กร พฒันา
โดย THE ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเลือกผู ้ เทียบได้ถึง  
๒๕ มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้น�าเสนอตัวอย่างการน�า DataPoint มาใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ขององค์กร เริม่จากการตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่าต้องการท�าอะไร
ด้านไหน และน�า DataPoint มาจับตรงนั้น DataPoint  
จะช่วยให้เราหาจดุแขง็ของตวัเองเจอ และสามารถน�าจุดอ่อน
มาเป็นโอกาสได้ ซึ่ง DataPoint จะเข้ามาช่วยบอกได้ว่า 
ใครท่ีท�าได้ดีและใครควรจะเป็นเป้าหมายในการท�าความ 
ร่วมมือด้วย จะได้จับได้ถูกที่และไม่เสียเวลา และการใช้  
Voting Analysis เพื่อดูที่มาของเสียงโหวตและสร้าง  
Visibility เพื่อหาเสียงโหวตจากประเทศที่ไม่เคยได้รับ  
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Session : Raising Global Profile : Connecting and 
sharing knowledge in Higher Education โดย Mr. Todd 
Hornal ผู้แทนจาก THE และ Ms. Chloe Chiong, Client 
Engagement Manager (Asia)
 Todd พูดถึงตัวอย่างและวิธีการยกระดับโปรไฟล ์
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก โดยมีวิธีการและตัวอย่างจาก
สถาบันอุดมศึกษาในไทยที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ให้ที่
ประชมุได้เหน็ ยกตวัอย่างการปรบัโปรไฟล์ให้น่าสนใจ โดยให้
ดูในเรื่องของ Branding, การท�าให้เป็นที่รู ้จัก, วิธีการ
สร้างสรรค์การส่ือสารที่ดี และการยกระดับโปรไฟล์ของ
สถาบัน หาแนวทางการโปรโมทมหาวิทยาลัย การท�าโฆษณา

และท�าให้มีช่องทางการเข้าถึงที่ชัดเจน เช่น Facebook  
Instagram รวมถึงการเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
 Ms. Chloe Chiong, Client Engagement  
Manager (Asia) ได้น�าเสนอเกี่ยวกับ THE Campus  
Platform ซ่ึงเป็น Platform ที่เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย / 
สถาบันที่เข้าร่วมเป็น Contributing Partners ได้น�าเสนอ
ข้อมูลกิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน SDGs ลงใน
แพลตฟอร์มดังกล่าว
 ส่วน Session : Impact Ranking Case Study 
Chulalongkorn University + SDGID Demonstration  
Santana Kittikowit, Ph.D Assistant to President for 
Innovation Affairs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน�าร่อง 
ความส�าเร็จในการเป็น ๑ ใน ๑๖ มหาวทิยาลัย ชัน้น�าของโลก  
ทีส่ามารถบรูณาการกิจกรรมตาม SDG “เป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน” อย่างครอบคลุมทั้ง ๑๗ หัวข้อ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมอย่างยัง่ยนื เช่น การพฒันานวตักรรมตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดตั้งบริษัท ใบยา โฟโตฟาร์ม 
จ�ากัด ที่สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ และแอนติบอดี 
ในการยับยั้งไวรัสจากใบยาสูบชนิดพิเศษได้ส�าเร็จ นอกจากนี้ 
Allana Linn จาก Times Higher Education ได้น�าเสนอ
การท�างานของ SDG Impact Dashboard (SDGID) และ 
อื่น ๆ อีกมากมาย



	 เมื่อวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๕ รศ.ดร.พาสิทธิ์  

หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงสาธารณสุข  

และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  

ในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในสงักดัและก�ากับกระทรวง จ�านวน ๑๕๕ แห่ง ให้เป็นสถาบนั

อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคาร

พระจอมเกล้า ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เผยว่า อว. มีความยินดี

อว. จับมือ สธ. พร้อมผนึกพลัง สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศ ๑๕๕ มหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
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เป ็นอย ่างยิ่ งที่จะให ้การสนับสนุนและร ่วมขับเคล่ือน 

การด�าเนินงาน ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด 

“สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” โดย อว. และสถาบัน

อุดมศึกษา จะร่วมมือขับเคลื่อนงาน ดังนี้

 ๑. ประกาศนโยบายเป็นสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา

ปลอดบุหรี่ พร้อมท้ังให้มีการจัดส่ิงแวดล้อมปลอดบุหร่ีตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบหรือ

กิจกรรมการให้บริการคัดกรอง บ�าบัด ฟื้นฟู หรือส่งต่อ 

ผูส้บูบหุรีท่ีต้่องการเลกิสบูบุหรีท่กุรปูแบบตามความเหมาะสม

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร นิสตินกัศกึษาให้มส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น

สถานศึกษาระดบัอดุมศกึษาปลอดบุหรีแ่ละปลอดปัจจยัเสีย่ง

ต่าง ๆ รวมทั้ง ให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตร 

การเรียนการสอน การจัดการความรู้ งานวิจัย หรือนวัตกรรม  

เพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษาปลอดบุหรี่

 ๔. ปฏเิสธการรบัทุนอปุถัมภ์ หรอืการสนบัสนนุใด ๆ  

จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ยาสูบในรูปแบบต่าง ๆ  สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพร้อมจะให้

ความร่วมมอืในการขับเคลือ่นงานอย่างเตม็ที ่เพ่ือคณุภาพชีวติ

ของนิสิตนักศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา 

ต่อไป

 ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่ม

เยาวชนอายุ ๒๐ - ๒๔ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก�าลังศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเยาวชนที่สูบบุหรี่ จ�านวน

เกอืบ ๙๐๐,๐๐๐ คน คิดเป็นอตัราการสูบบหุร่ี ร้อยละ ๑๘.๕ 

ซ่ึงลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอัตราการสบูบุหรีใ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่มีอัตราการสูบบุหรี่ เท่ากับร้อยละ ๒๐.๗ แม้ทิศทาง 

การสูบบหุร่ีของเยาวชนไทยจะลดลง แต่เมือ่พิจารณากลยทุธ์

ทางการตลาดของธุรกิจยาสูบ จะพบว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

ยาสูบรูปแบบใหม่ ๆ ที่พยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

เยาวชน และยังมีการโฆษณาส่ือสารการตลาด การจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในช่องทางที่หลากหลาย โดย

เฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงยาก 

ต่อการควบคุม ดังนั้นหากขาดการด�าเนินมาตรการควบคุม

ยาสบูในสถานศึกษาระดบัอดุมศกึษาอย่างต่อเนือ่ง อาจส่งผล

ให้เยาวชนเหล่านี้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ในอนาคตได้ และ
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น่ันแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นพื้นที่

เส่ียงต่อการเกิดผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองของนิสิต / 

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งน�าไปสู่

การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ไม่แตกต่างจาก

การสูบบุหร่ีอีกด้วย

 โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี เป็น

องค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชน 

ให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ ปัจจุบันทางสมาพันธ์ฯ  

ได ้จัดท�าโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ่

ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ได้จัดท�าคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ีเพ่ือสุขภาวะ และได้จัด

อบรมหลักสูตรต่าง ๆ  มากมายให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ   

แม้กระทั่งหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการ 

เลิกยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  อีกทั้งมีการ 

เยีย่มชมสถานที ่การให้ค�าแนะน�าในการจดัสถานทีป่ลอดบหุรี่ 

ตามกฎหมาย และเทคนิคการท�าให้นิสิต นักศึกษา บุคลากร 

ลดปริมาณการสูบลงอีกด้วย
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 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) โดย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 

และ Queen’s University Belfast (QUB) ประกาศเปิด

อว. / ม.ธรรมศาสตร์ และ Queen’s University Belfast 
สหราชอาณาจักร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยนานาชาติ

ด้านความมั่นคงทางอาหาร

ศนูย์วจัิยนานาชาตด้ิานความมัน่คงทางอาหาร (International 

Joint Research Center on Food Security หรือ  

UC-FOODSEC) มุ ่งผลิตงานวิ จัยระดับโลกเพื่อสร ้าง 

ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่

17เหตุการณ์เล่าเรื่อง



อุปทานในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) 

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน 

ในพธิ ีณ ห้องแถลงข่าว ชัน้ ๑ อาคารพระจอมเกล้า ส�านกังาน

ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรม 

อาหารเป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมหลกัของประเทศไทย ทีม่คีวาม

เข้มแข็งทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง อตุสาหกรรมอาหาร

เป็นหนึ่งในสาขายุทธศาสตร์ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG  

(Bio-Circular-Green Economic Model) ซ่ึงรัฐบาลได้

ก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์อาหารมีศักยภาพ 

ในการเพิ่มมูลค่า GDP จาก ๐.๖ ล้านล้านบาท เป็น ๐.๙ ล้าน

ล้านบาท ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานความพร้อมของ

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในอตุสาหกรรมอาหารไทยโดยการยกระดบั

คุณภาพ สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลติภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (functional foods) หรอืการพฒันา

เป็นสารประกอบมูลค่าสูง (functional Ingredient) ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดเติบโตอย่างมาก”

 Prof. Dr. Christopher Elliott, OBE, Institute for 

Global Food Security, Queen’s Univers ity 

Belfast เปิดเผยว่า “ไบโอเทคและ Institute for Global 

Food Security, QUB ทางการวิจัยเรื่องความปลอดภัย 

ทางอาหารและการพัฒนาบุคคลากรมามากกว่า ๑๐ ปีแล้ว 

ซึง่ความร่วมมือดงักล่าวมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์อย่างต่อเนือ่ง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ความร่วมมือระหว่าง ๒ สถาบัน  

ได้ขยายครอบคลุมความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

สร้างผลกระทบในทุกมิติทั้งการร่วมวิจัย การพัฒนาบุคลากร

วิจัยและนักศึกษาและการท�างานร่วมกับภาคเอกชน โดย 

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ผู ้บริหาร QUB ได้ตัดสินใจ 

สนับสนุนการจัดต้ัง IC-FOODSEC เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 

ในการสร้างความเป็นเลิศทั้ง ๓ มิติข้างต้นในระดับอาเซียน”

 รศ. เกศินี  วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “แผนการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา

เป็นโจทย์จากความต้องการของภาคเอกชนตั้งแต่เริ่มต้น  

ถือเป็นกลไกที่ส�าคัญในการผลักดันการถ่ายและเทคโนโลย ี

ให้กับภาคอุตสาหกรรมน�าไปใช้ประโยชน์ โดยมีอุตสาหกรรม

เป้าหมายคือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

และอาหารเสริมสัตว์ ซึ่งจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ให้กับประเทศ ลดการน�าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  

และเกดิการสร้างผลติภัณฑ์ใหม่ทีม่คีณุภาพ เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคเอกชนต่อไป” รศ.เกศนิ ีวฑูิรชาต ิกล่าว

ต่อไปว่า “นกัวจิยัภายใต้ IJC-FOODSEC ได้พฒันาผลงานวจิยั

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ สามารถใช้งานได้จรงิหรอืมีประสิทธภิาพ

ในการน�าไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐาน 

ส�าคัญที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์

ในประเทศและระดับภูมิภาค”

	 ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประสบความส�าเร็จที่พัฒนา

โดยนักวิจัยภายใต้	IJC-FOODSEC	ได้แก่

	 -	 เทคโนโลยชีวีภัณฑ์	(Biocontrol	Technology)

ชีวภัณฑ์ส�าหรับควบคุมโรคพืชรวมทั้งสามารถย่อยสลาย 

สารเคมตีกค้างในดินทางการเกษตร มคีวามโดดเด่น คอื เป็นชดุ

ชีวภัณฑ์พร้อมใช้ที่มีความสะดวกในการเตรียม ใช้เวลาสั้น 
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ในการเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ท�าให้ทันต่อ 

การสถานการณ์การระบาดของโรคพืชส�าคัญทางเศรษฐกิจ  

มต้ีนทนุการผลติทีป่ระหยดั ผูใ้ช้สามารถน�าไปใช้ได้ด้วยตนเอง

เพียงอ่านคู่มือการใช้แล้วปฏิบัติตามก็สามารถได้ชีวภัณฑ์ที่มี

คุณภาพเช่นเดียวกับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ

	 -	NSTDA-Dyes คอื สย้ีอมอินทรย์ีเรืองแสงชนดิใหม่ 

(novel luminescent organic dyes) เป็นสารไฮโดรคาร์บอน

ซ่ึงเป็นนวัตกรรมทางเคมีที่ถูกคิดค้น สังเคราะห์และจดสิทธิ

บัตรโดยทีมนักวิจัยในโครงการไมโครสมาร์ท ใช้ส�าหรับ 

เชื่อมต่อกับแอนติบอดีเฉพาะท่ีตรวจจับสารพิษจากเชื้อรา 

ได้อย่างแม่นย�า โดยสามารถอ่านผลการตรวจวัดสารพิษ 

ได้อย่างชัดเจนจากแสงสีของ NSTDA-Dye ภายใต้สภาวะ 

ที่เหมาะสมหรือใช้เครื่องมืออย่างง่าย

	 -	 MycosMART	 kit เป็นชุดตรวจที่ใช้เทคนิค 

ไมโครอะเรย์และ lateral flow strip test มาผนวกเข้าด้วย

กันท�าให้สามารถตรวจสารพิษจากเชื้อราได้ทีละหลายชนิด 

แบบพกพา และวัดค่าแบบ semi-quantitative อีกด้วย

 -	 เทคโนโลยี	Agri-Mycotoxin	 binder ซึ่งเป็น 

นวัตกรรมการน�าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาประยุกต์ใช ้

ในการลดสารพิษจากราในอาหารสัตว์ โดยวัสดุนี้สามารถ 

ลดสารพิษจากราท่ีส่งผลให้สตัว์เกดิความผดิปกตทิางร่างกาย

และระบบภมูคิุม้กนัได้หลากหลายชนดิ เช่น อะฟลาทอ็กซิน บี๑ 

(Aflatoxin B1) ซีราลโีนน (Zearalenone) โอคราท๊อกซนิ เอ 

(Ochratoxin A) ฟูโมนิซิน บี๑ (Fumonisin B1) และ  

ดีอ็อกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol)

19เหตุการณ์เล่าเรื่อง



รศ.ดร.พาสิทธิ์ รองปลัด อว. เปิดกิจกรรม “SIIT 30th  
Anniversary : Learning for the future” ครบรอบ ๓๐ ปี มธ.

	 รศ.ดร.พาสิทธิ	์หล่อธรีพงศ์	รองปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 กล่าวเปิด
กิจกรรม	 “SIIT	 30th Anniversary : Learning for the 
future”	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	๓๐	ปี	 การก่อต้ังสถาบัน	 
เม่ือวนัท่ี	๓๐	มิ.ย.	๒๕๖๕	โดยมีคณะผูบ้รหิาร	มธ.	คณาจารย์	
ผู้แทนหน่วยงานต่าง	ๆ 	รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
เข้าร่วมงาน	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต
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 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวระหว่างบรรยาย 
ในหัวข้อ “Higher	Education	and	Learning	for	the	
Future” ว่า ปัจจุบันยุคทองของมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนไป
แล้ว การแข่งขนักนัเพือ่เข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษามอัีตรา 
ท่ีลดลง เนือ่งด้วยเดก็ในยคุ Gen Z และ Gen Alpha  มคีวาม
กังวลในวุฒิการศึกษาที่น้อยลง เน้นเสริมความรู้จาก Online 
Course หรือ Education Platform ต่าง ๆ นอกจากนั้น
ประเทศไทยยังก้าวสู่สังคมสูงวัยและมีอัตราการเกิดน้อยลง 
นั่นท�าให้มหาวิทยาลัยมีจ�านวนท่ีว่างในมหาวิทยาลัยเพิ่ม 
มากข้ึน ส่งผลให้ต้องลดจ�านวนอาจารย์ผู ้สอน ปริมาณ

ห้องเรียนลง ตลอดจนการปิดตัวลงของมหาวิทยาลัยบางแห่ง 
ดังนั้น ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยที่รับมือกับการเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ควรมีการทบทวนและออกแบบวิธีคิดใหม่ เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และทีส่�าคญัต้องสามารถ
ผลิตก� าลั งคนเพื่ อตอบสนองความต ้องการของภาค
อุตสาหกรรม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งหากมองในมิติทางเศรษฐกิจแล้ว ประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้วจะแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ Agriculture & Foods, Creative, และ High Value 
Technology ซึ่งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยควร 
เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนในการเพิ่มมูลค่า จากสินค้า 
ที่มีอยู่เดิมเพื่อน�าไปสู่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

21อว. Hot news
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