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สำนักงานที ่ปร ึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัย และนวัตกรรม ประจำสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ไดจัดโครงการ Baltic Plus Connect ซึ่งเปนกิจกรรมการนำ

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด มาเยือนไทยระหวางวันที่ 28 

สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ

ดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) และริเริ ่มความรวมมือระหวาง

หนวยงานอยางเปนรูปธรรมระหวางสถาบัน รวมถึงเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการอุดมศึกษา

และวิทยาศาสตร และภาพลักษณของการมีความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับกลุมประเทศดังกลาว 

 

 

โครงการ Baltic Plus Connect เพื่อสงเสริมความรวมมือดาน 

อววน. ระหวางไทยและกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด 

Credit: https://en.wikipedia.org/ 



 

  หนา 2 

 

 

 

 

กลุมประเทศบอลติกมีสมาชิกรวมกัน 3 ประเทศ ไดแก เอสโตเนีย (Estonia) ลัตเวีย (Latvia) และ

ลิทัวเนีย (Lithuania) ในขณะที่ประเทศไอซแลนด (Iceland) ถือเปนประเทศพันธมิตรและเปน

ประเทศแรกของโลกที่รับรองกลุมประเทศบอลติกอยางเปนทางการ หลังจากที่ประเทศเหลานั้น

ประกาศเอกราชเปนของตัวเองซึ่งแยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต ประเทศเหลานี้ถึงแม

เปนประเทศขนาดเล็ก แตเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพและการ

ลงทุนในการพัฒนาดาน อววน. ในระดับสูง อาทิเชน ลิทัวเนีย มีความกาวหนาดานชีววิทยาศาสตร 

เอสโตเนียดานเมืองอัจฉริยะ ระบบดิจิทัล และความปลอดภัยทางไซเบอร  ลัตเวียในดานการเปน

ศูนยงานวิจัยและการบินในภูมิภาค และไอซแลนดในดานการสำรวจโลกและการประมง รวมถึงมี

ความตองการขยายความสัมพันธกับมิตรประเทศที่หางไกล อีกทั้งประเทศเหลานี้ยังมีมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการอุดมศึกษาชื่อดังระดับโลก ที่เปนแหลงผลิตทุนทางปญญา และคิดคนงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สำคัญย่ิง  

ความสำคัญของกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด 
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ในการเยือนหนวยงานและมหาวิทยาลัยในไทยแตละแหง ทางผูแทนมหาวิทยาลัยกลุมประเทศ

บอลติกและไอซแลนดทั้ง 4 ทาน ไดแก 

- ศ.ดร.Edita Sužiedeliene รองอธิการบดีฝายวิจัย จากมหาวิทยาลัยวิลนิอุส (Vilnius 

University)  สาธารณรัฐลิทัวเนีย 

- ศ.ดร. Igors Tipans รองอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีริกา (Riga Technical 

University - RTU) สาธารณรัฐลัตเวีย 

- ดร. Archil Chochia นักวิจัยอาวุโส คณะนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทัลลินน 

(Tallinn University of Technology -TalTech) สาธารณรัฐเอสโตเนีย และ 

- นาย Halldór Jónsson ผูอำนวยการกองวิทยาศาสตรและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย

ไอซแลนด (University of Iceland) สาธารณรัฐไอซแลนด 

โดยทั้ง 4 ทาน ไดนำเสนอถึงมหาวิทยาลัยของตนเองในประเด็นขอมูลทั่วไป สาขาความเชี่ยวชาญ 

สาขางานวิจัยที ่มหาวิทยาลัยใหความสำคัญ และศูนยวิจัยที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งขอมูลของแตละ

มหาวิทยาลัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. Vilnius University 

การนำเสนอของคณะผูแทนมหาวิทยาลยั 
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Vilnius University  เปนมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งตั้งอยูที่กรุง Vilnius ประเทศลิทัวเนีย กอตั้งเมื่อป 

ค.ศ. 1579 โดยถือวาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในกลุมประเทศบอลติก และเปนมหาวิทยาลัย

ชั้นอันดับหนึ่งของประเทศลิทัวเนีย โดยปจจุบันมหาวิทยาลัย Vilnius อยูลำดับที่ 400 จากการจัด

อันดับโลกของ QS World University Rankings  

คณะที่เปดสอน: โดยปจจุบันเปดสอนใน 15 คณะ/สถาบัน ดังนี้ ศูนยชีววิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ 

คณะเคมีและธรณีศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ คณะ

ประวัติศาสตร คณะนิติศาสตร คณะคณิตศาสตรและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร คณะอักษร

ศาสตร คณะปรัชญา คณะฟสิกส สถาบันความสัมพันธระหวางประเทศและรัฐศาสตร คณะ 

Kaunas (เปนคณะที่เนนการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการดานสารสนเทศ ความปลอดภัยทาง

ไซเบอร เทคโนโลยีดานการตลาดและการเงิน เปนตน) และ สถาบัน Šiauliai Academy (สถาบัน

ฝกอบรมและพัฒนาครู) 

งานวิจัย: สาขาที่ Vilnius University ดำเนินการวิจัยมีทั้งสิ้น 12 สาขาดังนี้ 1. มนุษยศาสตร 

(Humanities) 2. ลิทัวเนียศึกษา (Lithuanian Studies) 3. โครงสรางและการพัฒนาของสังคม 

(Structure and Development of Society) 4. การรับรูทางชีวภาพและจิตวิทยาสังคม และ

วิวัฒนาการของมนุษยชาติ (Biological and Sociopsychological Cognition and Evolution 

of Mankind) 5. สาธรณสุขและการปองกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรค (Human Health, 

Prevention, Diagnostics and Treatment of Diseases)  6. การศึกษาจีโนมิกส ชีวโมเลกุล 

และเทคโนโลยีชีวภาพ (Genomics, Biomolecules and Biotechnologies) 7. การเปล่ียนแปลง

ทางระบบนิเวศ การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ (Changes in Ecosystems and Protection 

of Natural Resources) 8. วัสดุเฉพาะทางและอนุพันธชนิดใหม (New Functional Materials 

and Derivatives) 9 .  ฟ ส ิ กส  เช ิ งทฤษฎ ีและสสารควบแน น  (Theoretical Physics and 

Condensed Matter) 10. เทคโนโลย ี เลเซอร ฟ ส ิกส และแสง (Laser Physics and Light 

Technologies) 11. คณิตศาสตรพื ้นฐานและคณิตศาสตรประยุกต (Fundamental and 

Applied Mathematics) และ 12. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technologies) 
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สาขาที่เชี่ยวชาญ: ชีววิทยาศาสตร (อณูชีววิทยา และการตัดตอพันธุกรรม) ฟสกส เทคโนโลยี

เลเซอร โดย Vilnius University เปนสมาชิกของเครือขายการวิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคยุโรป

ในสาขาที่เชี ่ยวชาญ เชน หองปฏิบัติการอณูชีววิทยายุโรป (European Molecular Biology 

Laboratory - EMBL) ความรวมมือทางการวิจัยของยุโรปในดานชีววิทยาโครงสราง (Instruct-

ERIC - Structural Biology European Research) และ หองปฏิบัติการทางเลเซอรของยุโรป 

(Laserlab-Europe) 

หนวยงานวิจัย/ผลงานวิจัย/โครงการสำคัญ: 

- ศูนยชีววิทยาศาสตร (Life Sciences Center): ผลงานวิจัยสำคัญของศูนยคือ การพัฒนากลไก

และเคร่ืองมือในการตัดตอพันธุกรรม การทำแผนที่จีโนม การศึกษากระบวนการสลายจุดเชื่อมตอ

เซลลประสาทที่ใชงานนอย (Synaptic pruning) นอกจากนี้ Prof. Virginijus Šikšnys นักวิจัย

ของศูนยฯ ยังไดรับรางวัลตาง ๆ เชน รางวัล Novozymes รางวัล Kavli Prize และ รางวัล 

Warren Alpert จากการเปนผูบุกเบิกพัฒนาเทคโนโลยีตัดตอพันธุกรรม CRISPR/Cas9 ซึ่งนำไป

ประยุกตในการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และการพัฒนาวัคซีนได 

- คณะฟสิกส: มีชื่อเสียงในดานเลเซอรฟสิกส โดยเปนหนึ่งในสมาชิกของหองปฏิบัติการทางเลเซอร

ของยุโรป (Laserlab-Europe) และโครงการ European Laser Research Infrastructures ซึ่ง

มุ งพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของงานวิจัยเลเซอรในยุโรป อีกทั ้งศูนยว ิจ ัยดานเลเซอรของ

มหาวิทยาลัย (Laser Research Center) ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาบริษัท FEMTIKA 

ซึ่งเปนบริษัท start-up ที่พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปสามมิติโดยใชแสงความเขมขนสูง 
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- อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Sunrise Valley: จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแก 

ศูนยวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยของรัฐ และวิสาหกิจที่พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง ในการพัฒนา

นวัตกรรมและความเปนผูประกอบการ โดยปจจุบันมีบริษัทมากกวา 50 บริษัทเขามาดำเนินการ 

โดยจะเนนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อวกาศ เกษตรอัจฉริยะ และ 3D  

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: Vilnius University มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจำนวน 2 แหง โดย

หนึ่งในนั้นถือเปนโรงพยาบาลที่ใหญที่สุดในลิทัวเนีย 

 

2. Riga Technical University 

 

Riga Technology University (RTU) เปนมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีแหงแรกและเกาแกที่สุด

ในคาบสมุทรบอลติก โดยมีชื ่อเสียงและความเปนเลิศทางวิชาการในดานวิศวกรรมศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตดานวิศกรรมโดยเฉพาะ 

เพื ่อเตรียมความพรอมและสรางความคุ นเคยในการทำวิจัยในสาขาดังกลาว RTU ยังเปน

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งจากการโหวตของบริษัทและนายจางในลัตเวีย และติดอันดับ 201-250 

จากการจัดอันดับของ QS Graduate Employability Rankings 2021 อีกดวย 
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คณะที่เปดสอน: โดยปจจุบันเปดสอนใน 9 คณะ ดังนี้ คณะสถาปตยกรรม คณะวิศวกรรมโยธา 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเรียนการสอนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสและมนุษยศาสตร คณะอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมไฟฟาและ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะการจัดการและเศรษฐศาสตรทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมเครื่องกล 

การขนสงและการบิน และคณะวัสดุศาสตรและเคมีประยุกต อีกทั ้งยังไดจัดตั ้งโรงเรียนดาน

บริหารธุรกิจแยกออกตางหาก โดยมีหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษจำนวน 61 หลักสูตรทั้งใน

ระดับทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

 

งานวิจ ัย: เน นการทำวิจ ัยใน 6 สาขาหลักดังนี ้  1. พลังงานและสิ ่งแวดลอม (Energy & 

Environment) 2. เมืองและการพัฒนา (Cities & Development) 3. วัสดุและกระบวนการผลิต 

(Materials & Processes) 4. ความมั่นคงและการปองกัน (Security & Defense) 5. การขนสง 

(Transport) และ 6. เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (Information and Communication 

Technologies) 

สาขาที่เชี่ยวชาญ: คณะวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ อีกทั้งยังมี

ชื่อเสียงในดานวัสดุศาสตรในการพัฒนาวัสดุผสมชีวภาพ (biocomposites) เพื่อนำมาใชในงาน

วิศวกรรมโยธา 

หนวยงานวิจัย/ผลงานวิจัย/โครงการสำคัญ: 
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- เคร ือข ายมหาว ิทยาล ัยด านเทคโนโลย ีของย ุโรป หร ือ European university of 

technology (EU+): RTU เปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีของยุโรป ซึ่งเปน

เครือขายของมหาลัยของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำดานเทคโนโลยีจาก 8 ประเทศในยุโรป ไดแก 

ลัตเวีย เยอรมนี ฝร่ังเศส สเปน ไอรแลนด ไซปรัส บัลแกเรีย และโรมาเนีย  ซึ่งแตละมหาวิทยาลัย

ตางมีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีที่แตกตางกัน โดยผลจากการสรางเครือขายดังกลาวจะ

ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน ทรัพยากร และโครงสรางการวิจัยที ่มุ งเนนดานเทคโนโลยี 

ระหวางมหาวิทยาลัยในเครือขาย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยที่

แตกตางกันไดทำใหหลักสูตรมีความเฉพาะเจาะจงกับผูเรียนมากย่ิงขึ้น อีกทั้งปจจุบันมีการจัดสราง

หองปฏิบัติการรวมกัน ทำใหมหาวิทยาลัยในเครือขายสามารถขยายขีดความสามารถไดถึงแมมี

ทรัพยากรหรืองบประมาณที่จำกัด ในขณะเดียวกันนักเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรูและการทำ

วิจัยที่หลากหลายมากขึ้น  
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- RTU Design Factory: 

แพลตฟอรมของมหาวิทยาลัยที่

สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

และความเปนผู ประกอบการ

ของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่

มีไอเดียอยากพัฒนานวัตกรรม

หร ื อต  อ ยอด ง านว ิ จ ั ย เ ชิ ง

พาณ ิชย  สามารถมาร ับขอ

คำปรึกษาพรอมใชอุปกรณและเครื่องมือของทางศูนย เชน เครื่องพิมพ 3 มิติ อุปกรณสำหรับการ

พิมพขนาดใหญ และเครื ่องยิงเลเซอรสำหรับการตัดและสลัก เปนตน ในการทดลองพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบ นอกจากนี้ทางศูนยยังชวยเชื่อมตอนักศึกษากับภาคเอกชนในการทำโครงการ

รวมกัน 

- RTU Scientific Library: หองสมุดวิชาการที่รวบรวมผลงานและขอมูลดานวิศวกรรมและ

สถาปตยกรรมของประเทศไวมากที่สุด ถึง 1.5 ลานรายการ และมีบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

ทางไกลซึ่งรวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกสกวา 47,000 ฉบับและหนังสืออิเล็กทรอนิกสกวา 

148,000 เลม อีกทั้งยังเปนหองสมุดแหงแรกของลัตเวียที่ใชเทคโนโลยี การระบุเอกลักษณดวย

คล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Identification) ซึ่งมีลักษณะเปนปายอิเล็กทรอนิกสเพื่อตรวจสอบ 

ติดตามและบันทึกขอมูลหนังสือ 
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3. Tallinn University of Technology (TalTech) 

 

Tallinn University of Technology หรือเรียกสั้นๆ วา TalTech ตั้งอยูที่กรุง Tallinn  ถือเปน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพียงแหงเดียวและมีความเปนนวัตกรรมสูงสุดของประเทศเอสโตเนีย  

คณะที่เปดสอน: TalTech ไดเปดการเรียนการสอนใน 5 คณะไดแก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะธุรกิจและธรรมาภิบาล และสถาบันการเดินเรือ

เอสโตเนีย ซึ่งมีหลักสูตรระดับนานาชาติที ่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและไดรับการ

รับรองแลวกวา 32 หลักสูตร แบงเปนปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 18 หลักสูตร และ

ปริญญาเอก 10 หลักสูตร 
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งานวิจัย: เนนการทำวิจัยใน 12 สาขาหลักดังนี้ 1. เมืองย่ังยืนอัจฉริยะ (Smart and sustainable 

cities) 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนสงสูระบบดิจิทัล (Digitalization of industry and 

transport) 3. เครือขายไฟฟาอัจฉริยะและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน (Smart electricity 

networks and energy transformation technologies) 4 .  เทคโนโลย ีการ เต ิม เน ื ้ อว ัสดุ  

(Additive layer technologies) 5. พลังงานแสงอาทิตยและวัสดุนาโน (Solar energy and 

nanomaterials) 6. หุ นยนตชีวภาพ (Bio robotics) 7. การเปลี่ยนผานสู สังคมและเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (The digital transformation in society and  economy) 8. แนวโนมเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีทางธุรกิจ (Economic trends and business technologies) 9. การพัฒนาการ

ทดสอบยาโดยใชเทคนิค capillary electrophoresis (Development of a drug tester based 

on capillary electrophoresis) 10. สม ุทรศาสตร และการศ ึกษาพลว ัตของทะเลชายฝง 

(Oceanography and dynamics of coastal seas) 11. เทคโนโลยีทางทะเลและอุทกพลศาสตร 

( Marine technology and hydrodynamics) แ ล ะ  1 2 .  ค ว ามปลอด ภ ั ยท า ง ไ ซ เ บ อ ร  

(Cybersecurity) 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ: วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร การกำกับดูแลเทคโนโลยี และ

วิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร  

หนวยงานวิจัย/ผลงานวิจัย/โครงการสำคัญ: 
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- TalTech ถือเปนตนแบบในการพัฒนาหลักสูตรดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเอสโตเนีย 

- TalTech  ถือเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่รวมขับเคลื่อนเอสโตเนียสูสังคมดิจิทัล หรือ 

e-Estonia โดย TalTech มีการพัฒนาระบบสัญญาณ 5G ซึ่งถูกใชเปนตนแบบในการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะของเอสโตเนีย 

- หนึ่งในโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาและ

วิจัยที่ทาง TalTech ประสบความสำเร็จคือ การ

พัฒนาหองปฏิบัติสำหรับการพัฒนารถยนตไร

คนข ั บ  ซ ึ ่ ง เ ป  นก า ร ร  ว มล งท ุ น ระหว  า ง

มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยไดมีการพัฒนา

รถยนตที่ชื่อวา Iseauto ซึ่งเปนรถยนตไรคนขับ

คันแรกของประเทศ อีกทั้งยังมีการพัฒนาถนน

อัจฉริยะที่ขับเคล่ือนดวยพลังงานแสงอาทิตยแหงแรกในนอรดิก และปายจราจรอัจฉริยะที่สามารถ

แจงขอมูลจำนวนและระยะหางของคนที่ขามถนนไปยังพาหนะเพื่อใหมีการปรับความเร็วโดย

อัตโนมัติเพื่อหลีกเล่ียงการหยุดรถที่ไมจำเปน  

- Mektory Innovation 

and Business Centre: เ ป น

ศูนยสงเสริมการพัฒนางานวิจัย

ของนักศึกษาสู นวัตกรรมและ

ธุรก ิจ โดยมีความร วมม ือกับ

บร ิษ ัทช ั ้นนำระด ับโลก เชน 

Microsoft, Google, IBM, 

Samsung, Mitsubishi, แ ล ะ 

ABB เปนตน ซึ่งทำใหเอสโตเนียกลายเปนแหลงกำเนิดของบริษัท start-ups ที่พัฒนาแอพลิเคชัน

หรือแพลตฟอรมชั้นนำระดับโลก เชน Bolt แพลตฟอรมในการใหบริการการขนสงในยุโรปและ

แอฟริกา Wise แพลตฟอรมสำหรับการโอนเงินระหวางประเทศทั่วโลก และ Skype แพลตฟอรม

สำหรับติดตอส่ือสารผานอินเตอรเน็ต เปนตน 
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4. University of Iceland 

 

University of Iceland หรือมหาวิทยาลัยไอซแลนด เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด

ของประเทศไอซแลนด กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1911 โดยเปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสำคัญกับ

เสรีภาพทางวิชาการซึ่งถือเปนรากฐานสำคัญ โดยโครงการที่มหาวิทยาลัยใหทุนสวนใหญเปนแบบ

ลางสูบน (bottom-up) นอกจากนี้ยังสงเสริมเร่ืองความเทาเทียมและการเคารพความหลากหลาย

ในชุมชนวิชาการ  

คณะที่เปดสอน: เปดสอนใน 25 คณะ ภายใต 5 สาขาหลัก ไดแก สังคมศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ มนุษยศาสตร ครุศาสตร วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

งานวิจัย: เนนการทำวิจัยใน 8 สาขาหลักดังนี้ 1. วิทยาศาสตรธรรมชาติ 2. ระบบนิเวศทางทะเล 

3. สิ่งแวดลอมและการใชที่ดิน 4. การประมง 5. การทองเที่ยว 6. วรรณกรรม 7. ประวัติศาสตร 

8. ชาติพันธุวิทยาและโบราณคดี 

สาขาที่เชี่ยวชาญ: โลกศาสตร การประมงยั่งยืน สาธารณสุข การสำรวจระยะไกล (Remote 

Sensing) และพลังงานหมุนเวียน 

 

หนวยงานวิจัย/ผลงานวิจัย/โครงการสำคัญ: 
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- Technology Transfer Office: 

University of Iceland เปนมหาวิทยาลัยชั ้นนํา

ของประเทศที ่ม ีการวิจ ัยและการนำงานวิจัยไป

พัฒนาเชิงพาณิชยที่โดดเดน มีผลการวิจัยที่เขมแข็ง

และม ี ก าร เช ื ่ อม โยงอย  า ง ใกล  ช ิ ด ระหว  า ง

มหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม ประกอบกับรายไดที่

เกิดจากการวิจัยเชิงพาณิชยและไดรับทุนวิจัยขนาด

ใหญจากสหภาพยุโรป เชน Horizon Europe โดยทางมหาวิทยาลัยมีศูนยถายทอดเทคโนโลยี 

หรือ Technology Transfer Office (TTO) เพื ่อใหความชวยเหลือแกนักวิจ ัยในการพัฒนา

งานวิจัยสูนวัตกรรมและจัดตั้งบริษัท start-ups (ซึ่งสวนใหญอยูในสาขาสุขภาพและการแพทย) 

รวมถึงขยายเครือขายชุมชนนวัตกรรมทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

- เ ค ร ื อ ข  า ย ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย  Aurora: 

University of Iceland เปนสมาชิกของเครือขาย

มหาวิทยาลัย Aurora Cooperation โดยไดรับการ

สนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งเปนเครือขายของ

มหาลัยของ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 9 ประเทศ

ในยุโรป ไดแก เนเธอรแลนด ไอซแลนด สหราช

อาณาจ ักร เยอรมน ี อ ิตาล ี  สเปน ออสเตรีย 

สาธารณรัฐเช ็ก และ เดนมารก ถ ือได ว าเปน

เครือขายที่รวบรวมมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและการวิจัยของประเทศตาง ๆ ใน

ยุโรป มารวมกันจัดการกับความทาทายของสังคม และเนนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั ่งยืน (SDGs) โดยจะมุงเนนใน 4 สาขาหลักดังนี้ 1. ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Sustainability & Climate Change) 2.สังคมดิจิทัลและการเปนพลเมืองโลก (Digital 

Society & Global Citizenship) 3. สุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Health & Well-being) และ 

4. วัฒนธรรม: ความหลากหลายและอัตลักษณ (Cultures: Diversities & identities) 

- โครงการ Edit-SMM: University of Iceland เปนสมาชิกของโครงการวิจัย Edit-SMM 

ซึ่งไดรับทุนวิจัยจากโครงการ Horizon Europe ซึ่งถือวาเปนกรอบโครงการความรวมมือดานการ

วิจัยและนวัตกรรมที่ใหญที่สุดและใหงบวิจัยสูงสุดของสหภาพยุโรป โดยโครงการ Edit-SMM จะ
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พัฒนาวิธีการตรวจหามะเร็งของเม็ดเลือดพลาสมาเซลลในระยะเริ่มแรกเพื่อใหการรักษาไดตั้งแต

เนิ่น ๆ 

- หอสมุดของมหาวิทยาลัยไอซแลนด: ถือเปนหอสมุดแหงชาติของประเทศไอซแลนดอีกดวย 

ซึ่งกอตัง้ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1940 โดยภายในหองสมุดดังกลาวมีการรวบรวมหนังสือและงานเขียนกวา

หนึ่งลานรายการ และยังรวบรวมผลงานเกือบทั้งหมดที่มีการตีพิมพในไอซแลนด 
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คณะผูแทนมหาวิทยาลัยบอลติกและไอซแลนดไดประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมูลกับคณะผูแทน

มหาวิทยาลัย/หนวยงานของไทยแตละแหง โดยในที่ประชุมไดมีการเสนอแนวทางการสรางความ

รวมมือผานรูปแบบโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ในสาขาที่แตกตางกันตามแตละความเชี่ยวชาญ

และความสนใจของหนวยงาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การหารือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

โอกาสการสรางความรวมมือกับ Vilnius University: ทั้งสองฝายสนใจในการทำกรอบความ

รวมมือผานการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ซึ่งสามารถนำไปสูกิจกรรมรูปธรรม เชน การ

แลกเปล่ียนบุคลากรวิชาการและนิสิต และการทำวิจัยรวมกัน โดยสาขาที่ทั้งสองฝายใหความสนใจ

สรางความรวมมือ คือ นโยบายสังคม เคมี วิศวกรรมเคมี ชีววิทยาศาสตร วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

บริหารธุรกิจ/การจัดการ และการวิจัยเพื่อสงเสริมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั ่งยืน 

(SDGs) 

ผลการประชุมหารือระหวางคณะผูแทนมหาวิทยาลัยบอลติก

และไอซแลนดและคณะผูแทนมหาวิทยาลัย/หนวยงานของไทย 
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โอกาสการสรางความรวมมือกับ Riga Technology University (RTU): RTU สนใจในการทำ

กรอบความรวมมือผานการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) กับคณะวิศวกรรมศาสตรของจุฬาฯ 

โดยภายใตกรอบความรวมมือดังกลาว RTU เสนอใหทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

จำนวน 2 ทุน และการใหคำปรึกษารวมกันในการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกของทั้ง 2 

มหาวิทยาลัย โดย RTU ประสงคเชิญคณะผูบริหารและคณาจารยจากคณะวิศวกรรมของจุฬาฯ 

มาเย่ียมชมการดำเนินงานกิจกรรมภาคฤดูรอน และเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาเอกของ RTU 

โอกาสการสรางความรวมมือกับ Tallinn University of Technology (TalTech): Taltech 

สนใจสรางความรวมมือกับคณะนิต ิศาสตรของจ ุฬาฯ โดยเฉพาะในดาน Business and 

Technology และคลินิกกฎหมายเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเปนการประยุกตใชกฎหมายเพ่ือ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมผลงานวิจัยออกสูตลาดในเชิงพาณิชย และชวยลดความเสี ่ยงตอนักวิจัย 

นวัตกร ที่อาจทำใหผลงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีไมสามารถสรางผลผลิตเชิงพาณิชยไดเต็ม

ศักยภาพเนื่องจากขาดความรู ความเขาใจ และความชวยเหลือทางดานกฎหมาย 

โอกาสการสรางความรวมมือกับ University of Iceland: University of Iceland สนใจสราง

ความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรของจุฬาโดยเฉพาะกับภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

วิทยาศาสตรการอาหาร ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปนหลัก โดยรูปแบบของความ

รวมมือจะเนนไปที่การแลกเปล่ียนนักศึกษากอนเปนลำดับแรก 

โอกาสการสรางความรวมมืออื่นๆ กับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: ศูนยกลางนวัตกรรมแหงจุฬาฯ (CU 

Innovation Hub) ซึ่งเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ทำหนาที่ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

ประโยชนสังคมสวนรวม ผานการวิจัย การพัฒนา และการบริหารจัดการ อีกทั้งพัฒนาความคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห และทักษะความเปนผูประกอบการ สำหรับนิสิตและบุคลากร นั้นมี

ความสนใจที่จะผลักดันใหบริษัท start-ups ไทยภายใตการดูแลของ CU Innovation Hub ใหมี

การขยายตัวไปยังประเทศตาง ๆ ในยุโรปซึ่งรวมถึงกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด โดยบริษัท 

start-ups สวนใหญจะอยูในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยในกลุม

ประเทศบอลติกและไอซแลนดสามารถหาชองทางชวยได ผานการทำงานรวมกับศูนยสงเสริม

นวัตกรรมหรือบริษัท start-ups ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 
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2. การหารือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

โอกาสการสรางความรวมมือกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจทำ

กรอบความรวมมือผานการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) โดยภาพรวมกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย 

จากกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด จากนั้นคอยศึกษาความเปนไปไดในการทำความรวมมือ

รายสาขากับแตละมหาวิทยาลัย โดยตัวอยางกิจกรรมที่สามารถจัดรวมกันได ไดแก การเชิญ

ผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเยือนมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและ

ไอซแลนด  การแลกเปลี ่ยนนักศึกษาและบุคคลการวิชาการ การแลกเปลี ่ยนศิลปนเพื ่อจัด

นิทรรศการและจัดการอบรมวิชาชีพ การจัดหลักสูตรภาคฤดูรอน และการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 

เปนตน 

สำหรับสาขาที่นาสนใจในการสรางความรวมกับ 4 มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันดังนี้ 

Vilnius University: ชีววิทยาศาสตร  ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศดานสขุภาพ 

วัสดุศาสตร และเภสัชศาสตร 

Riga Technical University: สถาปตยกรรม และเทคโนโลยีเส้ือผาและส่ิงทอ 

Tallinn University of Technology (TalTech): สถาปตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ออกแบบการส่ือสารดิจิทัล 

University of Iceland: โบราณคดี เทคโนโลยีการเกษตรย่ังยืน เทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ำ 
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3. การหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

โอกาสการสรางความรวมมือกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: โดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารีและมหาวิทยาลัยจากกลุมประเทศบอลติกตางมีความสนใจอยางยิ่งในการสรางความ

รวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและการวิจัยกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนในรูปแบบการ

ทำกรอบความรวมมือผานการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) เพื ่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและบุคคลการวิชาการ การวิจัยรวม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนรวมกัน 

และการจัดประชุมวิชาการรวมกัน  

นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวคิดการสรางความรวมมือระหวางศูนยสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

และพัฒนาความเปนผูประกอบการของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝง เชน การจัด Global 

Entrepreneurship Camp รวมกันเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมในการ

สรางการโอกาสทางธุรกิจจากงานวิจัยและแนวคิดการเปนเจาของกิจการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับนักศึกษาและผูรวมกิจกรรมจากหลากหลายประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีมีศูนย SEDA ซึ่งเปนหนวยงานที่สงเสริมและพัฒนาความเปนผูประกอบการ ในรูปแบบการ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจและความตระหนักดานความเปนผูประกอบการ รวมถึงการ

พัฒนาทักษะ องคความรู และแนวคิดความเปนผูประกอบการของนักศึกษา ซึ่งมีพันธกิจและ

ภารกิจคลายคลึงก ับ อ ุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Sunrise Valley ของ Vilnius 

University ศ ู น ย   RTU Design Factory ข อ ง  Riga Technical University ศ ู น ย   Mektory 
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Innovation and Business Centre ข อ ง  Tallinn University of Technology แ ล ะ 

Technology Transfer Office (TTO) ของ University of Iceland 

สำหรับสาขาที ่น าสนใจในการสรางความของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีร วมกับ 4 

มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันดังนี้ 

Vilnius University: จีโนมิกส ชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกสเลเซอร เทคโนโลยีแสง ฟสิกส

พลังงานสูงและฟสิกสดาราศาสตร 

Riga Technical University: วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมการบิน เทคโนโลยี

สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

Tallinn University of Technology (TalTech): การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม

และการขนสง การพัฒนาเมืองและเครือขายไฟฟาอัจฉริยะ และความปลอดภัยทางไซเบอร 

University of Iceland: โลกศาสตร การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) 

เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเล้ียงสัตวน้ำและการประมงอยางย่ังยืน 

 

4. การหารือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 
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โอกาสการสรางความรวมมือกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: โดยภาพรวมราชวิทยาลัยจุฬาภรณมีความ

สนใจอยางยิ ่งในการสรางความรวมมือระหวางประเทศทางวิชาการและการวิจัยกับทั ้ง 4 

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนในรูปแบบการทำกรอบความรวมมือผานการลงนามบันทึกความเขาใจ 

(MoU) เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคคลการวิชาการ การวิจัยรวม การจัดการเรียน

การสอนรวมกัน และการจัดประชุมวิชาการรวมกัน สำหรับสาขาที่นาสนใจในการสรางความ

รวมกับ 4 มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันดังนี้ 

Vilnius University: การพยาบาล การศึกษาทางคลินิกขั้นสูง (ในดานวิทยามะเร็ง หทัยวิทยา และ

อายุรศาสตร เปนตน) 

Riga Technical University: วิศวกรรมการแพทยและฟสิกสการแพทย 

Tallinn University of Technology (TalTech): การแพทยดิจิทัล และนวัตกรรมดานสุขภาพ ที่

ใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐและ Big data 

University of Iceland: การพยาบาล วิทยาศาสตรการแพทย และการตอยอดงานวิจัยสูเชิง

พาณิชยผานการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเปนบริษัท start-ups 

 

5. การหารือกับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 
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โอกาสการสรางความรวมมือกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนมีโครงการ 

Global University Networks ซึ่งเปนการสรางเครือขายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อความ

รวมมือทางวิชาการ งานวิจัย การตอยอดนวัตกรรม และศึกษาตอในระดับสากลของนักศึกษา ซึ่งที่

ผานมายังไมมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด ยกเวนกับ

ประเทศลิทัวเนีย ซึ่งมีความรวมมือกับ Vilnius University of Applied Sciences จากการหารือ

ครั้งนี้ จึงถือเปนโอกาสที่ดีที่ทาง PIM จะขยายเครือขายกับอีก 4 มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศ 

บอลติก และไอซแลนด โดยทั้งสองฝายตางสนใจในการทำกรอบความรวมมือผานการลงนาม

บันทึกความเขาใจ (MoU) ซึ่งสาขาหลักที่มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนดสนใจ

สรางความรวมมือกับทาง PIM คือ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการสรางความเปนผูประกอบการ 

โดยเฉพาะในหลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจในธุรกิจระหวางประเทศ (iMBA) โดยรูปแบบ

กิจกรรมความรวมมือที่เปนไปไดคือ การแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคคลการวิชาการในชวงภาคฤดู

รอน และการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน โดย Vilnius University มีความสนใจดาน International 

Business Management และ DeepTech Entrepreneurship เปนพิเศษ 

นอกจากนี ้ทาง Riga Technical University (RTU) และ Tallinn University of Technology 

(TalTech) ยังสนใจสรางความรวมมือกับหลักสูตร M.Eng. in Engineering and Technology: 

iMET ของ PIM โดยทาง Riga Technical University จะเนนในสาขาวิศวกรรมการผลติยานยนต 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมหุนยนต ในขณะที่ TalTech จะเนนในสาขาระบบอัตโนมัติ 

วิศวกรรมขอมูล และปญญาประดิษฐ ในขณะที่ University of Iceland ที่มีคณะวิทยาศาสตรการ

อาหาร สามารถรวมพัฒนาหลักสูตรกับ Food Academy ของ PIM ได 

อีกทั้งทาง PIM ยังมีจุดเดนและใหความสำคัญเปนพิเศษกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู จาก

ประสบการณจริง (Work - based Education) เพื่อบูรณาการภาคทฤษฎีเขากับการปฏิบัติใน

สถานที่และสถานการณที่เปนจริง ทำใหนักศึกษาในปจจุบันยกระดับฝมือในการทำงาน และพรอม

เปนมืออาชีพที ่ด ีในอนาคต โดยในอนาคตทาง PIM มีโอกาสที ่จะสงนักศึกษาไปฝกงานยัง

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหงได  
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6. การหารือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 

โอกาสการสรางความรวมมือกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: โดยภาพรวมทั้ง 4 มหาวิทยาลัยสนใจสราง

ความรวมมือดานการวิจัย ทั้งในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการทำโครงการวิจัยรวมกัน 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่นักวิจัยจาก สวทช. จะรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประเทศ 

รวมถึงหนวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในยุโรปที่อยูในเครือขายพันธมิตรการวิจัยของทั้ง 

สวทช. และมหาวิทยาลัยทั้ง 4 เพื่อเขียนขอเสนอโครงการวิจัยรวมกันในการขอทุนจาก โครงการ 

Horizon Europe และ โครงการ SEA-EU JFS หรือสมัครขอทุนเพื ่อแลกเปลี ่ยนนักวิจัยหรือ

บุคลากรวิชาการภายใตโครงการ Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ของสหภาพยุโรป 

โดยทั้ง 4 มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด มีความสนใจที่จะสรางความรวมมือ

กับศูนยวิจัยของ สวทช. ที่แตกตางกันดังนี้ 

Vilnius University: สนใจความรวมมือดานการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพกับ BIOTEC ดาน

วัสดุนาโนและเซ็นเซอรระดับนาโนที ่ประยุกตใชในการแพทยกับ NANOTEC และดานการ

ประมวลผลควอนตัม (Quantum Computing) กับ NECTEC 

Riga Technical University:  สนใจความรวมมือด านการว ิจ ัยในสาขาว ิศวกรรมนาโนกับ 

NANOTEC อุตสาหกรรม 4.0 กับ ศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing 

Center: SMC) ของ NECTEC ระบบ Automation กับ MTEC และเชื้อเพลิงชีวภาพกับ ENTEC 
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Tallinn University of Technology (TalTech): สนใจความร วมม ือด านการว ิจ ัยในสาขา

เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ และความปลอดภัยทางไซเบอรกับ NECTEC  

University of Iceland: สนใจความรวมมือดานการวิจัยในสาขาพลังงานทางเลือก และเทคโนโลยี

การลดการปลอยคารบอนกับ ENTEC  

 

7. การหารือกับหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) 

 

โอกาสการสรางความรวมมือกับทั้ง 4 มหาวิทยาลัย: ปจจุบัน บพค. มีโครงการ PMU-B Global 

Partnership ซึ่งเปนโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเปนเลิศ

ดานการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงกำลังคน โดย บพค. สามารถสรางความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนดผานโครงการดังกลาว โดยมีการ

เสนอใหมีการจัดการคอรสอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรวมกัน รวมถึงการ

สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนใหนักวิจัยของทั้งสองฝายไดเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น/ยาว ในกลุม

ประเทศบอลติกและไอซแลนด และไทย 

นอกจากนี้ บพค. ยังเปนหนึ่งหนวยงานที่สนับสนุนงบในโครงการรวมทุนเพื่อการวิจัยและการ

พัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศในภูมิภาค
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ย ุ โ ร ป  ( Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation, 

SEU-EU JFS) ซึ ่งในอนาคตนักวิจัยไทยสามารถรวมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจากกลุม

ประเทศบอลติกและไอซแลนดเพื่อพัฒนาโครงรางการวิจัยเพื่อขอทุนจากโครงการดังกลาวรวมกัน 

อีกหนึ่งความเปนไปของความรวมมือ คือ การสงเสริมการทำวิจัยรวมภายใตโครงการของสภาวิจัย

แหงยุโรป (European Research Council–ERC) โดย บพค. ไดมีการลงนามในแนวปฏิบัติดาน

การดำเนินงานเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยขั้นแนวหนารวมกับคณะกรรมาธิการยุโรป

ดานการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยแนวหนาของไทยและทีม

ผูรับทุนจาก ERC ซึ่งเปนโปรแกรมที่เนนการเปดรับขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงในงานวิจัยแนว

หนาในสาขาที่หลากหลายเพื่อสรางงานวิจัยที่มีความโดดเดน โดยความรวมมือดังกลาวจะมุงใหทุน

วิจัยแกนักวิจัยไทย 10 คนตอป เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนในหนวยงานวิจัย ณ ประเทศในกลุม

ทวีปยุโรป ซึ่งรวมถึงกลุม/ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด 

สำหรับสาขาที่นาสนใจในการสรางความรวมกับ 4 มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันดังนี้ 

Vilnius University: สาขาที่เกี่ยวของกับ BCG (เชน ชีววิทยาศาสตร ชีวโมเลกุลจีโนมิกส  และ 

การแพทยแบบจำเพาะบุคคล (personalized medicine) เปนตน) ฟสิกสพลังงานสูง (high 

energy physics) ฟสิกสเลเซอร และเทคโนโลยีแสง เปนตน 

Riga Technical University: ว ิศวกรรมศาสตร (เช น ว ิศวกรรมหุ นยนต) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Tallinn University of Technology (TalTech): ปญญาประดิษฐ ระบบดิจิทัล และโลกเสมือน

แหงอนาคต (Metaverse) 

University of Iceland: โลกศาสตร พลังงานทดแทน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การ

ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย) 
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- คณะผูแทนมหาวิทยาลัยทั ้ง 4 จากกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด รวมถึงคณะผูแทน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานในไทย มีความประทับใจการเชื ่อมสัมพันธผานโครงการ Baltic 

Connect Plus และเล็งเห็นโอกาสในการตอยอดสรางความรวมมือดาน อววน. ระหวางกัน โดย

ตองการใหมีการลงนาม MoU กับแตละมหาวิทยาลัย/หนวยงานที่ไดเยี่ยมชมเพื่อสงเสริมกิจกรรม

ความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยตอไป ซึ่งในอนาคตสามารถตอยอดพัฒนาเปนเครือขาย

มหาวิทยาลัย และจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางระหวางภูมิภาคได เชนเดียวกับโครงการ Erasmus + 

ของสหภาพยุโรป  

- ปญหาหนึ่งของโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและนักวิจัยระหวางประเทศนั่นคือ คาครองชีพและ

คาเงินของแตละประเทศที่ไมเทากัน ทำใหเกิดความไมเทาเทียมกันในสวนของคาใชจ ายที่

หนวยงาน/มหาวิทยาลัยจะตองรับผิดชอบ แตคาธรรมเนียมการศึกษา และคาหอพัก นศ. ในกลุม

ประเทศบอลติกนั ้นยังต่ำกวาประเทศอื ่นๆ ในยุโรปอยู มาก ซึ ่งบางมหาวิทยาลัยไมเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษากับ นศ. ตางชาติ เพียงแตเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียน 8,000 – 

12,000 บาท ตอเทอมเทานั ้น ในขณะที่หลายมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตก เชน เบลเยียม 

เนเธอรแลนด และฝรั่งเศส เปนตน มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษากับ นศ. นอกอียูสูงกวา 

นศ. อียู โดยเฉล่ียแลวคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหอพัก นศ. ในยุโรปตะวันตกจะสูงกวาในกลุม

บอลติกประมาณ 4 เทา ดวยเหตุนี้การตอยอดความรวมมือผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

บุคลากรวิชาการ และนักวิจัยของไทยกับของกลุมประเทศบอล ติกคาดวาจะมีคาใชจายที่ต่ำกวา

มาก และสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

- ถึงแมจากการลำดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยทั้ง 4 จะไมไดอยูใน 200 อันดับแรก (สวน

ใหญอยูในประเทศพัฒนาแลวขนาดใหญ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน 

เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย รวมทั้งจีน) แตก็ถือวาเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศและมี

มาตรฐานการศึกษาเทียบเทากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในยุโรป และถาหากพิจารณาเปนสาขาวิชา 

แตละมหาวิทยาลัยตางก็มีความโดดเดนและความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางแตกตางกันไป เชน

บทสรุปและแนวทางการดำเนินการตอไป 
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เอสโทเนีย เปนประเทศที่มี Pisa Score สูงที่สุดในยุโรป  มีศักยภาพสูงสุดในดาน E-Government 

และ Cyber Security  ในขณะที่ ลิทัวเนีย มีศักยภาพระดับชั้นของยุโรปในดาน Life Science  

ดังนั้น จึงเปนตัวเลือกใหม ๆ สำหรับบุคลากร/นศ. ไทย โดยเฉพาะการศึกษาในมหาวิทยาลัย

เหลานี้ ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก (ตางจากเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน ที่ภาษาแมยังมีความสำคัญ

ในการศึกษาและใชชีวิต)  

- มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ตางมีศูนยสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาความเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการอุดมศึกษาในยุโรปนั้นใหความสำคัญใน

การตอยอดนำงานวิจัยไปพัฒนาสูนวัตกรรมเชิงพาณิชย โดยมหาวิทยาลัยในไทยหลายๆ แหงก็ได

จัดตั้งศูนยสงเสริมฯ ในลักษณะเดียวกันแลว และมีแนวโนมที่จะทำกิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความ

ตระหนักดานความเปนผูประกอบการในระดับสากลใหกับ นศ. ไทย และเปดประตูใหบริษัท start-

ups และ spinoff ของไทยไดหาพันธมิตรตางชาติเพื่อขยายธุรกิจสูภูมิภาคยุโรปได ในขณะเดียว

คณะกรรมการสภานวัตกรรมแหงยุโรป (European Innovation Council, EIC) มีโครงการใหทุน

ในการพัฒนา/ขยายบริษัท start-ups มายังยุโรป ซึ่ง สำนักงานที่ปรึกษาดาน อววน. ณ กรุง

บรัสเซลส สามารถประสานหนวยงานในการเขียนโครงรางขอเสนอเพื่อขอรับทุนดังกลาว 

- ในประเด็นการวิจัย พบวาในยุโรปมีการใหทุนวิจัยจำนวนมากที่หนวยงานวิจัยของไทยสามารถ

ขอรับทุนได แตยังติดปญหาในการหาองคกรพันธมิตรในยุโรปเพื่อสงขอเสนอโครงรางการวิจัย

รวมกัน โดยโครงการ Baltic Connect Plus ที่ สำนักงานที่ปรึกษาดาน อววน. ณ กรุงบรัสเซลส

ไดจัดขึ้น ไดชวยเปดโอกาสในการขยายเครือขายพันธมิตรการวิจัยใหแกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย

ในไทย ทำใหมีโอกาสในการสมัครขอทุนวิจัยจากยุโรปเพิ่มมากขึ ้น และเพื่อสงเสริมโอกาส

ความสำเร็จใหสูงมากขึ้น ในอนาคต สำนักงานที่ปรึกษาดาน อววน. ณ กรุงบรัสเซลส มีแผนในการ

จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากโครงการ Horizon 

Europe เพื่อเปนการประเมินศักยภาพของงานวิจัยของคนไทย และชวยเพิ่มโอกาสใหนักวิจัยของ

ไทยไดทำงานกับเครือขายระดับโลก 

- จากการไดหารือกับหนวยงาน/มหาวิทยาลัยในไทย พบวาทางหนวยงานตองการแลกเปลี่ยน

ขอมูลกับหนวยงานในยุโรปเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ ประเด็น เชน ทุนวิจัย ความสนใจในการทำวิจัย

รวมกัน การรับสมัครนักวิจัย การเยี่ยมชมหนวยงาน การถายทอดเทคโนโลยี และการสรางความ

รวมมือกับนานาชาติ เปนตน ดวยเหตุนี้ สำนักงานที่ปรึกษาดาน อววน. ณ กรุงบรัสเซลส จึง

รวมกับสมาคมวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) และ สมาคมสหวิทยาการและผูเชี่ยวชาญใน



 

  หนา 28 

ยุโรป (TPIEC-ตีปก) จัดตั ้ง Facebook Group “ชุมชนนักวิชาชีพไทยในยุโรป” เพื ่อใชเปน

แพลตฟอรมในการติดตอ แลกเปลี่ยนขอมูล และสรางความรวมมือระหวางนักวิชาชีพ นักวิจัย 

หนวยงานในไทยและในยุโรป โดยทาง สำนักงานที่ปรึกษาดาน อววน. ณ กรุงบรัสเซลส ไดทยอย

เชิญตัวแทนหนวยงาน/มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและในยุโรปเขารวมกลุมดังกลาวเพื่อขยายการสราง

ความรวมมือดาน อววน. ตอไป



 

  

ตารางแสดงศักยภาพที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางดาน อววน. ของกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด 

 คาสถิติ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ไอซแลนด ไทย 

ขอ
มูล

ทั่ว
ไป

แล
ะใ

นด
าน

เศ
รษ

ฐก
ิจ ประชากร (ลานคน)  

(ขอมูลป 2563) 
2.8 1.9 1.3 0.36 69.8 

GDP, PPP$ (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)  

(ขอมูลป 2563) 
108.56 60.07 50.16 20.38 1,272.9 

GDP/Capita, PPP$ (เหรียญสหรัฐฯ)  

(ขอมูลป 2563) 
38,824 31,509 37,745 55,966 18,236 

ปริมาณการคากับไทย   

ม.ค. - ธ.ค. 2564 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)  
52.79 55.35 58.89 22.8 - 

ขอ
มูล

ดา
นก

าร
วิจ

ัยแ
ละ

พั
ฒ

นา
 

สัดสวนของคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (เปอรเซ็นต 

GERD/GDP) (ขอมูลป 2562) 

0.9 0.5 1.3 2.1 1.1 

 ดัชนีการพัฒนามนุษย (ลำดับ) 

(Human Development Index: HDI)  

(ขอมูลป 2563)  

0.882 (34) 0.866 (37) 0.892 (29) 0.949 (4) 0.777 (79) 

 

ดัชนีนวัตกรรมโลก (ลำดบั)  

(Global Innovation Index: GII) 

(ขอมูลป 2564) 

 

39.9 (39) 40 (38) 49.9 (21) 51.8 (17) 37.2 (43) 



 

  

 คาสถิติ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ไอซแลนด ไทย 

จำนวนนักวิจัยดาน วทน. 

(ตอจำนวนประชากร 1 ลานคน)  

(ขอมูลป 2562) 

3,101 1,800 3,543 6,131 1,350 

ผลงานตีพิมพดาน วทน. ใน 1 ป 

(ฉบบั) (ขอมูลป 2562) 
2,267 1,418 1,415 681 12,514 

การไดรับการอางอิงของวารสารวิชาการ 
(เปอรเซ็นตผลงานตีพิมพดาน วทน. ตอผลงานตีพิมพดาน 

วทน. ทั่วโลกที่ไดรับการอางอิงสูงสดุ 10 เปอรเซ็นตแรก) 

(ขอมูลป 2562) 

4 5.9 7.6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ตารางสรุปขอมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด 
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ขอมูลท่ัวไป มหาวิทยาลยัท่ีเกาแกท่ีสดุในกลุมประเทศบอล

ติก กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1579 

มหาวิทยาลยัดานเทคโนโลยีแหงแรกและเกาแก

ท่ีสุดในกลุมประเทศบอลติก กอตัง้เมื่อป ค.ศ. 

1862 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยเีพียงแหงเดียวและมี

ความเปนนวัตกรรมสูงสดุของประเทศ

เอสโตเนีย กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1918 

มหาวิทยาลยัท่ีใหญท่ีสดุและเกาแก

ท่ีสุดของประเทศไอซแลนด กอตั้งข้ึน

เมื่อป ค.ศ. 1911 

การจัดอันดับ - อันดับ 1 ในลิทัวเนีย 

- อันดับ 596 ของโลก (SCImago Institutions 

Ranking (ขอมูลป 2565)) 

- อันดับ 1 ในลัตเวียจากสมาพันธนายจางใน

ลัตเวีย 

- อันดับ 686 ของโลก (SCImago Institutions 

Ranking (ขอมูลป 2565)) 

- อันดับ 3 ในหลักสูตร Master in Business 

Finance และอันดับ 5 ในหลักสตูร 

Professional MBA จากการจดัอันดับโรงเรียน

ดานการบริหารจดัการในยโุรปตะวันออก 

(Eduniversal)  

อันดับ  412 ของโลก (SCImago Institutions 

Ranking (ขอมูลป 2565)) 

อันดับ  566 ของโลก (SCImago 

Institutions Ranking (ขอมูลป 

2565)) 

จำนวนนักศึกษา 

และบุคลากร 

- นักศึกษาประมาณ 24,000 ราย (นักศึกษา

ตางชาติ 8%)  

- บุคลากรสายวิชาการจำนวน 3,000 ราย และ 

นักวิจัย 740 ราย 

- นักศึกษา 15,000 ราย (นักศึกษาตางชาติ 27% 

สวนใหญมาจากฝรั่งเศสและเยอรมนี) โดยสาขา

วิศวกรรมมจีำนวนนักศึกษาสูงสุด (61%) 

- บุคลากรสายวิชาการจำนวน 553 ราย และ 

นักวิจัย 801 ราย 

- นักศึกษา 9,200 ราย (นักศึกษาตางชาติ 

13% ซึ่งถือวาสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ในเอสโตเนีย ) 

- นักศึกษา 15,089 ราย ซึ่งถือเปน 

64% ของนักศึกษาท้ังหมดในไอซแลนด 

(นักศึกษาตางชาติ 11% ซึ่งสวนใหญมา

จากอเมริกา และมี นศ. ไทย 3 ราย) 

- บุคลากรสายวิชาการจำนวน 552 

ราย และนักวิจัย 484 ราย 

ผลงานตีพิมพ/

ผลงานวิจัย 

ผลงานตีพิมพทางวิชาการ 3,000 ฉบับ/ป 

โครงการวิจัย 400 โครงการ/ป 

ผลงานตีพิมพทางวิชาการ 860 ฉบับ/ป ผลงานตีพิมพทางวิชาการ 1,215 ฉบับ/ป ผลงานตีพิมพทางวิชาการ 1,360 ฉบับ/

ป (โดย 70% เปนความรวมมือกับ 
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ตปท. ซึ่งมีความรวมมือกับอเมริกามาก

ท่ีสุด) 

คณะท่ีเปดสอน 15 คณะ คณะท่ีมีช่ือเสียงคือ ศูนยชีววิทยา

ศาสตร (เปนคณะท่ีมีการสรางความรวมมือกับ

ตางประเทศและมีนักศึกษาตางชาติมากท่ีสดุ) 

และ คณะฟสิกส   

9 คณะ คณะท่ีมีช่ือเสียงคือ  

คณะวิศวกรรมเครื่องกล และคณะวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี

ศูนยวิจัย 13 ศูนย 

5 คณะ โดยคณะท่ีมีช่ือเสียงคือ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

25 คณะ ภายใต 5 สาขาหลัก ไดแก 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 

มนุษยศาสตร ครศุาสตร 

วิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร

ธรรมชาต ิ

สาขาเชี่ยวชาญ ชีววิทยาศาสตร (อณูชีววิทยา และการตดัตอ

พันธุกรรม) ฟสกิส เทคโนโลยีเลเซอร  

วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร 

การกำกับดูแลเทคโนโลยี และวิศวกรรมความ

ปลอดภัยทางไซเบอร  

โลกศาสตร การประมงยั่งยืน 

สาธารณสุข การสำรวจระยะไกล และ

พลังงานหมุนเวียน 

หนวยงานสงเสริม

การสราง

นวัตกรรมและการ

พัฒนาความเปน

ผูประกอบการ 

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Sunrise 

Valley: สงเสรมิการพัฒนานวัตกรรมและความ

เปนผูประกอบการ โดยเนนในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ อวกาศ เกษตรอัจฉริยะ และ 3D 

RTU Design Factory: แพลตฟอรมของ

มหาวิทยาลยัท่ีสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ

ความเปนผูประกอบการของนักศึกษา  

Mektory Innovation and Business 

Centre: เปนศูนยสงเสริมการพัฒนางานวิจัย

ของนักศึกษาสูนวัตกรรมและธุรกิจ 

Technology Transfer Office (TTO) 

เพ่ือใหความชวยเหลือแกนักวิจัยในการ

พัฒนางานวิจัยสูนวัตกรรมและจดัตั้ง

บริษัท start-ups รวมถึงขยาย

เครือขายชุมชนนวัตกรรมท้ังในประเทศ

และนอกประเทศ 

หนวยงาน/ 

ผลงานสำคัญ 

- ศูนยชีววิทยาศาสตร (เทคโนโลยตีัดตอ

พันธุกรรม) 

- ศูนยวิจัยดานเลเซอร ของคณะฟสิกส 

(เทคโนโลยีเลเซอร และการข้ึนรูปสามมติิโดยใช

แสงความเขมขนสูง) 

- เปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยดาน

เทคโนโลยีของยุโรป 

- RTU Scientific Library: หองสมุดวิชาการท่ี

รวบรวมผลงานและขอมลูดานวิศวกรรมและ

สถาปตยกรรมของประเทศไวมากท่ีสุด  

- เปนสถาบันการศึกษาท่ีรวมขับเคลื่อน

เอสโตเนียสูสังคมดิจิทัล หรือ e-Estonia 

- การพัฒนารถยนตท่ีช่ือวา Iseauto ซึ่งเปน

รถยนตไรคนขับคันแรกของประเทศ 

- เปนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลยั 

Aurora เนนการบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

- โครงการ Edit-SMM เพ่ือพัฒนา

วิธีการตรวจหามะเร็งของเม็ดเลือด

พลาสมาเซลลในระยะเริ่มแรก 

 



 

  

ตารางสรุปโอกาสการสรางควารวมมอืดาน อววน. ระหวางมหาวิทยาลัยกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนดและหนวยงาน/มหาวิทยาลัยในไทย 
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จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

รูปแบบ: MoU (แลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาการ

และนิสติ และการทำวิจัยรวมกัน)  

สาขา: นโยบายสังคม เคมี วิศวกรรมเคมี 

ชีววิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

บริหารธุรกิจ/การจัดการ และการวิจัยเพ่ือ

สงเสริมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (SDGs) 

รูปแบบ: MoU (RTU เสนอใหทุนแลกเปลีย่น

นักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน และ

การใหคำปรึกษารวมกันในการทำวิจัยของ

นักศึกษาปริญญาเอกของท้ัง 2 มหาวิทยาลัย) 

สาขา:  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รูปแบบ: คลินิกกฎหมายเพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรม 

สาขา:  คณะนิติศาสตร โดยเฉพาะในดาน 

Business and Technology 

รูปแบบ: การแลกเปลีย่นนักศึกษา 

สาขา:  คณะวิทยาศาสตรของจุฬา

โดยเฉพาะกับภาควิชาวิทยาศาสตรทาง

ทะเล วิทยาศาสตรการอาหาร ธรณีวิทยา 

และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การผลักดันใหบริษัท start-ups ไทยภายใตการดูแลของ CU Innovation Hub มีการขยายตัวไปยังประเทศตาง ๆ ในยุโรปซึ่งรวมถึงกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด ผานการทำงานรวมกับ

ศูนยสงเสริมนวัตกรรมหรือบริษัท start-ups ของมหาวิทยาลยัท้ัง 4 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- การทำ MoU โดยภาพรวม จากน้ันคอยศึกษาในการทำความรวมมือรายสาขากับแตละมหาวิทยาลยั  

- กิจกรรม: การเชิญผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยศลิปากรเยือนมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนด  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลการวิชาการ การแลกเปลี่ยน

ศิลปนเพ่ือจัดนิทรรศการและจัดการอบรมวิชาชีพ การจัดหลักสูตรภาคฤดูรอน และการพัฒนาหลักสตูรรวมกัน 

สาขา: ชีววิทยาศาสตร  ฟสิกส เคมี 

คณิตศาสตร เทคโนโลยสีารสนเทศดานสุขภาพ 

วัสดุศาสตร และเภสัชศาสตร 

สาขา: สถาปตยกรรม และเทคโนโลยีเสื้อผาและ

สิ่งทอ 

สาขา: สถาปตยกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ การออกแบบการสื่อสารดิจิทัล 

สาขา: โบราณคดี เทคโนโลยีการเกษตร

ยั่งยืน เทคโนโลยีการเพาะพันธุสตัวน้ำ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

- การทำ MoU เพ่ือสงเสรมิการแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคคลการวิชาการ การวิจัยรวม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนรวมกัน และการจัดประชุมวิชาการรวมกัน 

- การสรางความรวมมือระหวางศนูยสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาความเปนผูประกอบการของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังสองฝง เชน การจัด Global Entrepreneurship Camp 

สาขา: จีโนมิกส ชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ 

ฟสิกสเลเซอร เทคโนโลยีแสง ฟสกิสพลังงานสูง

และฟสิกสดาราศาสตร 

สาขา: วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมการบิน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

สาขา: การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใน

อุตสาหกรรมและการขนสง การพัฒนา

สาขา: โลกศาสตร การสำรวจระยะไกล 

(Remote Sensing) เทคโนโลยีการเกษตร 
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เมืองและเครือขายไฟฟาอัจฉริยะ และ

ความปลอดภัยทางไซเบอร 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการประมงอยาง

ยั่งยืน 

ราชวิทยาลัยจุฬา-

ภรณ 

การทำ MoU เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลการวิชาการ การวิจัยรวม การจดัการเรยีนการสอนรวมกัน และการจดัประชุมวิชาการรวมกัน 

สาขา: การพยาบาล การศึกษาทางคลินิกข้ันสูง 

(ในดานวิทยามะเร็ง หทัยวิทยา และ

อายุรศาสตร เปนตน) 

สาขา: วิศวกรรมการแพทยและฟสิกสการแพทย สาขา: การแพทยดิจิทัล และนวัตกรรม

ดานสุขภาพ ท่ีใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

และ Big data 

สาขา: การพยาบาล วิทยาศาสตร

การแพทย และการตอยอดงานวิจยัสูเชิง

พาณิชยผานการสงเสรมิการถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเปนบริษัท start-ups 

สถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน 

(PIM) 

- การทำ MoU ซึ่งสาขาหลักท่ีมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศบอลติกและไอซแลนดสนใจสรางความรวมมือกับทาง PIM คือ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการสรางความเปนผูประกอบการ 

โดยเฉพาะในหลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจในธุรกิจระหวางประเทศ (iMBA) 

- การสงนักศึกษาจาก PIM ไปฝกงานยังมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แหง ตามแนวทางการศึกษาแบบเรยีนรูจากประสบการณจริง (Work - based Education) 

สาขา: International Business 

Management และ DeepTech 

Entrepreneurship 

สนใจสรางความรวมมือกับหลักสตูร M.Eng. in 

Engineering and Technology: iMET เนนใน

สาขาวิศวกรรมการผลติยานยนต วิศวกรรมอุตสา

หการ วิศวกรรมหุนยนต 

สนใจสรางความรวมมือกับหลักสตูร 

M.Eng. in Engineering and 

Technology: iMET เนนในสาขาระบบ

อัตโนมัติ วิศวกรรมขอมลู และ

ปญญาประดิษฐ 

คณะวิทยาศาสตรการอาหารของ 

University of Iceland สามารถรวม

พัฒนาหลักสตูรกับ Food Academy ของ 

PIM 

สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาติ 

(สวทช.) 

- ความรวมมือดานการวิจัย ท้ังในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการทำโครงการวิจัยรวมกัน  

- การรวมเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในการขอทุนจาก โครงการ Horizon Europe และ โครงการ SEA-EU JFS  

- การรวมสมัครขอทุนเพ่ือแลกเปลี่ยนนักวิจัยหรือบุคลการวิชาการภายใตโครงการ Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ของสหภาพยโุรป  

สาขา: การวิจัยในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพกับ 

BIOTEC ดานวัสดุนาโนและเซ็นเซอรระดบันาโน

ท่ีประยุกตใชในการแพทยกับ NANOTEC และ

สาขา: การวิจัยในสาขาวิศวกรรมนาโนกับ 

NANOTEC อุตสาหกรรม 4.0 กับ ศูนยนวัตกรรม

การผลิตยั่งยืน (SMC) ของ NECTEC ระบบ 

สาขา: การวิจัยในสาขาเทคโนโลยไีบโอเมท

ริกซ และความปลอดภัยทางไซเบอรกับ 

NECTEC 

สาขา: การวิจัยในสาขาพลังงานทางเลือก 

และเทคโนโลยีการลดการปลอยคารบอน

กับ ENTEC 



 

  

 
Vilnius University RTU TalTech University of Iceland 

ดานการประมวลผลควอนตัม (Quantum 

Computing) กับ NECTEC 

Automation กับ MTEC และเช้ือเพลิงชีวภาพ

กับ ENTEC 

หนวยบริหารและ

จัดการทุนดานการ

พัฒนากำลังคน 

และทุนดานการ

พัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัยและการ

สรางนวัตกรรม 

(บพค.) 

- การจัดการคอรสอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรวมกัน รวมถึงการสนับสนุนทุนแลกเปลีย่นใหนักวิจัยของท้ังสองฝายไดเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น/ยาว ในกลุมประเทศบอล

ติกและไอซแลนด และไทย ภายใตโครงการ PMU-B Global Partnership ของ บพค. 

- การรวมสงโครงรางการวิจัยเพ่ือขอทุนจากโครงการ SEU-EU JFS 

- การสงเสริมการทำวิจัยรวมภายใตโครงการของสภาวิจัยแหงยุโรป (European Research Council–ERC) 

สาขา: สาขาท่ีเก่ียวของกับ BCG (เชน ชีววิทยา

ศาสตร ชีวโมเลกุล จีโนมิกส  และ การแพทย

แบบจำเพาะบุคคล (personalized medicine) 

เปนตน) ฟสิกสพลังงานสูง (high energy 

physics) ฟสิกสเลเซอร และเทคโนโลยีแสง เปน

ตน 

สาขา: วิศวกรรมศาสตร (เชน วิศวกรรมหุนยนต) 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขา: ปญญาประดิษฐ ระบบดิจทัิล และ

โลกเสมือนแหงอนาคต (Metaverse) 

สาขา: โลกศาสตร พลังงานทดแทน และ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (การ

ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศนูย) 
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