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ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. ผนึกกำ�ลังพันธมิตร โชว์นวัตกรรมระบบร�ง พัฒน�โดยคนไทย

สวทช. ก.วิทย์ฯ จับมือ มทร.ธัญบุรี ขย�ยเครือข่�ย ITAP 

หนุน SME ในพื้นที่ภ�คกล�ง

ซอฟต์แวร์พ�ร์ค จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ฯ จัดประกวด 

“สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้�งช�ติ” ชิงทุนก�รศึกษ�

ITAP สวทช. หนุน SME สร้�งผลิตภัณฑ์จ�กวัสดุเหลือใช้

โชว์ในง�น TIFF2016

เอกชนข�นรับร่วมง�น CEO Innovation Forum 2016 

พร้อมเปิดตัวม�ตรก�รยกเว้นภ�ษี 300%

ก.วิทย์ฯ จับมือ 11 หน่วยง�น หนุนจัดง�น Startup Thailand 

2016 เพื่อผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่

ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” 

สร้�งโอก�สผู้ประกอบก�รไทย เข้�ถึงตล�ดภ�ครัฐ

ก.อุตส�หกรรม ร่วมกับ 4 หน่วยง�น ดันผู้ประกอบก�รไทย

เข้�ถึงแหล่งเงินทุนนอก เข้�ร่วม “Green SMEs” ในเวทีโลก

ศ�ลปกครองเปิดช่องท�งก�รเรียนรู้ ผ่�นระบบสื่อส�ระ

ออนไลน์ เพื่อก�รเรียนรู้ท�งไกล เฉลิมพระเกียรติฯ

ITAP สวทช. แถลงผลง�นรอบ 5 เดือน เดินหน้�เคียงข้�ง 

SMEs ยั่งยืนด้วยวิจัยพัฒน�และนวัตกรรม

มทร.ล้�นน� ผนึกกำ�ลัง สวทช. ร่วมวิจัยและขย�ยผลสู่ชุมชน

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี

เมษายน 2559 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม Insight

ข่�ว News

บทคว�ม Article

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2559 
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กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวจิยัแหง่ช�ต ิ(วช.) ก�รรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) บรษิทั รถไฟฟ�้ รฟท. จำ�กดั (แอรพ์อรต์เรล

ลิงก์) ก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สม�คมวิศวกรรมระบบขนส่งท�งร�งไทย (วศรท.) และ Railway 

Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแถลงข่�วก�รประชุมวิช�ก�รและแสดงนิทรรศก�รอุตส�หกรรม

ระบบขนส่งท�งร�งไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบร�งอย่�งไรให้ได้ม�ตรฐ�น” (The Second Thai Rail Industry 

Symposium and Exhibition (RISE2) “Railway Standard and Thai Railway Parts Manufacturing”) ระหว่�งวันที่ 

16 - 17 มีน�คม 2559 ณ สถ�นีรถไฟฟ้�แอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน เพื่อนำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ของผลง�นวิจัยและ

นวัตกรรมระบบร�งของประเทศไทยที่ ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในภ�คอุตส�หกรรมได้จริง และเผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�น

ม�ตรฐ�นก�รผลติชิน้สว่นระบบร�ง รวมทัง้นำ�เสนอคว�มก�้วหน�้ของก�รพฒัน�ชิน้สว่นระบบร�งในต�่งประเทศ เพือ่เปน็

บทเรยีนทีด่ีในก�รนำ�ม�ประยกุตแ์ละตอ่ยอดขย�ยผลในประเทศไทย อนัเปน็ก�รสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยมขีดีคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันและส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืนในระยะย�ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21874-nstda

ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. ผนึกกำาลังพันธมิตร 
โชว์นวัตกรรมระบบรางพัฒนาโดยคนไทย
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สวทช. ก.วิทย์ฯ จับมือ มทร.ธัญบุร ี
ขยายเครือข่าย ITAP หนุน SME

ในพื้นที่ภ�คกล�ง ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลธญับรุ ีจ.ปทมุธ�น ี- สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) 

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ลงน�มคว�มร่วมมือกับ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี ในก�ร

ดำ�เนินง�นเครือข่�ยโปรแกรม ITAP ในพื้นที่ภ�คกล�ง กล่�วคือ มห�วิทย�ลัยฯ จะนำ�กลไก ITAP ไปใช้ในก�รสนับสนุน SME  

ซึ่งประโยชน์ที่ภ�คอุตส�หกรรมและประเทศจะได้รับ คือ จะเข้�ถึงผู้เชี่ยวช�ญที่พร้อมให้ก�รสนับสนุนแก้ไขปัญห� และทำ�

วิจัยพัฒน� ที่ครอบคลุมหล�กหล�ยส�ข�ม�กขึ้น เข้�ถึงเทคโนโลยีของมห�วิทย�ลัยได้ม�กขึ้น และจะมีจำ�นวน SME ที่ได้

รับก�รสนับสนุนม�กขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21892-itap
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ITAP สวทช. หนุน SME
สร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
พร้อมอวดโฉมในง�น TIFF2016

ณ ง�น TIFF2016 อิมแพ็คเมืองทองธ�นี - สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์ และสม�คมอุตส�หกรรมเครื่องเรือนไทย จัดพิธีเปิดนำ�เสนอ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงก�ร “อัพไซคลิ่ง : สร้�งคุณค่�ให้วัสดุเหลือใช้ด้วยก�รออกแบบ (Upcycling : Value Creation 

with Design)” โดยก�รแปลงเศษวสัดหุรอืขยะทีเ่หลอืทิง้จ�กก�รผลติทีม่จีำ�นวนมห�ศ�ลในโรงง�น สูแ่นวคดิ ‘ก�รบรหิ�ร

จัดก�รกับขยะ’ เป็น ‘ก�รออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่�อย่�งยั่งยืน’ ผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ�้นดีไซน์เท่ สวยง�ม 

ไมเ่หมอืนใคร พรอ้มอวดโฉมผลง�นทีไ่ดส้ร้�งสรรค์โดยผูป้ระกอบก�ร 5 ร�ย กว่� 30 ชิน้ ในง�นแสดงสนิค้�เฟอรน์เิจอร ์

2559 (TIFF 2016) ระหว�่งวนัที ่9 - 13 มนี�คม 2559 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร ์2-3 อมิแพค็เมอืงทองธ�น ีนบัเปน็อกีหนึง่แรง 

‘ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ของประเทศ’ ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21909-tiff2016
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ก.วิทย์ฯ จับมือ 11 หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหนุนจัดงาน 

Startup Thailand 2016
เพื่อผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่

กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีจบัมอื 11 หนว่ยง�นภ�ครฐัและเอกชนลงน�มบนัทกึคว�มรว่มมอื ประกอบ

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงก�รคลัง กระทรวงอุตส�หกรรม 

กระทรวงก�รต�่งประเทศ กระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและกฬี� กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สำ�นกัง�น

ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เครือข่�ยประช�รัฐ ภ�คเอกชน และประช�คมสต�ร์ทอัพไทย จัดง�น Start-

up Thailand 2016 ระหว่�งวันที่ 28 เมษ�ยน 2559 – 1 พฤษภ�คม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 

ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ในก�รประชุมครั้ง

ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกร�คม 2559 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น มีมติมอบหม�ย

ให้กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�โครงก�ร National Campaign Startup Thailand เพื่อ

เปน็ก�รระดมผูป้ระกอบก�รเทคโนโลยรี�ยใหมข่องประเทศใหม้�รวมตวักนั โดยม ีดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์รฐัมนตรวี�่ก�ร

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ�น พร้อมด้วยผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นคว�มร่วมมือทั้ง 11 หน่วยง�น
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงฯ มีนโยบายที่จะตอบโจทย์รัฐบาลด้วยการจับมือ

กบัหนว่ยงานภาครฐั 11 หนว่ยงาน สนบัสนนุและสง่เสรมิผูป้ระกอบการเทคโนโลยี

รายใหม่ โดยการจัดงาน Startup Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 

1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมาย

เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศ

เศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน

และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพใน

การขยายธรุกจิและสรา้งตลาดใหม ่(Scalable) สามารถเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด 

(High growth) ดว้ยการระดมผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายใหมข่องประเทศใหม้า

รวมตวักนั เปดิโอกาสใหพ้บปะและแลกเปลีย่นประสบการณก์บันกัธรุกจิทีป่ระสบ

ความสำาเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุน

ทางการเงนิ ตลอดจนสรา้งความตระหนกัและความตืน่ตวัใหก้บัทกุคนในสงัคมใน

การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา นักเรียน

อาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาและทำางานมาระยะหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหาร

องค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการบ่มเพาะให้

บรกิารหรอืมกีจิกรรมสง่เสรมิ startup และผูป้ระกอบการ SMEs อนัจะชว่ยผลกัดนั

ให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทยและส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Startup Unite” ซึ่งเป็นการรวบรวม Start-

up และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทย โดยเนน้การใชส้นิคา้และบรกิารของ Startup ในการจดังาน อาท ิการ

ใชแ้อปพลเิคชนัของ Startup นอกจากนีย้งัมกีารเสวนา

และปาฐกถาพิเศษจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

“วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “การ

ขับเคลื่อน Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของ

ไทย” โดย ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ ์รองนายกรฐัมนตร ี

และการเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup 

ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดง

ผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเงิน/

การธนาคารมหาวิทยาลัย international show-

case และ future of industry startup ทั้งนี้เพื่อให้

ผูป้ระกอบการรุน่ใหมไ่ดร้บัความรูอ้ยา่งเตม็ที ่และเกดิ

แรงบันดาลใจสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ก.อุตสาหกรรม ร่วมกับ 4 หน่วยงาน 
ดันผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนอก

พร้อมชูไอเดีย “Green SMEs” ในเวทีโลก

กระทรวงอุตส�หกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม (กสอ.) ผนึกกำ�ลังกับ 3 หน่วยง�นหลักด้�นก�รวิจัย

และเทคโนโลยีของไทย ได้แก่ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ช�ต ิ(สวทน.) และคณะวศิวกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร ์

ดึงองค์ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแห่งสหประช�ช�ติ (องค์ก�ร ยูนิโด) ดำ�เนินโครงก�ร GEF UNIDO Cleantech Pro-

gramme for SMEs in Thailand เพื่อคัดเลือก SMEs กลุ่ม Start-up เข้�ร่วมฝึกอบรมและนำ�เสนอผลง�น ผ่�นก�ร

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอ�ด ชิงเงินทุนพัฒน�กิจก�รกว่� 60,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประม�ณ 2,100,000 

บ�ท และมีโอก�สเจรจ�ธุรกิจร่วมลงทุนด้�นนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอ�ดในง�น Cleantech Open เมืองซ�นฟร�นซิสโก 

ประเทศสหรัฐอเมริก�

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21912-greensmes
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ITAP สวทช. แถลงผลงานรอบ 5 เดือน 
เดินหน้�เคียงข้�ง SMEs ให้ยั่งยืนเติบโต

ด้วยวิจัยพัฒน�และนวัตกรรม

ITAP หรอืโปรแกรมสนบัสนนุก�รพฒัน�เทคโนโลยแีละนวตักรรม สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

ช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี แถลงผลง�นในรอบ 5 เดือน (ตุล�คม 2558 - กุมภ�พันธ์ 2559) ชี้ 

ITAP ช่วยเหลือ SME ปลดล็อคข้อจำ�กัดท�งธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมม�กกว่�เป้�หม�ยที่ว�งไว้ รวมทั้งสร้�ง

เครือข่�ย ITAP ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยถึง 17 แห่งแล้ว ประก�ศพร้อมเดินหน้�ทำ�ง�นสอดคล้องนโยบ�ยรัฐบ�ล

สนับสนุน 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้�วกระโดดต่อไป
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม 2558 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการสรา้งความเขม้แขง็ของ SME 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 

โดยอนุมัติให้ ITAP สนับสนุน SME จำานวนมากขึ้นเป็น 2 เท่า (จาก 400 โครงการ

ในปีก่อนหน้า เป็น 800 โครงการ) ในลักษณะโครงการนำาร่องในปี 2559 ภายใน

ระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม 2558 จนถึงกุมภาพันธ์ 2559 ITAP ได้ดำาเนิน

กจิกรรมสำารวจความตอ้งการและวนิจิฉยัใหค้ำาปรกึษาเบือ้งตน้แก ่SME ทัว่ประเทศ

จำานวนมากถงึ 662 ราย (จากแผนทีก่ำาหนดไว ้650 ราย) และดำาเนินกจิกรรมวจิยั

และพฒันาเทคโนโลยเีชงิลกึรวมทัง้ถา่ยทอดเทคโนโลยใีห ้แก ่SME ทัว่ประเทศอกี

จำานวนมากถึง 393 ราย (จากแผนที่กำาหนดไว้ 380 ราย) แสดงให้เห็นว่าในระยะ

เวลาครึ่งปีที่ผ่านมา ITAP สามารถช่วยเหลือ SME ในการปลดล็อคข้อจำากัดทาง

ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งก่อให้

เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำานวนมากกว่า 555.4 

ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนจากภาครัฐร้อยละ 23 และการลงทุนจากภาคเอกชน 

(SME) รอ้ยละ 77 โดยคาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิตอ่ประเทศไม่

ต่ำากว่า 3,421 ล้านบาท โดยภาคเอกชนได้รับผลประโยชน์ 8.5 เท่าจากเงินลงทุน

ภายในระยะเวลา 1 ป ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสำาเรจ็ของ ITAP ในการชว่ยเหลอื SME 

และประเทศไทย นอกจากนัน้ ITAP ยงัทำางานสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลใน

การสนบัสนนุอตุสาหกรรมใหม่ๆ  ทีจ่ะสามารถขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยในอนาคต 

ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ต้องต่อยอด 

ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยวกลุ่ม

รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) การแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมใหม่สำาหรับอนาคต ได้แก่ 

1) หุน่ยนต ์2) การบนิและโลจสิตกิส ์3) เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 4) ดจิทิลั 

และ 5) การแพทย์ครบวงจร”  

“เพื่อให้การสนับสนุน SME ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ITAP มี

เครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้งอยู่

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำานวน 10 แห่งก่อนปี 2559 ได้แก่ 1) สวทช.ภาคเหนือ 

2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8) มหาวิทยาลัยศิลปากร 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และ 10) สถาบันไทย-เยอรมัน รวมทั้งขยายความร่วมมือ

เพิ่มเติมอีก 7 แห่งในปี 2559 ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 5) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 7) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมเป็นเครือข่ายความ

ร่วมมือของ ITAP มากถึง 17 แห่ง ซึ่งจะช่วยเป็นกำาลังในการสนับสนุน SME ให้

ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้น ITAP ได้ทำาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

ที่ให้การสนับสนุน SME (เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

หรือ SME BANK เป็นต้น) เพื่อส่งต่อ SME ตามความต้องการและความสามารถ

ในการสนับสนุนของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้ SME ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

อย่างต่อเนื่องและครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า” ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กล่าว
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ซอฟต์แวร์พาร์ค จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ฯ
จัดประกวด “สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้�งช�ติ” 

ชิงทุนก�รศึกษ�รวมกว่� 200,000 บ�ท

ซอฟต์แวร์พ�ร์ค ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำ�กัด จัดประกวด “สุดยอด แอนิเมชั่น เงินออมสร้�ง

ช�ติ” ดึงเย�วชนคนรุ่นใหม่ใช้จินตน�ก�รและคว�มคิดสร้�งสรรค์ผ่�นสื่อแอนิเมชั่น ภ�ยใต้แนวคิดของก�รกระตุ้นและ

ปลกูฝงัใหค้นไทยมพีฤตกิรรมก�รออมเงนิตัง้แตว่ยัเย�ว ์เหน็คว�มสำ�คญัของก�รออมเพือ่ก�รสร�้งคว�มมัน่คงใหก้บั

ชีวิตและครอบครัว ป้องกันคว�มเสี่ยงที่จะก้�วเข้�สู่ภ�วะเกษียณ

ทั้งนี้ โครงก�ร Software Park - WealthMagik Animation Award จะเริ่มเปิดให้นิสิต นักศึกษ� สมัครเข้�ร่วม

ส่งผลง�นประกวดตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษ�ยน 2559 โดยผู้สนใจส�ม�รถลงทะเบียนและศึกษ�ข้อมูลร�ยละเอียดได้ที่  

www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th  และประก�ศผลผู้ชนะเลิศในเดือน ตุล�คม 

2559 หรือสอบถ�มโทร. 0-2861-4830 ต่อ 629 
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เอกชนขานรับร่วมงาน
CEO Innovation Forum 2016 

พร้อมเปิดตัวม�ตรก�รยกเว้นภ�ษี 300%
ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม

25 มนี�คม 2559 : กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ติ

(สวทช.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) ร่วมกัน

จดัง�น “CEO Innovation Forum 2016 และเปดิตวัม�ตรก�รยกเวน้ภ�ษ ี300% สำ�หรบัก�รวจิยั พฒัน� และนวตักรรม” 

โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ�น ภ�ยในง�นมีก�รเสวน�

พเิศษ หวัขอ้ “ก�รสร�้งขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของประเทศ ดว้ยก�รวจิยั พฒัน� และนวตักรรม” โดย ดร.พเิชฐ 

ดุรงคเวโรจน์  คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง คุณก�นต์ ตระกูลฮุน ประธ�นร่วมคณะ

ทำ�ง�นร่วมประช�รัฐ ด้�นก�รยกระดับนวัตกรรมและผลิตภ�พ พร้อมเปิดตัวม�ตรก�รยกเว้นภ�ษี 300% ขับเคลื่อน

ประเทศสู่นวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21935-ceo-innovation-forum-2016
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ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. สร้างโอกาส
ผู้ประกอบการไทย เข้าถึงตลาดภาครัฐ 
เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” ยกระดับสู่ส�กล

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี โดยสำ�นักงบประม�ณ และกระทรวงก�รคลัง โดยกรมบัญชีกล�ง เปิดตัว ‘บัญชีนวัตกรรมไทย’ 

เข้�ถึงตล�ดภ�ครัฐ สร้�งโอก�สผู้ประกอบก�รไทย หนึ่งในกลไกภ�ครัฐที่หนุนให้ผลง�นวิจัยจ�กคว�มรู้ของคนไทย มี

โอก�สนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ม�กขึ้น มีม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับและยกระดับสู่ส�กล โดยอ�ศัยกลไกก�รจัดซื้อจัดจ้�งของ

ภ�ครัฐเป็นตัวนำ� ชึ่งเป็นม�ตรก�รเพิ่มโอก�สให้ผู้ประกอบก�รไทยส�ม�รถข�ยผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร ที่เป็นผลง�น

นวตักรรมใหก้บัภ�ครฐัไดง้�่ยและสะดวกม�กขึน้ พรอ้มทัง้สนบัสนนุผลง�นวจิยัและพฒัน�นวตักรรมของไทยใหส้�ม�รถ

ผลิตสู่เชิงพ�ณิชย์อย่�งมีคุณภ�พและม�ตรฐ�นในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ล่�สุด

ประก�ศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 26 ผลง�น เตรียมจ่อขึ้นบัญชีอีกหล�ยสิบผลง�นเร็วๆ นี้ โดยส�ม�รถขึ้นทะเบียน

นวัตกรรมไทยได้สูงสุดเป็นเวล� 8 ปี
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้งที่ยังไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์ ขาดกลไก

เชื่อมโยงระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการแปลงผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ 

รวมทั้งขาดการสร้างตลาดภาครัฐเพื่อรองรับนวัตกรรมที่พัฒนาโดยภาคเอกชน  

คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ (คพน.) ซึง่มทีา่นนายกรฐัมนตร ี

(พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา) เปน็ประธาน ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำาคญัของการเพิม่

ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีการ

สรา้งสรรคน์วตักรรมของประเทศทีส่ามารถแขง่ขนักบันานาประเทศได ้รวมทัง้ตอ้ง

มีการกำากับดูแลการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อนำา

ไปสู่การสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำา สร้างสรรค์สังคมไทย รวมทั้งสร้างความ

ยัง่ยนื มัน่คง และมัง่คัง่ใหแ้กป่ระเทศในระยะยาว จงึเปน็ทีม่าของนโยบาย ‘บญัชี

นวัตกรรมไทย’ ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็น

เครื่องมือทางนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการนำา

ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้

สามารถผลติสูเ่ชงิพาณชิย ์อยา่งมมีาตรฐานในระดบัทีเ่ชือ่ถอืได ้ตลอดจนทดแทน

การนำาเข้าจากต่างประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวง

วิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ และมอบ

หมายสำานกังบประมาณเปน็หนว่ยตรวจสอบราคาของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีผ่า่น

การตรวจสอบคณุสมบตัเิรยีบรอ้ยแลว้ หากไดม้าตรฐานและเปน็ไปตามขอ้กำาหนด

แล้วจึงประกาศรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ขึ้นใน “บัญชีนวัตกรรมไทย”

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “มาตรการการ

ขึน้บญัชนีวตักรรมไทยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิผู ้ประกอบการไทย 

ในการนำาผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ และสง่เสรมิผลงานวจิยัและพฒันานวตักรรม

ของไทยใหส้ามารถผลติสูเ่ชงิพาณชิยอ์ยา่งมมีาตรฐาน ในระดบัทีเ่ชือ่ถอืได ้ตลอด

จนทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้การจัดซื้อ

จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย สามารถดำาเนิน

การได้โดยเริ่มจากเตรียมแบบคำาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและเอกสารประกอบ

ต่างๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นส่งมายัง สวทช. ซึ่ง สวทช. โดยคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จะพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมไทยตามหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เป็น

นวตักรรมทีเ่ปน็ผลมาจากงานวจิยัและพฒันาของคนไทยอยา่งมนียัสำาคญั 2) เปน็

นิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำานาจหน้าที่

ตามกฎหมายในการผลิตและจำาหน่าย 3) ผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับ 4) มี

ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เมื่อคณะ

กรรมการฯ มีมติรับรอง สวทช. จะนำาส่งรายละเอียดผลงานที่ผ่านการพิจารณา

แล้วให้สำานักงบประมาณ ดำาเนินการตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการ และ

จัดทำาประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งขณะนี้มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำาขอฯ 

มายัง สวทช. แล้วทั้งสิ้น 87 ผลงาน และที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ 

แล้วจำานวนทั้งสิ้น 34 ผลงาน โดย ณ วันนี้ (28 มี.ค. 59) สำานักงบประมาณได้

ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จำานวน 26 ผลงาน” 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย

สามารถดูได้ที่ http://www.innovation.go.th/
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ศาลปกครองเปิดช่องทางการเรียนรู้
กฎหมายปกครอง ผ่านระบบ

สื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ

อ�ค�รศ�ลปกครอง ถนนแจ้งวฒันะ - น�ยอติโชค ผลดี รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลปกครอง เปดิเผยว่� แผน

ยทุธศ�สตรศ์�ลปกครอง (ฉบบัที ่4) ซึง่ศ�ลปกครองไดป้ระก�ศใชเ้ปน็กรอบทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นในชว่งระหว่�งป ีพ.ศ. 

2558 - 2561 ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง คือ ก�รพัฒน�รูปแบบ กลไก ก�รประส�นและบูรณ�ก�ร

คว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รกับภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภ�ค และระดับน�น�ช�ติ 

โดยกำ�หนดให้สำ�นักง�นศ�ลปกครองดำ�เนินก�รส่งเสริมให้หน่วยง�นของรัฐและสถ�บันก�รศึกษ�นำ�เนื้อห�หลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับหลักกฎหม�ยปกครอง กระบวนก�รยุติธรรมท�งปกครอง และก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมท�งปกครอง

ไปปรับใช้ในก�รจัดอบรมหรือจัดหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนเพิ่มขึ้น
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โอกาสนี้ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ริเริ่มจัดทำาโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์

เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

2 เมษายน 2558 โดยเป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระเพื่อครูในการนำาไปใช้สร้างสื่อการ

สอน และเปน็ระบบ e-learning เพือ่การเรยีนรูท้างไกลสำาหรบันกัเรยีนทัว่ราชอาณาจกัร ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็และ WIFI และ

ไดเ้ชญิหนว่ยงานภาครฐัเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว เพือ่จะไดม้สีือ่สาระการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเขา้ถงึกลุม่ประชาชนไดใ้นวงกวา้ง

ยิ่งขึ้น สำานักงานศาลปกครองพิจารณาเห็นว่า โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯนี้ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนจำานวนมาก และสามารถประชาสัมพันธ์กฎหมายปกครองและศาลปกครอง

ไปสู่สาธารณชนได้ จึงได้กำาหนดวัตถุประสงค์การร่วมโครงการเพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

กฎหมายปกครอง ศาลปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้กับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานของรัฐ 

และประชาชนทัว่ไป อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการ ศกึษาเพือ่พฒันา

ศักยภาพการเรียน การสอนไปยังนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21939-nstda
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มทร.ล้านนา ผนึกกำาลัง สวทช. 
ร่วมวิจัยและขยายผลสู่ชุมชน

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำ�นวยก�ร 

สวทช. ลงน�มคว�มร่วมมือร่วมกับ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� (มทร.ล้�นน�) โดย รศ. ดร.นำ�ยุทธ 

สงคธ์น�พทิกัษ ์อธกิ�รบด ีมทร.ล�้นน� ในก�รพฒัน� “จ�กพนัธกุรรม สูน่วตักรรม เพือ่ชมุชน” เพือ่รว่มกนัยกระดบัหนว่ย

บรหิ�รจดัก�รเชือ้พนัธกุรรมใหม้ศีกัยภ�พและม�ตรฐ�นสงูขึน้ รวมทัง้รว่มกนัพฒัน�และสร�้งง�นวจิยันวตักรรมบนฐ�น

คว�มรู้ และภูมิปัญญ� อันจะช่วยเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันของเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบก�ร

ในก�รผลิตภ�คก�รเกษตรและอุตส�หกรรมให้มีคว�มเข้มแข็งและเกิดคว�มยั่งยืน
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 

“สวทช. ให้ความสำาคัญต่อการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

ฐานเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะดา้นการเกษตรและอาหารซึง่เปน็ฐานสำาคญั

ของประเทศ และเกี่ยวข้องประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ การดำาเนินงานของ 

สวทช. จำาเป็นต้องมีพันธมิตรร่วมทาง และให้ความสำาคัญใน 4 พันธกิจ ทั้งด้าน

การวจิยั พฒันาและนวตักรรม การพฒันาดา้นกำาลงัคน การพฒันาดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและเกษตรกร ตัวอย่างความร่วมมือ

ที่ผ่านมาระหว่าง สวทช. และ มทร.ล้านนา ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม 

ชมุชนและภาคอตุสาหกรรม เชน่ ความรว่มมอืในการพฒันาพนัธุข์า้วเหนยีว กข6 

ตา้นทานโรคไหม ้“ธญัสรินิ” ซึง่ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ

(ไบโอเทค) สวทช. รว่มกบักรมการขา้ว และ มทร.ลา้นนา พฒันาพนัธุข์า้วเหนยีว

ต้านทานโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนต้านทานโรคไหม้

และคณุภาพหงุตม้ รว่มกบัการปรบัปรงุพนัธุแ์บบวธิมีาตรฐาน ไดพ้นัธุข์า้วเหนยีว 

กข6 ตา้นทานโรคไหม ้ทีเ่หมาะสำาหรบัปลกูในพืน้ทีน่าน้ำาฝนในเขตภาคเหนอืและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้ ซึ่งได้ร่วมกัน

ขยายผลในพืน้ทีจ่งัหวดัตา่งๆ เชน่ กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติเมลด็พนัธุพ์ชื ต.ฝาย

แก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง และ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็นต้น”

ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า “นอกจากการขยายผลและถ่ายทอด

เทคโนโลยีในเรื่องข้าวแล้ว ยังมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในเรื่อง

อื่นๆ เช่น ข้าวไร่ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และการผลิตพริกเพื่อลดต้นทุน 

เป็นต้น รวมทั้งความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชในวงศ์

แตง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเครือข่ายหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมภายใต้

คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ

ของประเทศ ทั้งความมั่นคงด้านอาหารและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้

กับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย โดยหน่วยบริการเชื้อพันธุกรรมมีหน้าที่เก็บ

รวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง เช่น แตงกวา ฟักทอง ทำาการประเมิน

เชื้อพันธุกรรมและให้บริการแก่นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ

นำาไปพัฒนาต่อยอดเป็นพันธุ์การค้า และนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ต่างๆ ทั้งนี้ นอกจากด้านการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมแล้ว ยังได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของ

ประเทศ อาท ิการสรา้งนกัปรบัปรงุพนัธุร์ุน่ใหม ่โดยจดัฝกึอบรมนกัปรบัปรงุพนัธุ์

และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการน้ำา และธาตุอาหารพืช เป็นต้น”

ด้าน รศ. ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยมี

องคค์วามรู ้และบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญมสีถาบนัวจิยัและพฒันา สถาบนัวจิยั

เทคโนโลยีเกษตร และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้น

การสร้างงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

การใหบ้รกิารทางวชิาการเพือ่ชมุชน โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) 

ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.สุวรรณภูมิ, 

มทร.ศรีวิชัย, มทร.พระนคร, มทร.อีสาน, มทร.รัตนโกสินทร์ และ มทร.ล้านนา 

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ Research for Community ให้เกิดความ

เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และชุมชน เพื่อแบ่ง

ปันองค์ความรู้ ทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีคุณค่า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมี

บทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการนำาความรู้และเทคโนโลยีไปขยายผล

สู่เกษตรกรในวงกว้างและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน”

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ มทร.ล้านนา ในการร่วมกัน

พัฒนา “จากพันธุกรรม สู่นวัตกรรม เพื่อชุมชน” มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนา

สงัคม ชมุชน และเกษตรไทยใหเ้ขม้แขง็และมคีวามยัง่ยนื และสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรไทยต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนี้

1. เพื่อยกระดับหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้ว 

ให้มีศักยภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. เพือ่พฒันาและสรา้งงานวจิยันวตักรรมบนฐานความรู ้และภมูปิญัญา 

ทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก ทีช่มุชนและภาคเอกชน

สามารถนำามาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตเพื่อให้สามารถ

แข่งขันในตลาดโลก

3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ 

ในการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มพูนความรู้ที่เหมาะสม

และทันสมัย 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ให้มี

ความรู้ในวิชาการด้านการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และ

ตระหนักในความเป็นสังคมภาคเกษตรของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงเปนประธานเปิด

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2559 

สวทช. จัดง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2559 ในโอก�สครบรอบ 25 ปี เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม

ก�รประชุมวิช�ก�ร ก�รสัมมน�-เสวน� หล�กหล�ยหัวข้อ เปิดบ้�น สวทช. ให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�รวิจัย 

นิทรรศก�รโชว์ผลง�นวิจัยเด่น สวทช. และก�รรับสมัครง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

เมษายน 2559  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
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สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานเปิด

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2559 (NSTDA Annual 

Conference 2016 : NAC2016) ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคม

ไทย” ที่จัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี   

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำานวยการ 

สวทช. กล่าวบังคมทูลรายงานว่า สวทช. เป็นหน่วยงาน

ในกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 นับถึง

ปจัจบุนัมกีารดำาเนนิงานมาแลว้ 25 ป ีสรา้งผลงานวจิยัทีเ่พิม่มลูคา่ใหก้บัเศรษฐกจิ

และสังคมไทย อาทิ สายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ทนน้ำาท่วม ชุดตรวจไข้หวัดนก 

เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง เครื่อง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำาหรับการผ่าตัดฟันเครื่องแรกของประเทศไทย 

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด เครื่องกรองน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

เทคโนโลยีไส้กรองนาโน เป็นต้น และมีบทบาทในการพัฒนากำาลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการตามพระราชดำาริ สำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

และเยาวชนทุกช่วงชั้น รวมถึงการเสริมสร้างการเรียนการสอนให้แก่เยาวชน

ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและสตปิญัญา และ สวทช. ยงัได้

สรา้งพืน้ฐานในการกอ่ตัง้หลายหนว่ยงานทีม่พีนัธกจิเฉพาะทาง อาท ิสถาบนัอาหาร 

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำาและการเกษตร สำานกังานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สำานกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์สำานกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส ์ศนูย์

เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

บริษัท เลิร์นเทค จำากัด และ บริษัท ที-เน็ต จำากัด เป็นต้น 

สำาหรับปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ 

ไดแ้ก ่สิง่ตพีมิพ ์ทรพัยส์นิทางปญัญา และผลงานทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดเชงิพาณชิย์

และสาธารณประโยชน์จำานวนมาก คำานวณได้ว่ามีมูลค่าการลงทุนจากกิจกรรม

ของ สวทช. 9,580 ล้านบาท ได้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 18,900 ล้านบาท 

และ สวทช. ยงัไดด้ำาเนนิการผลกัดนันโยบายระดบัชาตทิีส่ำาคญั ไดแ้ก ่มาตรการ

ทางภาษี 300% และบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน

สนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น สวทช. ได้จัดการประชุมประจำาปี โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่นำาเสนอผลงานวจิยัและพฒันาที ่สวทช. ไดส้นบัสนนุและดำาเนนิ

การโดยนักวิจัยของ สวทช. ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิศนูยเ์ทคโนโลยี
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อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโน

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิรว่มกบัศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี

เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อน

ประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคการผลิตและบริการ

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. 

กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรใน

โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการ

วิจัยที่ สวทช. ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้เกิด

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะนำาทรัพยากร

ต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อ

ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศชาต ิไดแ้ก ่คณะนกัวจิยั

โครงการทนุนกัวจิยัแกนนำา โครงการทนุ NSTDA Chair Professor และโครงการทนุ 

PTT NSTDA Chair Professor / ผูช้นะเลศิการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 และเกษตรกรผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมชาวบ้าน

ด้านการเกษตร

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ

ราชดำารสัเปดิงานประชมุวชิาการ สวทช. ประจำาป ี2559 พรอ้มเสดจ็ฯ ไป ทรงตดั

แถบแพรเปดินทิรรศการ “สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารกีบั

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย” ตอ่จากนัน้ทรงทอดพระเนตรนทิรรศการผลงาน

ในโซนเทิดพระเกียรติ อาทิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทาง

ไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

ของเยาวชนบ้านพินิจสู่การสร้างสรรค์การ์ตูนไลน์ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย 

และโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาสำาหรับชุมชนชายขอบ เป็นต้น และความ

ก้าวหน้าของผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. อาทิ 

การพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218 ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือก เพื่อผลิตภัณฑ์ในช่อง

ปาก ซอฟต์แวร์ทันระบาด รู้ทันเหตุการณ์ไข้เลือดออก อาหารสำาหรับผู้สูงอายุ 

ไบโอเซนเซอร ์กระจกเปลีย่นสอีจัฉรยิะสำาหรบักรองแสงและความรอ้น และเมอืง

อัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น

นอกเหนอืจากการประชมุ/สมัมนาทางวชิาการ และการแสดงนทิรรศการ

แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ธุรกิจเอกชนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบ และการรับ

สมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair กว่า 2,000 อัตราจาก

ภาครัฐและบริษัทชั้นนำากว่า 100 หน่วยงาน 
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จัดโดยหน่วยง�น 10 กระทรวง นำ�โดย กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร กระทรวงพ�ณิชย์ และ 7 หน่วยง�นพันธมิตร สนองนโยบ�ยรัฐบ�ลในโครงก�ร National 
Campaign Startup Thailand ระดมผูป้ระกอบก�รร�ยใหมท่ัง้ในและต่�งประเทศ แสดงศกัยภ�พของประเทศไทย
ในก�รเป็นศูนย์กล�งก�รสร้�ง Startup ในระดับอ�เซียน 

ในง�นพบกับกิจกรรมเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�งโมเดลธุรกิจที่ขย�ยตัวและเติบโตได้สูงในเวล�
อันรวดเร็ว แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กับ startup ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ พร้อมชมนิทรรศก�รแสดงผลง�น
ป�ฐกถ�พเิศษจ�กท�่นน�ยกรฐัมนตร ีสร�้งแรงบนัด�ลใจใหก้บัผูป้ระกอบก�รรุน่ใหม่ในก�รสร�้งธรุกจิใหเ้ตบิโต

แบบก้�วกระโดดเข้�สู่ส�กล พบกัน...

28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 
9.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-017-5555 หรือ1313 อีเมล์ contact@thailandstartup.org
www.thailandstartup.org
Facebook: Startup Thailand

ห�กคุณคือ ผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่

ง�น Startup Thailand 2016

ตอบโจทย์ธุรกิจแนวใหม่
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

• สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. (NSTDA Academy) เปิดหลักสูตรก�รอบรมด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และไอที

ประจำ�เดือนเมษ�ยน - ต้นพฤษภ�คม 2559 ดังนี้

EIB5

MDB005

ITM036
PHP023

XLS017

PJM001
ITM034

MVS002

NWA004
DMT008
JAV039
MBA011
NWA090

XLS016

NWA076
DBM020
DBM039
JAV038
BAS005
NWA079

ITM065

MUL015

PPT002

20-22 เม.ย. 59

18-20 เม.ย. 59

18-22 เม.ย. 59
18-22 เม.ย. 59

18-20 เม.ย. 59

20-22, 28-29 เม.ย. 59
25-27 เม.ย. 59

25-27 เม.ย. 59

25-28 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59

25-29 เม.ย. 59

25-29 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
28-29 เม.ย. 59
2-4 พ.ค. 59

2-4 พ.ค. 59

2-4 พ.ค. 59

2-4 พ.ค. 59

การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำาหรับอาคาร 
รุ่นที่ 5 (Energy Efficiency Improvement for 
Buildings Masterclass: EIB5)
Advanced Microsoft Access 2010/2007  
Macro and VBA Programming
ITIL Foundation 3.0 - 2011
PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, 
XML) Programming
Advanced Microsoft Excel 2010 /2007 for 
Database Programming (ADO)
Core-Project Management
Open Source Business Intelligence - Jedox 
for Excel
Smart Organizing Web Page Style with CSS3 
and Visual Studio 2013 (จัดการรูปแบบ Web 
Page อย่างชาญฉลาดด้วย CSS3 และ Visual 
Studio 2013)
Troubleshooting TCP/IP Internetworking
Object Oriented Programming with PHP
Jasper Report and Java Programming
การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android
Windows Server 2012 Active Directory 
Domain Service Administration
Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Macro 
and VBA Programming
SUN Solaris Administration
Database Design and SQL
Oracle 11 g PL/SQL Programming
Visual Basic 2012/2013 and Visual Studio 
2012/2013 Level 1: Fundamental
การบริหารงานโครงการด้วย Microsoft Project 
Server 2010
การออกแบบกระบวนการ และการจัดการรายการ
ธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพสูง (Design high trans-
action processing and management)
Adobe Illustrator CS6+CC  การสร้างสรรค์งาน
ออกแบบกราฟิกดีไซน์ 
Advanced Microsoft PowerPoint 2010/2007 
for Effective Presentation

12,000

9,500

18,000
20,500

13,500

17,500
11,000

12,000

16,000
19,500
19,500
21,000
17,000

13,500

19,500
17,000
17,500
12,500
7,000
12,500

11,500

13,500

9,500
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

• สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. (NSTDA Academy) เปิดหลักสูตรก�รอบรมด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และไอที

ประจำ�เดือนเมษ�ยน - ต้นพฤษภ�คม 2559 ดังนี้

DBM025

DBM029
XLS027

XLS028
ITM008

DOC004

XLS015

MVS003
CTS001

DBM041
ITM090
NWA082
ITM038

MDB008

2-4 พ.ค. 59

2-4 พ.ค. 59
3 พ.ค. 59

4 พ.ค. 59
10-11 พ.ค. 59

10-11 พ.ค. 59

10-11 พ.ค. 59

10-12 พ.ค. 59
10,12-13 พ.ค. 59

10,12-13 พ.ค. 59
10-13 พ.ค. 59
10-13 พ.ค. 59
11-13 พ.ค. 59

12-13 พ.ค. 59

Relational Database Management System 
(RDBMS)
MySQL Programming
Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Chart 
Professional
Fundamentals Microsoft Excel 2010/2007
Change Management for IT Implementation 
Project
Word Advanced Documents and Techniques  
(รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)
Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Func-
tion and Database
Fundamentals to Visual Studio 2015
Building DR Site with VMware vCenter Site 
Recovery Manager (SRM) v.5
Implement Apache Hadoop for Big Data
Advanced Level Test Manager
Network Administration and Monitoring Tools
Systems Requirements Study (Workshop 
Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำามา
พัฒนาระบบงาน 
Fundamentals Microsoft Access 2010/2007

12,000

13,500
4,500

4,000
7,500

7,000

9,500

10,000
16,000

12,500
15,000
20,500
11,000

7,000


