
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ สวทช. จัดประชุม
นานาชาติ ร่วมมือวิชาการและอุตสาหกรรม
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2ITAP สวทช. มุ่งสร้างผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน Primary ThaiGAP

สวทช. จัดกิจกรรม "วิทย์ในวัด" สำาหรับครูและสามเณร

นาโนเทค สวทช. แสดงผลงานในเวทีนานาชาติ 
nano tech 2017 ณ กรุงโตเกียว

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ฯ และ
สมาคม TACGA จัดประกวดเงินออมสร้างชาติ ปี 2

เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่า 40 ล้านบาท ตั้งศูนย์ R&D 
ในอุทยานวิทย์ฯ ต่อยอดงานวิจัยนาโนเทค สวทช.

ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร โชว์ผลงานวิจัย-นิทรรศการ 
ในงานไรส์ (RISE3) อุตสาหกรรมระบบรางไทย

ก.วิทย์ สวทช., เครือข่ายพันธมิตร จับมือสถาบันวิจัย
เยอรมนี วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลัง

สวทช. - สกว. เดินหน้าเฟส 2 ช่วย SME อุตฯ อาหาร-
เครื่องสำาอาง เข้าถึงนวัตกรรม ต่อยอดขายได้จริง 
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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

ข่าว News

สวทช. นำ�ทัพง�นวิจัย
แสดงในง�น
ประชุมวิช�ก�ร

ประจำ�ปี 2560

18

บทความ Article

งาน “แอ็กไบโอ (AgBio) 2017” ก.วิทย์ สวทช. จับมือ
พันธมิตรโชว์ผลงานวิจัย-นวัตกรรมและการเกษตร

สวทช. ผนึก กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ร่วมมือบริหาร
เชื้อพันธุกรรมพืช ดันไทยสู่ Seed hub ในระดับสากล 

สวทช. ภาคเหนือ มอบรางวัล “ผญาดีศรีล้านนา” 

สวทช. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐกับ จ.แพร่ 
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ITAP สวทช. มุ่งสร้�งผู้ประกอบก�ร
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP

สำ�นักง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) โดยโปรแกรมสนบัสนนุก�รพฒัน�เทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) เดนิหน�้มุง่สร�้ง

ผูเ้ชีย่วช�ญในพืน้ท่ี หนนุเกษตรกรไทยให้พฒัน�ระบบก�รผลติท�งก�รเกษตรต�มม�ตรฐ�น Primary ThaiGAP ล�่สดุจดัอบรมเชงิปฏบิตักิ�รแกผู่ป้ระกอบก�ร

และเกษตรกรภ�คใต้ ณ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� โดยมีมห�วิทย�ลัยในพื้นที่ภ�คใต้ ประกอบด้วย ม.สงขล�นครินทร์ ม.ทักษิณ และ ม.ร�ชภัฎสงขล� 

ใหก้�รสนับสนุนประส�นเกษตรกรร่วมเข�้รับฟงัม�ตรฐ�นกบัก�รสร�้งจดุแขง็ใหก้บัสนิค้�เกษตรไทย พรอ้มสง่เสรมิให้กลุม่เกษตรกรทีมี่ก�รพฒัน�ศกัยภ�พ 

เข้�สู่ก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ ตั้งเป้�เบื้องต้นเกษตรกรภ�คใต้อย่�งน้อย 8 ร�ยเข้�ร่วมโครงก�ร Primary ThaiGAP

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22491-primary-thaigap
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สวทช. จัดกิจกรรม "วิทย์ในวัด"
สำาหรับครูและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร "วิทยาศาสตร์ในวดั" 

สำาหรบัครูและสามเณรนักเรยีนจากโรงเรียนพระปรยิติัธรรม แผนกสามญัศึกษาจากภาคเหนอื ในโครงการตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน 29 โรงเรียน เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
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พระมห�วุฒชิยั วชริะเมธ ี(ว.วชริเมธ)ี กล�่วเปดิก�รอบรม "วทิย�ศ�สตร์

ในวัด" ครั้งนี้ว่�ถือเป็นกิจกรรมที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก ที่เน้นให้เห็นถึงคว�ม

สำ�คญัของหลกัก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ทีจ่ะทำ�ใหส้�มเณรศกึษ�พทุธศ�สน�ไดอ้ย�่ง

ลึกซึ้ง เพร�ะพุทธศ�สน�เป็นวิทย�ศ�สตร์ในทุกกระบวนก�ร โดยเริ่มต้นจ�ก

ก�รฝึกสังเกต ก�รตั้งคำ�ถ�มหรือสมมติฐ�น ก�รห�คำ�ตอบด้วยเหตุและผล จน

ส�ม�รถพสิจูนไ์ด ้ซ่ึงกระบวนก�รแสวงห�สจัธรรมของพระพทุธองคก์เ็ริม่ตน้จ�ก

หลกัคดิท�งวิทย�ศ�สตรเ์ชน่กัน และเป้�หม�ยสงูสดุของก�รเรียนวทิย�ศ�สตร์คือ

ก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญห�ชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำ�ไปสู่ก�รออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทำ�ให้มีคุณภ�พชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น 

อ�จ�รย์ผ่องพรรณ เอกอ�วุธ ผู้เชี่ยวช�ญจ�กไบโอเทค สวทช. กล่�วว่� 

ก�รอบรมครัง้นีเ้ปน็ก�รจดัในรปูแบบ active learning ทีส่�มเณรจะไดร้บัคว�มรู้

จ�กสภ�พแวดลอ้มในวัด โดยมวีทิย�กรพีเ่ลีย้งจ�ก สวทช. นำ�กจิกรรมทีส่�ม�รถ

ซักถ�มและแลกเปล่ียนเรยีนรูไ้ดต้ลอดก�รอบรม นอกจ�กนีย้งัส�ม�รถนำ�คว�มรู้

กลับไปประยุกตใ์ชใ้นชวิีตประจำ�วนั และส�ม�รถเป็นวทิย�กรแกนนำ�ก�รจดัค่�ย

วิทย�ศ�สตร์ในวัดที่โรงเรียนของตนเองได้ด้วย

น�งฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�วุโส ฝ่�ยวิช�ก�รและกิจกรรม

พัฒน�เย�วชนวิทย�ศ�สตร์ สวทช. ในฐ�นะผู้เขียนหนังสือ "วิทย�ศ�สตร์ในวัด" 

กล่�วว่� วิทย�ศ�สตร์ช่วยพัฒน�คว�มคิดเป็นเหตุและเป็นผล มีกระบวนก�ร

ค้นห�คว�มจริงในธรรมช�ติอย่�งมีหลักก�ร ในขณะที่ธรรมะช่วยหล่อหลอม

จิตใจให้เป็นคนดี หลุดพ้นจ�กคว�มชั่ว ซึ่งก�รนำ�ครู พระอ�จ�รย์และส�มเณร

ม�อบรมกเ็ปรยีบเสมอืนเปน็ธรรมะทตูท�งวทิย�ศ�สตรท์ีน่ำ�คว�มรูไ้ปต่อยอดและ

พัฒน�ต่อไป โดยได้ดึงเนื้อห�บ�งส่วนจ�กหนังสือม�สร้�งเป็นก�รทดลองท�ง

วิทย�ศ�สตร์แบบสนุกและเข้�ใจง่�ย จำ�นวน 5 กิจกรรม เช่น 

•  "ฟงัเสยีงระฆงัในวดั" กบักจิกรรมก�รเรยีนรูค้ลืน่เสยีงและแหลง่กำ�เนิดเสยีง 

• "ต้นโพธิ์...ต้นไม้ยอดฮิตของวัด" กับกิจกรรมก�รลอกล�ยใบไม้

• "จิตกรรมบนผนังอุโบสถ" กับกิจกรรมก�รว�ดภ�พศิลปะจ�กลิ่มนม

•  "เก็บบัวไหว้พระ" กับกิจกรรมก�รเคลือบพื้นผิวด้วยวัสดุต่�งๆ

และ "ทำ�ไมอุโบสถถึงเย็น" กับกิจกรรมก�รเรียนรู้แหล่งกำ�เนิดพลังง�นและก�ร

อนุรักษ์พลังง�น

ส่วนกิจกรรมปิดท้�ยในย�มค่ำ�คืน ได้รับเกียรติจ�ก รศ. บุญรักษ� 

สนุทรธรรม ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัวจิยัด�ร�ศ�สตรแ์หง่ช�ต ิ(สดร.) บรรย�ยคว�มรู้

ท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์ในหัวข้อ "ด�ร�ศ�สตร์กับปฏิทิน" พร้อมนำ�ส�มเณรและครู

ร่วมกิจกรรมดูด�วกับทีม สดร. ที่แนะนำ�ถึงวิธีก�รสังเกตกลุ่มด�วต่�งๆ ด้วย

ต�เปล่� และศึกษ�วิธีก�รดูด�วผ่�นกล้องดูด�วด้วย
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เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่� 40 ล้�นบ�ท 

ตั้งศูนย์ R&D ในอุทย�นวิทย์ฯ
ต่อยอดงานวิจัยนาโนเทค สวทช.

หวังเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 15% ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

 1 กุมภ�พันธ์ 2560 กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.เจนกฤษณ์ คณ�ธ�รณ� ผู้อำ�นวยก�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย (อวท.) ตลอดจนคณะผู้บริห�ร สวทช. และคณะ

ผู้บริห�รในเครือเวทโปรดักส์ ร่วมเปิดศูนย์ “เวทโปรดักส์ รีเซิร์ซ แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์” อย่�งเป็นท�งก�ร พร้อมลงน�มคว�มร่วมมือวิจัยพัฒน�

ระหว่�งเวทโปรดักส์ กับ สวทช. และน�โนเทค ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ปทุมธ�นี เพื่อเดินหน้�ง�นวิจัยด้�นเวชภัณฑ์สัตว์เต็มสูบ ประเดิม

ต่อยอดง�นวิจัยน�โนเทค "เทคโนโลยีระบบก�รนำ�ส่งม�ใช้ในกลุ่มย�ปฏิชีวนะ" มุ่งลดก�รดื้อย�ในมนุษย์ ตั้งเป้�ปีแรกเพิ่มส่วนแบ่งก�รตล�ด 15% ในธุรกิจ

เวชภัณฑ์สัตว์

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22514-nstda
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น�โนเทค สวทช. แสดงผลง�นในเวทีน�น�ช�ติ 

nano tech 2017 ณ กรุงโตเกียว

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ บรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (คนกลาง) พร้อมด้วย ศ. ดร.ไพรัช 

ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (ที่ 2 จากขวา) ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Thailand Nanotechnology Pavilion” ใน

งานนิทรรศการนานาชาติ nano tech 2017 - The 16th International Nanotechnology Exhibition and Conference 

ณ โตเกียว บิ๊กไซท์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทยในเวทีระดับโลก 

พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป
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ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร
โชว์ผลง�นวิจัย-นิทรรศก�ร ในง�นไรส์ (RISE3)

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย

มีนาคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 12

16 กุมภ�พันธ์ 2560 โถงชั้น 1 อ�ค�รพระจอมเกล้� กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทย์ฯ โดย สำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงคมน�คม โดย สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งจร�จร ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย 

บริษัท รถไฟฟ้� ร.ฟ.ท. จำ�กัด และก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมถึงสม�คมวิศวกรรมระบบขนส่งท�งร�งไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

วิจัยแห่งช�ติ (วช.) และ Railway Technical Research Institute หรือ RTRI ซึ่งเป็นสถ�บันวิจัยระบบร�งของประเทศญ่ีปุ่น ร่วมเป็นเจ้�ภ�พในก�ร

จัดง�นประชุมและนิทรรศก�รระบบร�งของไทย ครั้งที่ 3 (Thai Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE3) ในหัวข้อ “อน�คตอุตส�หกรรมระบบ

ร�งไทย: ก้�วกระโดดไปด้วยยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือก�รจัดซื้อจัดจ้�งท่ีมีเงื่อนไขคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมระบบร�งไทย” ระหว่�งวันท่ี 

9 - 11 มีน�คม 2560 ณ สถ�นีรถไฟฟ้�แอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5106-20170216-rise3
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ซอฟต์แวร์พ�ร์ค สวทช. จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม
และสม�คม TACGA

จัดประกวดเงินออมสร้�งช�ติ ปี 2
“กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว” ชิงมูลค่ารวมกว่า 

260,000 บาท หวังกระตุ้นคนไทยใส่ใจวางแผนการเงิน

22 กุมภ�พันธ์ 2560 - เขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พ�ร์ค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำ�กัด และสม�คมผู้ประกอบก�รแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กร�ฟิกส์ไทย (TACGA) 

จดัประกวดก�รต์นูแอนเิมชัน่ เงนิออมสร้�งช�ต ิป ี2 หวัขอ้ “กองทนุรวมเรือ่งง�่ยแคป่ล�ยนิว้” เปดิโอก�สใหเ้ย�วชน และบคุคลทัว่ไป ใชค้ว�มคดิ

สร้�งสรรค์ถ่�ยทอดผลง�น ผ่�นสื่อแอนิเมชั่นผสมผส�นโมชั่นกร�ฟิคหรืออินโฟกร�ฟิก ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมทุนก�รศึกษ� และเงินร�งวัล

มูลค่�รวมถึง 260,000 บ�ท หวังกระตุ้นคนไทยนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เป็นเครื่องมือช่วยบริห�รเงินออมผ่�นกองทุนรวม สร้�งคว�มมั่นคงให้ชีวิต 

เตรียมพร้อมต้�นเกษียณจน และก้�วสู่สังคมสูงวัยได้อย่�งสมบูรณ์

อ�่นร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.nstda.or.th/th/news/5124-20170222-software-park-wealthmagik-season2
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ง�น “แอ็กไบโอ (AGBIO) 2017”
ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร

โชว์ผลงานวิจัย - นวัตกรรมและการเกษตร

ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย 
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 27 กุมภ�พันธ์ 2560 ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค เขตบ�งน� กรุงเทพฯ : สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิดง�นประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติและนิทรรศก�รเทคโนโลยี นวัตกรรมด้�นเกษตรและเศรษฐกิจฐ�นชีวภ�พ “Interna-

tional Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 หรือ แอ็กไบโอ (AgBio2017) โดยมี น�งอรรชก� สีบุญเรือง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กร�บบังคมทูลร�ยง�นว่� กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นเจ้�ภ�พหลักในก�รจัดประชุม ร่วมกับกรมวิช�ก�รเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สม�คมปรับปรุง

พันธ์ุและขย�ยพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนก�รศึกษ�ยั่งยืน มูลนิธิสวิต� สม�คมก�รค้�เมล็ดพันธุ์ไทย สม�คมเทคโนโลยีชีวภ�พสัมพันธ์ 

สม�คมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) ซึ่งก�รจัดก�รประชุมและนิทรรศก�ร แอ็กไบโอ 

(Agbio 2017) เพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้และคว�มก้�วหน้�ด้�นเกษตรสมัยใหม่ ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นชีวภ�พ (Bioeconomy) ที่

มีมูลค่�สูง และเป็นก�รผลิตที่ยั่งยืนในรูปแบบของก�รประชุมและแสดงนิทรรศก�ร เช่น ด้�นเมล็ดพันธุ์ ด้�นแมลงผสมเกสรและระบบสมดุล

ธรรมช�ต ิเกษตรสมยัใหม่และเทคโนโลยเีพือ่ก�รปรับตวัภ�คก�รเกษตร เพือ่รองรบัก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ เศรษฐกจิฐ�นชวีภ�พ รวมถงึ

ก�รจัดแสดงนิทรรศก�รคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี คว�มเชื่อมโยงจ�กชุมชนสู่ภ�คอุตส�หกรรม ก�รสร้�งเวทีก�รเจร�ธุรกิจ ตลอดจนก�ร

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุนทั้งภ�ยในและระหว่�งประเทศ และส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือในก�รวิจัย พัฒน�

ระหว่�งหนว่ยง�นต�่งๆ ต�มแนวท�งประช�รฐัทัง้ในและต�่งประเทศดว้ย รวมทัง้ยงัเปน็ก�รเผยแพรค่ว�มรู ้คว�มเข�้ใจในก�รพฒัน�เทคโนโลยี

ตลอดจนก�รนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องและประช�ชนผู้สนใจทั่วไป

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5129-20170227-agbio-2017
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ก.วิทย์ สวทช., เครือข่�ยพันธมิตร 
จับมือสถ�บันวิจัยเยอรมนี

วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลัง
เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างความยั่งยืนของประเทศ

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 

27 กุมภ�พันธ์ 2560 - ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค เขตบ�งน� กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)  จัดแถลงข่�วลงน�มคว�มร่วมมือ “The Collaborative Bioeconomy International Project” โดยมี ดร.ณรงค์ 

ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับสถ�บัน Forschungszentrum Jülich (ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) 

สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (มจธ.) วิจัยและพัฒน�ปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้�งคว�ม

ยั่งยืนของประเทศตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5130-20170227-mou-the-collaborative-bioeconomy-inter-
national-project
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27 กุมภาพันธ์ 2560 - ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ - สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ 

ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มก.) รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และ รศ. ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงนามความร่วมมือการบริหารเชื้อพันธุกรรมพืช

ในระดับชาติ เพื่อผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed hub) ในระดับสากล พร้อมตั้งเป้ามูลค่าการส่งออก

เมล็ดพันธุ์เป็น 1 หมื่นล้านบาทภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2565)

สวทช. ผนึก กรมวิช�ก�รเกษตร มก. มข. มทร.ล้�นน�

สร้างความร่วมมือบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชในระดับชาติ

ดันไทยสู่ Seed hub ในระดับสากล
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 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่�วว่� “สวทช. หน่วยง�นวิจัยและพัฒน�

ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมก�ร

วิจัยพัฒน�พันธุ์พืช ก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. ได้

ดำ�เนินง�นคลัสเตอร์เมล็ดพนัธุ์ม�ตั้งแต่ปี 2549 มุ่งเนน้ก�รเพิม่ขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย และเพิ่มมูลค่�ในอุตส�หกรรมต่อเนื่อง โดยก�รใช้

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนและสร�้งคว�มเข้มแขง็ให้อตุส�หกรรม

เมล็ดพันธุ์ไทย ให้สอดคล้องต�มเป้�หม�ยของประเทศในก�รขับเคล่ือนให้ไทย

เป็นศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์ หรือ Seed hub ในระดับส�กล โดยมีเป้�หม�ยคือ เพิ่ม

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รส่งออกให้เป็น 10,000 ล้�นบ�ท ภ�ยในปี 2565 และร้อย

ละ 50 ของมูลค่�ก�รส่งออก เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พัฒน�ในประเทศ โดยเน้นข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ผัก และมีเมล็ดพันธุ์คุณภ�พดีให้เพียงพอต่อคว�มมั่นคง 

คว�มยั่งยืนของประเทศ ในก�รขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งเมล็ด

พันธุ์ในระดับส�กลนั้นยังสอดคล้องกับนโยบ�ย Thailand 4.0 ด้�นก�รพัฒน�

นวตักรรมกลุม่เกษตรและอ�ห�รในก�รขบัเคลือ่นประเทศไทยสูค่ว�มมัน่คง มัง่คัง่ 

และยั่งยืน อีกด้วย

สำ�หรับหน่วยเชื้อพันธุกรรมพืชในระดับช�ติเป็นแผนยุทธศ�สตร์หนึ่งใน

ห้�แผนยุทธศ�สตร์ในก�รขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์ใน

ระดับส�กล ซึ่งสวทช. สนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินง�นร่วมกับกรมวิช�ก�รเกษตร 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และมห�วิทย�ลัยขอนแก่น และมห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยรี�ชมงคลล�้นน� ม�อย�่งตอ่เนือ่ง ดว้ยก�รใชว้ทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม (วทน.) และสนับสนุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รบริห�รเช้ือ

พันธุกรรมพืช ได้แก่ พริก มะเขือเทศ ข้�วโพด และพืชวงศ์แตง เพื่อก�รจัดก�ร

และประเมินเชื้อพันธุกรรมพืช ก�รศึกษ�ลักษณะประจำ�พันธุ์ที่สำ�คัญ เช่น คว�ม

ต้�นท�นต่อโรคแมลง หรอืลักษณะเชงิคุณภ�พอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบในเชิงเศรษฐกจิ 

ขอ้มลูเหล�่นีจ้ะชว่ยใหนั้กปรบัปรงุพนัธุพ์ชืเลอืกเชือ้พนัธกุรรมเพือ่ทำ�ก�รปรบัปรงุ

พันธุ์ให้ได้พันธุ์ใหม่ๆ ที่ตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดได้ง่�ย และรวดเร็วขึ้น

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักเป็นอันดับที่ 3 ในเอเชีย รองจ�ก

ประเทศจีนและญ่ีปุ่นต�มลำ�ดับ โดยปีที่ผ่�นม�มูลค่�ก�รส่งออกเมล็ดพันธุ์ของ

ไทยเติบโตอย่�งต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่� 5,551 ล้�นบ�ท ซึ่งร้อยละ 70 ม�จ�ก

เมล็ดพันธุ์ผัก และร้อยละ 30 ม�จ�กเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ตล�ด

ส่งออกคร่ึงหนึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศอ�เซียน ท้ังเวียดน�ม อินโดนีเซีย ม�เลเซีย 

และฟลิปิปินส์ นอกจ�กนัน้แลว้ประเทศไทยยงัมศัีกยภ�พในก�รสร�้งตล�ดใหม่ๆ  

เช่น ตะวันออกกล�ง และแอฟริก� ด้วย" ผอ. สวทช. กล่�ว 

อย�่งไรกต็�ม คว�มรว่มมอืระหว�่ง สวทช. กรมวชิ�ก�รเกษตร มก. มข. 

และ มทร.ล้�นน� ในก�รบรหิ�รเชือ้พนัธกุรรมพชืในระดบัช�ติ เพือ่ผลกัดนัไทยให้

เปน็ศนูยก์ล�งเมลด็พันธุใ์นระดบัส�กล โดยในระยะแรกมุง่เนน้กลุม่พชืเป�้หม�ย 

4 กลุ่ม คือ ข้�ว ข้�วโพด พืชผัก และพืชไร่ตระกูลถั่ว พืชอ�ห�รสัตว์และพืช

บำ�รงุดนิ เพือ่สร�้งคว�มยัง่ยนืใหก้บัอุตส�หกรรมเมลด็พนัธุไ์ทย สร�้งคว�มมัน่คง

ในด้�นอ�ห�ร สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับภ�คเอกชน สร้�งร�ยได้ให้เกษตรกรโดย

ก�รใช้เมล็ดพันธุ์คุณภ�พดี เกษตรกรมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้�งผลกระทบ

ต่ออุตส�หกรรมอย่�งต่อเนื่อง
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1 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) รว่มกบั สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รวจิยั (สกว.) ดำ�เนนิโครงก�ร “ก�รสนบัสนนุก�รวจิยัเพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของผูป้ระกอบก�รขน�ดเลก็และ

ขน�ดกล�งในกลุ่มอุตส�หกรรมอ�ห�รและอุตส�หกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2” เพื่อร่วมกันสนับสนุน SME ให้เข้�ถึงและนำ�นวัตกรรมไปใช้ในก�รแก้ไข 

ปรับปรุง และพัฒน�ผลิตภัณฑ์จนส�ม�รถผลักดันสินค้�ไปสู่ก�รจำ�หน่�ยในเชิงพ�ณิชย์ได้จริง ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกันผ่�นโปรแกรม ITAP สวทช. และชุด

โครงก�ร Innovative house สกว. หลังระยะที่ 1 สนับสนุน SME ด้�นอ�ห�ร เครื่องสำ�อ�ง และอุตส�หกรรมอื่นทั่วประเทศแล้ว 100 โครงก�รจ�ก 76 

บริษัท ตั้งเป้�ระยะที่ 2 หนุน SME ให้ได้เพิ่มอีก 110 โครงก�ร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐ�นร�กของประเทศให้พัฒน�ได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืน

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5135-20170301-mou

สวทช. - สกว. เดินหน้�เฟส 2
ช่วย SME อุตฯ อาหาร-เครื่องสำาอาง 

เข้าถึงนวัตกรรม ต่อยอดขายได้จริง
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 ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ : กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ช�ต ิ(สวทช.) จดัง�นประชมุวชิ�ก�รและนทิรรศก�ร สวทช. ภ�คเหนอื ประจำ�ป ี2560 โดยม ีดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นประธ�นเปิดง�น ภ�ยใต้ชื่อง�น “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่ก�รพัฒน�อ�ชีพอย่�งยั่งยืน” เพื่อนำ�

เสนอผลง�นวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตร ก�รบรรย�ยพิเศษ ก�รเสวน� เพื่อถ่�ยทอดแนวคิดประสบก�รณ์ก�รพัฒน�ด้วยวิทย�ศ�สตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งก�รมอบร�งวัลผญ�ดีศรีล้�นน�ประจำ�ปี 2560 เพื่อเป็นก�รยกย่องบุคคลต้นแบบผู้นำ�เอ� วทน. ไปเป็นเครื่องมือ

ในก�รคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5137-20170224-conferences

สวทช. ภ�คเหนือ มอบร�งวัล “ผญ�ดีศรีล้�นน�”

พัฒนา “ตะบันน้ำา” ปั๊มน้ำาไม่ใช้ไฟฟ้าพลังงานสูง

ส่งน้ำาขึ้นพื้นที่เกษตรเชิงเขา จ.น่าน 
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สวทช. ร่วมขับเคลื่อนนโยบ�ย
ประช�รัฐกับจังหวัดแพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะทำางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง 

นำาโดย นายอภิชาต ิโตดลิกเวชช ์อธบิดกีรมการพฒันาชุมชน และ นายฐาปน สริวิฒันภกัดี กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่ บรษิทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำากัด ลงพื้นที่สำารวจเยี่ยม

ชมและติดตามผลการดำาเนนิการพฒันาเศรษฐกจิกจิฐานรากและประชารฐั ณ โรงงานตน้แบบผลติผลติภณัฑ์ไมส้กัคณุภาพสงู

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ เพื่อให้การดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐดังกล่าว 

ดำาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาล รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำางานของพื้นที่และชุมชน 

โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถ�บันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ สวทช. 
จัดประชุมนานาชาติ ร่วมมือวิชาการและ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 ณ อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ี- สถาบนัเทคโนโลยแีหง่โตเกยีว (Tokyo Insti-

tute of Technology) และสำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกนัจดัประชุมนานาชาติดา้น

ความร่วมมือทางวิชาการและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Joint Symposium for International Industry-Academia 

Collaboration) โดยมี Prof. Dr. Toshio Maruyama รองประธานบริหารฝ่ายการศึกษาและกิจการระหว่างประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และ สวทช. ตลอดจนนักวิจัยและคณาจารย์ กว่า 60 คน
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สวทช. นำ�ทัพง�นวิจัย
แสดงในง�นประชุมวิช�ก�ร

ประจำ�ปี 2560

การแสดงผลงานวิจยัจาก สวทช. และเครอืข่ายพนัธมติร เจาะลกึประเดน็ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(วทน.) การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดของประเทศ 

วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จัดภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ 

ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2560 (NAC2017) มีเป้�หม�ยเพื่อนำ�เสนอ
ผลง�นวิจัยและพัฒ�ของ สวทช.และเครือข่�ยพันธมิตร ที่ดำ�เนินนโยบ�ยตอบ
โจทย์ ประเทศไทย 4.0 อย่�งต่อเนื่อง รวมถึงก�รสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดก�รนำ� 
วทน. ม�ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในก�รขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ซ่ึงในก�รจดัง�น 
NAC ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้�หม�ย 
ต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง” (NSTDA 5.0: Building Thailand towards 
Sufficiency Economy) 

ในก�รจัดง�นจะมีก�รประชุมและแสดงผลง�นวิจัยของ สวทช. และ
ศูนย์วิจัยแห่งช�ติ ซึ่งเป็นหน่วยง�นภ�ยใต้สังกัด ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีีวภ�พแห่งช�ต ิ(ไบโอเทค) ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ช�ติ (เอ็ม
เทค) ศนูยเ์ทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ช�ต ิ(เนคเทค) และศนูย์
น�โนเทคโนโลยีแหง่ช�ต ิ(น�โนเทค) นอกเหนอืจ�กผลง�นวจัิยต�่งๆ แลว้ ในปนีี้
ยังได้ขย�ยรูปแบบและกิจกรรมเพ่ิมเติมต�มก�รเปลี่ยนแปลงของภ�รกิจของ 
สวทช. ท่ีนอกเหนอืจ�กก�รวจิยัและพฒัน�พืน้ฐ�นด�้นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี
ซึง่เป็นร�กฐ�นสำ�คญัในก�รนำ�องคค์ว�มรูเ้หล�่นัน้ม�พฒัน�สงัคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศแล้ว ยังมีผลง�นวิจัย สวทช. ที่นำ�ไปต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ ง�นวิจัยที่
ทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยของ สวทช. ทั้งภ�ครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถ�บันก�ร
ศึกษ� ซึ่งครอบคลุมไปในหล�ยจังหวัดทั่วประเทศ

ดร.ศรณัย ์สมัฤทธิเ์ดชขจร ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ช�ต ิ(เนคเทค) ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รจดัง�น NAC2017 
กล่�วว่� ในก�รสัมมน�และนิทรรศก�รในปีนี้จะจัดในวันที่ 29-31 มีน�คม 2560 
โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มต�มง�นวิจัยมุ่งเน้นหลักของ สวทช. ได้แก่ แนวคิดของ
ในหลวง ร.9 / เกษตรสมัยใหม่ / ย�นยนต์และขนส่งสมัยใหม่ / เชื้อเพลิงชีวภ�พ
และเคมีชีวภ�พ / ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและคุณภ�พชีวิต / อ�ห�รเพื่ออน�คต 
/ ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ / บริก�รและก�รท่องเที่ยว

โดยใน 8 กลุ่มหลักนี้จะนำ�ม�จัดแสดงผ่�นก�รประชุม สัมมน�และ
นิทรรศก�ร โดยตัวอย่�งหัวข้อก�รสัมมน�ที่น่�สนใจ อ�ทิ ในหลวง ร.9 กับ
แรงบันด�ลใจ ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต�มแนวท�ง
เศรษฐกิจพอเพียง / เรียนรู้สะเต็มศึกษ�ผ่�นโครงก�รพระร�ชดำ�ริในหลวง ร.9 / 
ผู้ประกอบก�รเกษตรรุ่นใหม่ ก้�วไกลด้วยวิทย�ศ�สตร์และนวัตกรรม / ก�รขับ
เคลื่อนประเทศไทยสู่ก�รเป็นศนูย์กล�งธุรกิจก�รผลิตเมลด็พันธุ์ในระดับอ�เซยีน 
/ ประสบก�รณ์ก�รใช้ย�นยนต์ไฟฟ้�ในประเทศไทย / ก�รพัฒน�สู่คว�มมั่นคง
และคว�มส�ม�รถท�งย�ในยุคประเทศไทย 4.0

สำ�หรับตัวอย่�งผลง�นวิจัยเด่นๆ ในง�นนิทรรศก�รครั้งนี้ ได้แก่ 
 • ก�รพัฒน�และเพ่ิมมลูค่�ใหผ้ลิตภณัฑไ์ข ่ทีเ่กดิจ�กโจทยว์จิยัรว่มกนั
ระหว่�งบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) และไบโอเทค ที่ทำ�ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
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ใหม่ “ไข่เหลวพ�สเจอร์ไรส์” และก�รผลิตแคลเซียมชีวภ�พและโปรคอลล�เจน
จ�กเปลือกไข่ 
 • บรรจุภัณฑ์ รุ่นใหม่ “ActivePAK Ultra” ที่พัฒน�ขึ้นโดยเอ็มเทค 
ร่วมกับมูลนิธิโครงก�รหลวง ที่ช่วยคงคว�มสด คุณค่� และรสช�ติของเห็ดหอม
ให้สด อร่อย ได้น�นสูงสุด 10 วัน พร้อมตอกย้ำ�จุดยืนของโครงก�รหลวงที่ช่วย
สร้�งอ�ชีพ และคุณภ�พชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรช�วดอยภ�คเหนือ
 • ผ้�ไม่ถักทอ Nonwovens อีกหนึ่งผลง�นของเอ็มเทคที่ออกแบบ
และพัฒน�ขึ้นสำ�หรับใช้เป็นวัสดุท�งเลือกสำ�หรับก�รเพ�ะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิต
ท�งก�รเกษตรสมัยใหม่ 
 • B-10 กับเชื้อเพลิงท�งเลือกใหม่ของไทย เอ็มเทคนำ�เทคโนโลยีก�ร
เพ่ิมคณุภ�พไบโอดเีซล H-FAME จ�กโครงก�รรว่มวจิยัไทย-ญีปุ่น่ ไปขย�ยผลใน
ระดับโรงง�นส�ธิต พรอ้มทดสอบใช้จริงกบัรถยนตบ์รรทกุสว่นบคุคล (รถกระบะ) 
เพ่ือเพิ่มคว�มมั่นใจในก�รใช้น้ำ�มัน B10 ต�มแผนพัฒน�พลังง�นทดแทนและ
พลังง�นท�งเลือก 2558-2579 
 • ชดุตรวจและวิธีก�รตรวจเบ�หว�นดว้ยชดุตรวจไกลเคตเตดอลับมูนิ 
จ�กทีมวิจัยน�โนเทคที่พัฒน�ชุดน้ำ�ย�ที่ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพ� ท่ี
มีคว�มแม่นยำ�สูง ใช้ง�นง่�ย สะดวก เหม�ะกับก�รใช้ง�นในสถ�นพย�บ�ลทุก
ประเภทส�ม�รถตรวจวัดได้ทุกสองสัปด�ห์ 
 • ทนัระบ�ด ชดุซอฟตแ์วร์ทีเ่นคเทคพฒัน�ขึน้เพือ่สนบัสนนุก�รปฏบิตัิ
ง�นของเจ�้หน้�ท่ีส�ธ�รณสขุในก�รปอ้งกนัควบคมุก�รระบ�ดของโรคตดิต่อ โดย
ปัจจุบันนำ�ร่องที่โรคไข้เลือดออก 
 • Kid-Bright เป็นบอร์ดที่พัฒน�ขึ้นโดยเนคเทคเพื่อกระตุ้นศักยภ�พ
ก�รคิดเชิงระบบและก�รคิด เชิงสร้�งสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่�นก�รเรียนรู้แบบ 
learn and play 
 • โดรนแจมเมอร์ ของบริษัท T-Net ที่ได้พัฒน�เทคโนโลยีรบกวน
สัญญ�ณก�รควบคุมโดรน เพื่อป้องกันก�รรุกล้ำ�พื้นที่ส่วนบุคคล หรืออ�จใช้
โดรนบรรทุกสิ่งผิดกฎหม�ย 

น�งสุวิภ� วรรณส�ธพ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วถึงกิจกรรม 
NSTDA Open House ว่� เป็นกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้ภ�คธุรกิจ ภ�ค
อุตส�หกรรมและนักลงทุนท่ีสนใจ ได้เยี่ยมชมผลง�นวิจัยท่ีโดดเด่นและหล�ก
หล�ยจ�กศักยภ�พของบุคล�กรวิจัย และห้องปฏิบัติก�รที่มีเครื่องมือเคร่ืองใช้
ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. โดยในปีนี้ เปิดให้เยี่ยมชมใน 5 กลุ่ม
อุตส�หกรรมหลัก ได้แก่ Smart Farm, Smart Food, Smart Health, Smart 

Beauty และ Bio-based Economy โดยเป็นก�รเยี่ยมชมผลง�นวิจัยที่โดดเด่น
และหล�กหล�ยจ�กศักยภ�พของบุคล�กรวิจัยและห้องปฏิบัติก�รที่มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. และบริษัทเอกชนชั้นนำ�ที่อยู่ใน
พืน้ทีอ่ทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทยกว�่ 10 บริษทัทีม่�รว่มเปดิบ้�นในครัง้น้ีดว้ย 
นอกจ�กนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ NSTDA Open Service Zone ที่มีบุคล�กรด้�น
พัฒน�ธุรกิจที่พร้อมให้คำ�ปรึกษ�แก่ภ�คอุตส�หกรรมในก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยียกระดับคุณภ�พของสินค้�และบริก�ร เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันให้กับผู้ประกอบก�รไทยส�ม�รถแข่งขันได้ อ�ทิ สิทธิประโยชน์ใน
ก�รยกเว้นภ�ษี 300% โครงก�ร Startup Voucher เป็นต้น

ดร.เจนกฤษณ์ คณ�ธ�รณ� ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วถึงง�น
มหกรรม S&T Job Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีน�คม - 1 เมษ�ยน 2560 ว่�
เปน็ก�รจดัมหกรรมรบัสมคัรง�นด�้นวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหญท่ี่
ใหญ่ที่สุดในไทย มีตำ�แหน่งง�นม�กกว่� 2,000 อัตร� จ�ก 120 บริษัทชั้นนำ� เช่น 
บริษัทเบท�โกร จำ�กัด มห�ชน, SCG Chemicals Co., Ltd., บริษัท ช.ก�รช่�ง 
จำ�กัด (มห�ชน), บริษัททีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มห�ชน), Mitr Phol Grop, Honda 
R&D Asia Pacific Co., Ltd. (HRAP), ส�ม�รถคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 
เป็นต้น 

นอกจ�กนี้ยังมีก�รแนะนำ�เรื่องของทุนก�รศึกษ�ต่อปริญญ�ตรี-โท-เอก 
ทั้งในและต่�งประเทศม�กกว่� 150 ทุน และพิเศษสุดสำ�หรับปีน้ีได้จัดให้ผู้เข้�
รว่มง�น S&T Job Fairไดเ้ข�้เยีย่มชมก�รทำ�ง�นของนกัวจิยัในหอ้งปฏบิตักิ�รของ
ภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือให้เข�้ใจและเหน็ภ�พก�รทำ�ง�นของนักวิจยัไดอ้ย�่งชัดเจน
ม�กขึ้น รวมถึงก�รเปิดเวทีเสวน�ที่จะ ช่วยสร้�งคว�มแตกต่�งจ�กคนอื่นและ
เตรียมคว�มพร้อมในก�รสร้�งคว�มก้�วหน้�และมั่นคงในส�ยอ�ชีพ

ภ�ยในง�น NAC2017 ยงัจดักจิกรรม Food Innovation Service สำ�หรบั
ผู้ประกอบก�รด้�นอ�ห�รที่มีคว�มตั้งใจ จะพัฒน�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่มี
เอกลักษณ ์เพ่ือเพ่ิมยอดข�ยให้ม�กขึน้ โดยผูป้ระกอบก�รส�ม�รถแวะชมและช้อป
บริก�รต่�งๆ ที่หล�กหล�ยของ สวทช. ไม่ว่�จะเป็นบริก�รที่เกี่ยวกับก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ ผลิตทดสอบตล�ด หรือรับจ้�งผลิต หน่วยง�นรับจ้�งและออกแบบ
ผลิตเคร่ืองจักรสำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�รโดยเฉพ�ะ บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ 
ม�ตรฐ�นและก�รขึ้นทะเบียนต่�งๆ ซึ่งสำ�คัญม�ก นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นที่
ให้คำ�ปรึกษ� และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นนวัตกรรมอ�ห�รด้วย
ผู้สนใจส�ม�รถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมง�นได้ที่ www.nstda.or.th/nac2017 
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ หรือสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000
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• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและ

เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 19

ระหว่�งวันที่ 27 - 30 มีน�คม 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร จ.ปทุมธ�นี และ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยง�นส่งเสริม

และพัฒน�เด็กและเย�วชนที่มีศักยภ�พสูง

• กิจกรรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนก�ฬสินธุ์พิทย�สรรพ์ ระหว่�งวันที่ 15 - 16 มีน�คม 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.

• การจัดแสดงนิทรรศการ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

โครงก�ร Global Young Scientists Summit (GYSS) โครงก�รนักศึกษ�ภ�คฤดูร้อนเดซี โครงก�รนักศึกษ�และครูสอนฟิสิกส์ภ�ค

ฤดูร้อนเซิร์น ในง�นก�รประชุมวิช�ก�รประจ�ปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017) ระหว่�งวันที่ 30 มีน�คม - 1 เมษ�ยน 2560 ณ อ�ค�ร

ศูนย์ประชุมอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�นี

• เปิดรับสมัครทุน คปก. - สวทช.

โดยนักวิจัยส�ม�รถส่งร�ยชื่อ นศ. ที่จะเข้�ร่วมขอรับทุนได้ที่ผู้ประส�นง�นศูนย์ที่ดูแลบริห�รจัดก�รทุนก�รศึกษ�ในแต่ละศูนย์แห่ง

ช�ติ หรือ ติดต่อสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณว�รี อัชชะกุลวิสุทธิ์ wareew@nstda.or.th โดยง�นพัฒน�บัณฑิตวิจัยและบุคล�กรวิจัยระดับสูง

• เปิดรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ประจำาปีงบประมาณ 2560

ด้�นพันธุศ�สตร์โมเลกุลพืช รุ่นที่ 15 ระหว่�งวันที่ 18 - 22 เมษ�ยน 2560 ด้�นก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ระหว่�งวันที่ 20 - 21 

เมษ�ยน 2560 จัดโดยฝ่�ยบริห�รบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร ร่วมกับห้องปฏิบัติก�รอณูพันธุศ�สตร์และเทคโนโลยีชีวภ�พพืช ศช. 

สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่ คุณเส�วนีย์ โสภณนันทวัฒน์ saowanee@nstda.or.th โทรศัพท์ 02 529 7100 ต่อ 77220 หรืออ่�นข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

http://www.nstda.or.th/news/22486-dna

• ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม A DAY IN SCIENCE 

     ประจำาเดือนเมษายน

จำ�นวน 4 รอบ ณ บ�้นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่คุณวสุ ทัพพะรังสี 

vasu.dabbaransi@nstda.or.th โทรศัพท์ 02 529 7100 ต่อ 77245 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มีน�คม 2560 ติดต�มก�รรับสมัครได้จ�ก 

facebook : บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
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• หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor

สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. ขอเชิญผู้สนใจเข้�ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่องจ�ก IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass หลักสูตรนี้

มุ่งเน้นพัฒน�ผู้ตรวจสอบภ�ยในผ่�นก�รฝึกปฏิบัติอย่�งเข้มข้น เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบคว�มมั่นคงปลอดภัยของหน่วยง�นได้จริง ทั้งก�รตรวจ

สอบระบบส�รสนเทศและก�รตรวจสอบท�งก�ยภ�พ (Software Application และ Data Center) ต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่น

ใหม่ล่�สุด เพื่อก�รใช้ง�นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึง

 • แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รและก�รว�งแผนก�รตรวจสอบด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศขององค์กร

 • Check List เทคนิคก�รตรวจสอบ Software Application บนระบบ SAP และ Data Center ต�มม�ตรฐ�นส�กลที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ 

ISO/IEC 27001:2013

 • ฝึกปฎิบัติก�รเขียนและจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

 • ผู้ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass ของสถ�บันวิทย�ก�ร สวทช.

 • บุคล�กรด้�นไอซีทีที่มีคว�มสนใจในกระบวนก�รตรวจสอบภ�ยใน

 • บุคคลส�ข�อ�ชีพอื่นที่มีพื้นฐ�นคว�มรู้ด้�นไอซีที และมีคว�มสนใจในก�รตรวจสอบด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ค่�ลงทะเบียน 23,540 บ�ท (รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว) ระหว่�งวันที่ 29 - 31 สิงห�คม 2560 สถ�นที่อบรม โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค กรุงเทพฯ

สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81892 คุณศศิธร 

e-mail: advanced.training@nstda.or.th | Website:  www.nstdaacademy.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy/itaudit หรือ www.nstdaacademy/itaworkshop


