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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ข่าว News

นักวิจัย 

เอ็มเทค สวทช. สร้างนวัตกรรม
“กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” 
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

บทความ Article

Haydale Technologies Thailand 
ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย

ก.วิทย์ จับมือ 50 หน่วยงาน สนับสนุน EECi 
ยกระดับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
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สวทช. คว้า 2 รางวัล
ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

2 หน่วยงานภายใต้ สวทช. ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SHM) โดยคุณสุภาภรณ์ ศรอำาพล 

ผูอ้ำานวยการฝา่ยอาวุโส ฝา่ยบรหิารบา้นวิทยาศาสตร์สรินิธร และฝา่ยบรหิารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

(TCC) โดยคุณปุณณา วัฒนวิบูลย์ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำาปี 2560 

จาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 

กรุงเทพฯ

โดยรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย จัดข้ึนโดยสำานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเซ็บ (TCEB) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการไมซ์ (การจัดประชุมและ

นิทรรศการระดับนานาชาติ) ทั่วประเทศจำานวน 101 แห่งที่ผ่านการประเมินมาตรฐานฯ นับเป็นมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ที่แสดงถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ใช้บริการ อันจะมีประโยชน์

ต่อการทำาการตลาดของหน่วยงานที่ได้รับมอบมาตรฐาน ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียน หรือ

การจัดการประชุมในระดับอาเซียนต่อไป
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รองนายกสมคิด เยี่ยมกระทรวงวิทย์ฯ 

พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ 

16 มนีาคม 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดร.สมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ รองนายกรัฐมนตร ีพรอ้มคณะ

เดนิทางเขา้ตรวจเยีย่มกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) เพือ่รบัทราบผลการดำาเนนิงานของกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เย่ียมชมนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ตลอดจนแผนดำาเนินงานของกระทรวง

ในอนาคต พร้อมมอบนโยบายแกผู่บ้รหิารระดบัสงู โดยม ีดร.อรรชกา สบีญุเรือง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 

รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ



4 nstda •   เมษายน 2560

เมษายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีนำาเย่ียมชมโครงการของหนว่ยงานภายใต้สังกดักระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ต้องการขับเคลื่อนในปี 2560-2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน 

ซ่ึงได้นำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

สนับสนุน อันได้แก่ EECi, Innovation Museum, Start Up, Food Innopolis, 

และวิทยาศาสตร์ฐานราก

EECi โครงการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรม

อย่างสมบูรณ์แบบ หรือเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) เป็นต้นแบบ

ของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวม ที่เน้นการ

บรูณาการการทำางานรว่มกันตามแนวทางประชารัฐ มีการใชท้รัพยากรรว่มกนัเพือ่

ก่อประโยชน์สูงสุด ด้วยการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม 

(Fabrication Laboratory & Test-bed Sandbox) ศนูยรั์บรองมาตรฐานนวตักรรม

ทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดตั้งเป็นเขตทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะ

ของประเทศทีผ่อ่นปรนกฎระเบยีบทีอ่าจเปน็อปุสรรคตอ่การคดิคน้นวตักรรมใหม ่

ตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป

Innovation Museum พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมในอนาคต โดยองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ทาง วทน. ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรู้ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุผล นำาไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต โดยการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์

นวตักรรมแบง่ออกเปน็ 2 สว่นหลกั ไดแ้ก ่Innovation World ซึง่ผูเ้ข้าชมจะไดพ้บ

นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 

Job World ทำาหน้าท่ีเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซ่ึงจะมีการสร้างประสบการณ์

ให้กับผู้ชม โดยให้ความรู้และทดลองทำางานในสายอาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Start Up เป็นการต่อยอดความสำาเร็จจากปีที่ผ่านมา โดยงานนี้เป็นการ

รวมตัวของกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีพลวัต มีการนำาเสนอมาตรการส่งเสริมกลุ่ม

สตารท์อพัในรปูแบบบรูณาการความรว่มมอืจากหนว่ยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา และภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ 

ที่จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพในประเทศไทย และเพื่อเป็นการ

เน้นย้ำาถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะ “นักรบ

เศรษฐกิจใหม่” (New Economic Warrior) และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ไทยไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม ตลอดจนเป็นการสรา้งความตอ่เนือ่ง

ของกิจกรรมดังกล่าวให้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร โดยสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่

สำาหรบัการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสนิคา้และนวตักรรมอาหารมูลคา่สงู ดว้ยการ

ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำาของโลก โดยภายในบูทเป็นการจัดแสดงผลงาน

หรอืผลติภณัฑ ์อาท ิผลติภณัฑอ์าหารทางการแพทย ์ผลติภณัฑท์ีมี่ส่วนเกีย่วขอ้ง

กบัการส่งเสรมิสขุภาพจะตอ้งเปน็ผลติภัณฑท่ี์มีคณุภาพสงู ปลอดภัย และสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกสำาหรับผู้รักการกิน

เพื่อสุขภาพ ผู้เป็นเบาหวาน ผู้ต้องการควบคุมน้ำาหนัก และผู้ต้องการควบคุม

ระดับไขมันในเลือด,ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำาการเกษตรและ

ปศุสัตว์ เน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นฐาน 3 

ประการ คือ อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความมั่นคงทาง

ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือฐานราก โดยสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นการนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลัก

ของประชาชนในประเทศไทย โดยจะมีโครงการนำารอ่ง เพือ่ใหแ้นวคดิดงักลา่วเปน็

รูปธรรม วท. ได้มอบหมายให้ วว. เป็นหน่วยงานแกนหลักบูรณาการดำาเนินงาน

กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษา ในการสร้าง

ความรว่มมอืกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์โดยใชก้ลุ่มลกูคา้ของธนาคาร

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เปน็ผู้รบัการถา่ยทอดเทคโนโลย ีดา้น 

วทน. มุ่งเน้นการพัฒนาพืชหลักทางการเกษตร 9 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำามัน มันสำาปะหลัง มะม่วงน้ำาดอกไม้ กาแฟ มะเขือเทศ 

อ้อย และปศุสัตว์ ไก่ไข่และโคเนื้อ จากความร่วมมือดังกล่าว จะทำาให้เกิด

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อวงการเกษตรกรรมในด้านของการลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ิมรายได้ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังจะทำาให้ห่วงโซ่อุปทาน 

มีความเข้มแข็ง สามารถทำาการเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน



6 nstda •   เมษายน 2560

เมษายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

7 หน่วยงานรัฐ จับมือสร้างเครือข่ายแคร์ฟู้ด

ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาอาหาร รองรับสังคมผู้สูงอายุไทย

22 มี.ค. 60 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ : 7 หน่วยงานภาครัฐ (สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล) 

จัดสัมมนาและระดมความคิด “นวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ” รวมตัวสร้างเครือข่าย CARE FOOD มองอนาคต

ข้างหน้าไปด้วยกัน ตั้งเป้าจัดทำาโรดแมปการพัฒนาเทคโนโลยี กำาหนดทิศทางการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตในสังคม

สูงวัยของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำาซ้อนการให้ทุนวิจัย และผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้ประกอบการสามารถผลิตและ

จำาหน่ายได้จริงเชิงพาณิชย์ โดยเครือข่าย CARE FOOD มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่เป้าหมายรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

ในปี 2564 ร่วมกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5177-20170322-care-food
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สวทช. จับมือ นาฟรี (NAFRI) 
สถาบันวิจัยจาก สปป.ลาว

ร่วมวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้-เทคโนโลยีด้านเกษตร 

เมษายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

29 มีนาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2560 หรือ NAC2017 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Dr. Bounthong 

BOUAHOM (ดร.บญุถอง บวัหอม) ผูอ้ำานวยการสถาบันการวิจยัการเกษตรและปา่ไมแ้หง่ชาต ิ(NAFRI) รว่มลงนามบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืดา้นวชิาการ

และงานวิจัย เพื่อร่วมกันดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมี

กรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5195-20170329-nafri
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สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำาปี 2560

สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

29 มีนาคม 2560 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2560 (NSTDA 

Annual Conference 2017 : NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

เพือ่นำาเสนอผลงานวิจยัของ สวทช. ทีเ่ปน็รปูธรรมทัง้การนำาไปใชป้ระโยชนต์อ่ภาคการผลติและบรกิาร ตลอดจนสงัคม

และชมุชนตา่งๆ นอกจากนีย้งัมกีารนำาเสนอผลงานวจิยัทีเ่ปน็การพัฒนาองคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ
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นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานว่า สวทช. เป็นหน่วยงานในกำากับของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือนำาผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ และดำาเนินงานตามนโยบายของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุน 

ส่งเสรมิใหเ้กดิการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ตามหลกัการเศรษฐกจิ

พอเพียงให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้

ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 585 เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่

ขอจด 321 คำาขอ และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 220 รายการ หน่วยงานรับมอบ 337 หน่วยงาน มูลค่าการลงทุน

จากกิจกรรมของ สวทช. 11,408 ล้านบาท เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 19,529 ล้านบาท และ สวทช. ได้ดำาเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติที่

สำาคัญ ได้แก่ มาตรการทางภาษี 300% บัญชีนวัตกรรมไทย โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Thailand Tech Show) และโครงการสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up Voucher) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5196-20170329-nac2017
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ITAP สวทช. ผนึก ไคสท์ (KAIST) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำาจากเกาหลีใต้ 

ร่วมผลักดันเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

 30 มนีาคม 2560 ในงานประชมุวชิาการ สวทช. ประจำาป ี2560 (NAC2017) ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ี: กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation 

and Technology Assistance Program) หรือ ไอแทป (ITAP) และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of 

Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมไทย” 

เพื่อนำาเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามายกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้เป็นไปตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5197-20170330-mou
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Haydale Technologies Thailand 

ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย
ร่วมมือวิจัยกับศูนย์ TOPIC เนคเทค สวทช. มุ่งวิจัยต่อยอด

วัสดุกราฟีน พร้อมนำาประเทศไทยสู่ THAILAND 4.0

 29 มนีาคม 2560 ในงานประชมุวิชาการ สวทช. ประจำาป ี2560 หรอื NAC2017 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) 

และบริษัท เฮเดล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด
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ดร.อดิสร เตอืนตรานนท ์นกัวจัิยอาวโุสศนูยน์วตักรรมการพมิพอ์เิล็กทรอนกิส์และอเิล็กทรอนกิส์อนิทรยี ์(TOPIC) ศูนยศู์นยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวว่า กราฟีนเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่ทั่วโลกเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีวัสดุท่ีเป็น emerging technology 

ที่เปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรมในอนาคต ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed 

Electronics Innovation Center (TOPIC) หน่วยงานในสังกัด เนคเทค-สวทช.ได้ทำาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกราฟีนตั้งแต่เทคโนโลยีการสังเคราะห์ 

การผลิตเชิงปริมาณ และการนำากราฟีนไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสังเคราะห์กราฟีนด้วยการลอกด้วยเคมีไฟฟ้าให้แก่

บริษัท Innophene ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นบริษัท startup (ในภายหลัง Haydale ได้ร่วมลงทุนใน Innophene ) TOPIC ได้ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเกี่ยว

กับหมึกนำาไฟฟ้าผสมกราฟีนเป็นรายแรกของโลกที่นำาไปใช้ในกระบวนการ Printed Electronics หรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ TOPIC ได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีราฟนีใหภ้าคเอกชนทำางานแบบเครอืขา่ยระหวา่งภาครฐั และเอกชน มหีอ้งปฏบัิตกิาร และบรกิารทางเทคนคิ เพือ่บรกิารแกภ่าคอตุสาหกรรม 

รวมถงึการใหค้ำาปรกึษาในการใชเ้ทคโนโลยกีารพมิพด์ว้ยหมกึอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืหมกึนำาไฟฟา้ และ TOPIC เขา้รว่มเปน็สมาชกิของ Organic Electronics 

Association หรือ OE-A ซึ่งเป็นสมาคมด้านอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ระดับโลกเพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่มสมาชิกของ OE-A ที่มีอยู่ทั่วโลก ทำาให้ไทยมีฐาน

ข้อมูลและเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยที่กว้างมากขึ้น

Haydale Graphene Industries เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษที่มีมูลค่าตลาด 30 ล้านยูโร มีความเชี่ยวชาญด้านกราฟีน

มาแตเ่ริม่แรกและตอ่ยอดไปยงัวสัดนุาโนอืน่ๆ ดว้ยความมุง่มัน่ในการขยายตลาดสูภ่มูภิาคเอเชยี เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมทีเ่กดิจากเทคโนโลยวีสัดกุราฟนี 

จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยกราฟีน Haydale Technologies (Thailand) ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การมีศูนย์ HTT ในประเทศไทย ทำาให้นักวิจัยไทย

จะไดท้ำางานรว่มกบันักวิจยัชัน้นำาจากตา่งประเทศ เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการถา่ยทอดเทคโนโลยรีะหวา่งกนัไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมขึน้ในประเทศไทย 

เปน็การสง่เสรมิและผลกัดนัให้เกดิเทคโนโลยขีัน้สงูมากขึน้ในอนาคต และจะเปน็กลไกทีส่ำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทยไปสู ่Thailand 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5198-20170329-haydale
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31 มีนาคม 60 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2560 (NAC2017) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(นาโนเทค) ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดล้งนาม “ความร่วมมือการวจิยัและพฒันาเพือ่ความเปน็ผู้นำาด้านนาโนเทคโนโลยใีนศาสตรปิ์โตรเคมแีละพอลเิมอร”์ ขับเคลือ่น

งานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในศาสตร์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสององค์กร และต่อยอดสร้าง

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการพัฒนากำาลังคนให้มีความรู้

ความสามารถ ตลอดจนระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำาลังสำาคัญในการ

พัฒนางานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5199-20170331

นาโนเทค สวทช. ผนึก วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จุฬาฯ

ร่วมวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำาด้านนาโนเทคโนโลยี
ในศาสตร์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

มุ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0
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  5 เมษายน 2560 - ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi : Eastern 

Economic Corridor of Innovation) ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

รวม 50 หน่วยงาน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) หนุนไทยแลนด์ 4.0 โดย คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงภาคตะวันออก ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5203-20170405-eeci

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ 50 หน่วยงาน
สนับสนุน EECi ยกระดับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วย วทน.

หนุนไทยแลนด์ 4.0
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นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่นักวิจัยจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ หน่วยเนื้องอกกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่ออ่อน กลุ่มศูนย์การ

แพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท คอสโม เมดิเทค จำากัด ได้ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนา “กระดูกและข้อโลหะต้นแขน

เทียมส่วนบน” จนเป็นผลสำาเร็จ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกระดูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. สร้างนวัตกรรม 

“กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน”

 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้ทีมวิจัยได้ร่วมกันระดมสมอง
จากกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จำานวน 35-40 คน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาต้นแบบกระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกใน
ประเทศไทยและประสบความสำาเร็จผ่านการทดสอบการใช้งานทางคลินิกใน
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกจำานวน 10 ราย ใน 3 โรงพยาบาลชั้นนำาของประเทศ ภายใต้
การควบคมุของคณะกรรมการจริยธรรมวจิยัในมนษุยข์องทัง้ 3 แหง่ มาเปน็ระยะ
เวลาหนึ่ง และมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีโรคแทรกซ้อนแต่ประการใด

สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาท่ีขับเคล่ือนประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมของไทย 
เพ่ือเปล่ียนผ่านประเทศไปสู่ประเทศที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์
ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไดม้าตรฐานสากล ในราคาทีเ่หมาะสม ทัง้นีค้วามสำาเรจ็
ในการพัฒนากระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบนนี้ เป็นตัวอย่างท่ีดีของการ
พัฒนานวัตกรรมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งจากกลุ่มศัลยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์ นักวิจัย และผู้ผลิต ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยให้เป็นสินค้านวัตกรรม
ที่นำาไปสู่การใช้งานอย่างแท้จริง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ไทย
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ดร.กวิน การุณรัตนกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 
หนว่ยวจิยัวศิวกรรมชวีการแพทย์ ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) 
สวทช. ซึ่งอยู่ในทีมวิจัย กล่าวว่า นวัตกรรม “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียม
สว่นบน” เหมาะกบัคนไขก้ลุม่ปฐมภูม ิทีพ่บวา่เปน็มะเร็งกระดูกแขนเหนอืขอ้ศอก 
ซึ่งจะพบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน หากตรวจพบแล้วสามารถรักษาก่อนที่จะ
ลามไปยงัส่วนตา่งๆ ของรา่งกายได ้ จะใชว้ธิกีารเปลีย่นเอา“กระดกูและขอ้โลหะ
ต้นแขนส่วนบน” ไปใส่แทนกระดูกแขนที่เป็นมะเร็ง ซึ่งต้องตัดกระดูกส่วนที่เป็น
มะเร็งออก วิธีการนี้จะช่วยให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้น ลดการเสียชีวิต และสามารถ
กลับมาเรียนจนจบได้ มีอาชีพการงานที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม  

อย่างไรก็ตามตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เอ็มเทค สวทช. และ รพ. เลิดสิน 
ร่วมกันออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวขึ้นมา และต้องการ
ผู้ผลิตตามสเปกที่ต้องการ โดย บริษัท คอสโม เมดิเทค จำากัด ให้ความสนใจ
ในการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว และร่วมมือในการผลิตตามที่ทีมวิจัยต้องการ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ปเีศษ จึงสามารถข้ึนรูปตน้แบบอปุกรณ์ “กระดกูและขอ้โลหะ
ต้นแขนเทียมสว่นบน” ได้ และสามารถผลิตออกมาใชก้บัผูป้ว่ยมะเรง็กระดกูตน้แขน
ส่วนบนได้ในที่สุด 

สำาหรับกระดูกเทียมท่อนแขนส่วนบนนี้ ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
คนไข้ไม่สามารถเบิกได้จาก สปสช. ที่ผ่านมาต้องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นนี้
นำาเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ 150,000 บาท 
ดังน้ันจึงมีคนไข้จำานวนมากที่ไม่สามารถจ่ายได้ หากเราสามารถผลิตได้ภายใน
ประเทศและมีต้นทุนต่ำา ก็จะช่วยเหลือคนไข้ได้มาก โดยเฉพาะคนไข้เด็กที่มี
โอกาสผา่ตดัใสก่ระดกูและขอ้โลหะตน้แขนสว่นบน แลว้รักษาหายและเตบิโตเปน็

ผู้ใหญ่ในวัยทำางานโดยไม่เป็นภาระกับสังคม ที่สำาคัญยังมีแขน แม้ว่าจะขยับได้
ไม่ 100% แต่ก็ยังมีแขนที่ขยับใช้งานได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ
การใช้ชีวิตของคนไข้หลังการรักษาได้

สำาหรับวัสดุที่ใช้ทำา “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” มีท้ัง
โคบอล โคเมียม อัลลอย์ ส่วนแกนกลางของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมกับกระดูกจริงของ
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ทำาจากวัสดุไททาเนียม มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน แต่เบา 
และเข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เกิดการต่อต้าน ซึ่งขณะนี้ได้ทดลองนำาไปใช้กับผู้ป่วย
มะเร็งกระดูกแล้ว 10 ราย พบว่าไม่มีการติดเชื้อ หรือปัญหาการหลุดของชิ้นส่วน
แต่อย่างใด เป็นที่พอใจของแพทย์และผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของการวิจัย 
ถอืเปน็การสะสมองค์ความรูเ้รือ่งวัสดทุางการแพทย ์โดยเฉพาะเรือ่งการทำาช้ินสว่น
เทียมที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ซึ่งหากทำาชิ้นนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในอนาคตเมื่อมี
องค์ความรู้มากขึ้น ก็สามารถทำาชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ข้อเข่า สะโพก ที่มีความยาก
ขึน้มาอกีระดบัหน่ึงได ้ปรมิาณการใชข้องผูป้ว่ยกจ็ะเพิม่มากข้ึน คนไข้มโีอกาสได้
ใช้งานในราคาที่เข้าถึงได้ หากนำาเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง

งานวจิยั “กระดกูและขอ้โลหะตน้แขนเทยีมสว่นบน” ของ สวทช. นี ้ตอบ
โจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 1 ใน 10 อุตสาหกรรม New S- Curve เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง สวทช. ทำางานวิจัยได้ตอบโจทย์
ประเทศดว้ยการวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมมาอยา่งต่อเน่ือง 
ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิและสามารถลดการพึง่พาเทคโนโลยกีารนำาเขา้จากต่างประเทศ 
สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างยั่งยืน
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• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาเคมี

อังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ อาคาร สวทช. โยธี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 สาขาฟิสิกส์

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคาร สวทช. โยธี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 สาขาชีววิทยา-เกษตร 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ขั้นพื้นฐาน” 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 และรุ่นที่ 16 : ระหว่างวันที่ 15 -19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน 

(ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ

วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

จัดโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำาเดือนเมษายน 2560 ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนสำาหรับเยาวชน A DAY IN SCIENCE 

ตอน เขื่อน (DAM) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สวทช.

รอบที่ 1 ในวันที่ 19 เม.ย. 2560, รอบที่ 2 ในวันที่ 24 เม.ย. 2560, รอบที่ 3 ในวันที่ 28 เม.ย. 2560

• กิจกรรม The 3rd International STEM Education for Teachers : Inspired by Fun hands - on with Science, 

Technology, Engineering and Mathematics

ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

• กิจกรรม The 4th International STEAM Camp Inspired by Fun hands-on with Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics

ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ จังหวัด ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น



เมษายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

19เมษายน 2560   •

• กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เรื่องฟิสิกส์อนุภาค สำาหรับผู้แทนประเทศไทย 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและเซิร์น ประจำาปี 2560

ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

• กจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์นกัเรียนท่ีไดเ้หรยีญรางวลัโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์

ประจำาปี พ.ศ. 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• เปิดรับสมัครกิจกรรมค่าย STEAM Summer Camp สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

จ.นครนายก ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ทาง www.nstda.or.th/sciencecamp/

• โครงการ STEM Workforce หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, 

and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำาหรับภาคอุตสาหกรรม 

รับสมัครนักศึกษาทุนรอบที่สอง ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 โดยรับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย ที่กำาลัง

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจทาโครงงานวิจัย/งานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี (หมวดเดียว ปริญญาโทเดือนละ 10,000 บาท ปริญญาเอก

เดือนละ 12,000 บาท) ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ http://www.nstda.or.th/stemworkforce

• โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน หรือ โครงการ YSTP (Young Scientist and Technologist Program)

เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของโครงการ ให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย(ในปีการศึกษา 2560) อาจารย์ 

และนักวิจัย สวทช. ที่สนใจสมัครขอรับทุนได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลและหาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยสาหรับปริญญานิพนธ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัว

สำาหรับการส่งใบสมัครขอรับทุนในช่วงเปิดรับสมัคร (ในเดือนพฤษภาคม 2560) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้า

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปที่ www.nstda.or.th/ystp


