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2สวทช. ส่งมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
ติวเข้มธุรกิจซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จัดสัมมนา Smart IT for Smart Industry

นักวิจัยนาโนเทค ได้ทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ปี 60

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เดินหน้าสร้างนักศึกษา สู่สตาร์ทอัพ

สวทช. - ศาลปกครอง ขยายความร่วมมือสารนิเทศ
ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง

สวทช. สสวท. เชฟรอน และคีนัน จับมือพันธมิตรจัดงาน 
“ครบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย"

นักเรียนไทยเจ๋ง! คว้ารางวัลเหรียญเงิน-ทอง จากเวทีโลก
I-SWEEEP 2017 สหรัฐอเมริกา
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สวทช. ส่งมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV 
(โคซี่ มาร์ค โฟร์) แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เสริมทักษะฝึกปฏิบัติซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นตอบสนอง

นโยบ�ยอุตส�หกรรมก�รบินเป้�หม�ยใหม่

8 พฤษภาคม 2560 ณ บา้นวิทยาศาสตรสิ์รนิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ปทมุธาน ี- กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ 

สวทช. ส่งมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV (โคซี่ มาร์ค โฟร์) ชนิด Composite (คอมโพสิท) 4 ที่นั่ง ให้แก่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ใน

การเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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นับเปน็เครือ่งบนิลำ�แรกของประเทศไทยทีป่ระกอบโดยเย�วชนไทย และส�ม�รถใชง้�นจรงิได ้ภ�ยใตโ้ครงก�รวศิวกรรมก�รออกแบบและสร�้งเครือ่งบิน 

Cozy Mark IV Thailand ของ สวทช. ทีด่ำ�เนินก�รตอ่เนือ่งม�กกว�่ 7 ป ีโดยม ีดร.ชฎ�ม�ศ ธวุะเศรษฐกลุ รองผูอ้ำ�นวยก�ร สวทช. ผศ.ปร�โมทย์ อนนัตว์ร�พงษ ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์ มทร.กรุงเทพ และ ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมก�รบิน ที่กำ�กับดูแลและควบคุมโครงก�รฯ ร่วมในพิธีส่งมอบ

“เครื่องบิน Cozy Mark IV ชนิด Composite เป็นเครื่องบิน 4 ที่นั่ง เครื่องยนต์ 360 แรงม้� ส�ม�รถรับน้ำ�หนักได้ม�กที่สุด 2,050 ปอนด์ ประกอบด้วย

วัสดุ composite (คือ วัสดุที่ประกอบด้วยก�รรวมวัสดุม�กกว่� 2 ประเภทเข้�ด้วยกัน) โดยโครงก�รดำ�เนินก�รจนถึงขั้นเตรียมพร้อมนำ�ไปทดสอบใช้ง�นจริง 

ได้แก่ ระบบน้ำ�มันเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้�เครื่องยนต์ ระบบน้ำ�มันเชื้อเพลิง และทดสอบเครื่องยนต์พร้อมใบพัด รวมทั้งได้ทำ�ก�ร taxi (ขับจริงบนถนน) แล้ว 

ที่บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย นับเป็นเครื่องบินลำ�แรกของไทยที่ประกอบโดยเย�วชนไทยและใช้ง�นจริงได้ และเพื่อให้เครื่องบิน 

Cozy Mark IV มีก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่�งคุ้มค่� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ ได้มีคว�มสนใจนำ�เครื่องบินดังกล่�ว ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอน

ในหลักสูตรฝึกอบรมช่�งซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น ภ�ควิช�วิศวกรรรม มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ” ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�ว

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5238-201760508-cozy-mark-iv
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ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. 
ติวเข้มธุรกิจซอฟต์แวร์ หนุนสู่ไทยแลนด์ 4.0

9 พฤษภ�คม 2560) ณ อ�ค�รซอฟต์แวร์พ�ร์ค จ.นนทบุรี - ศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงก�รบ่มเพ�ะผู้ประกอบก�รซอฟต์แวร์ รุ่น 15 (SUCCESS2017) คว้�ด�วเด่นวงก�รเข้�สังกัดเพียบ 

เตรียมแต่งตัวสต�ร์ทอัพทั้งแนวลึกและแนวกว้�ง เชื่อมต่อกับแหล่งทุนทุกระดับ

น�งศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เปิดเผยว่� โครงก�ร Success ในปีนี้ เป็นก�รรวมกลุ่มของผู้ประกอบ

ก�รธุรกิจซอฟต์แวร์และนวัตกรรมที่มีผลง�นออกสู่ตล�ดแล้ว จำ�นวน 57 ร�ย เพื่อเข้�ร่วมบ่มเพ�ะธุรกิจ สร้�งมิติใหม่ของก�รบ่มเพ�ะกลุ่ม start-up เบื้องต้น 

โดยเนน้ก�รสร�้งโอก�สท�งธรุกจิและว�งร�กฐ�นใหธ้รุกจิยัง่ยนื และเพิม่มติใินด�้นเงนิทนุ เพือ่ทำ�ใหโ้อก�สในก�รอยูร่อดม�กขึน้กว�่ทกุป ีโดยจะเปน็

โครงก�รที่เกิดก�รร่วมทุนจ�กกองทุนทุกรูปแบบม�กที่สุดในประเทศในปีนี้ หลังจ�กที่ก่อตั้งโครงก�รม�ถึง 15 ปี

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/5239-20170509-success2017
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นักเรียนไทยเจ๋ง! คว้ารางวัล
เหรียญเงิน-ทอง จากเวทีโลก 
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ในก�รประกวดโครงง�นวิทย�ศ�สตร์น�น�ช�ติ
I-SWEEEP 2017 สหรัฐอเมริก�

10 พฤษภาคม 2560 : กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition : YSC) เข้าประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในงาน I-SWEEEP 

(The International Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project Olympiad) ระหว่างวันที่ 3 – 8 

พฤษภาคม 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลเหรียญทอง-เงิน โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี
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ผลจ�กก�รแข่งขันนักเรียนไทยที่ได้รางวัลเหรียญทอง จ�ก I-SWEEEP 2017 ได้แก่ โครงง�นก�รศึกษ�ชนิดพืชอ�ห�รที่มีผลต่อองค์ประกอบของ

เส้นใยพืชจ�กมูลช้�ง และ สมบัติของเซลลูโลสบริสุทธิ์สกัด เพื่อพัฒน�เป็นชีววัสดุโครงร่�งเลี้ยงเซลล์วิทย�ศ�สตร์พืช (The Users of the Elephant’s 

Feces and Its Digestive System to Reduce the Extraction Process and HAZARDOUS Chemicals Used in the Extraction and Adding the 

Feces’ Value by Developing to Biomedical Materials) ผู้พัฒน�คือ น�ยณัฐวัฒน์ กว้�นสกุล น�ยพิม� องค์ทวีเกียรติ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� น�ยชนันท์ 

เกียรติสิริส�สน์ติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทย�ลัย

รางวัลเหรียญเงิน โครงง�นก�รพัฒน�วัสดุชีวภ�พจ�กเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดส�ยพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตร 

(Development of Bio-Based Materials from Thai local mushroom Mycelium and Agricultural Wastes) ส�ข�วทิย�ศ�สตรส์ิง่แวดลอ้ม ผูพ้ฒัน�ไดแ้ก ่

น�ยเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ น�งส�วจิร�พัชร มูลศ�สตร์ และ น�งส�วเบญญ�ภ� อยู่ออง อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� น�งส�ววรุณธร เชื้อบุญมี โรงเรียน

สวนกุหล�บวิทย�ลัยรังสิต (วมว.มธ.สกร.) 

นอกจ�กนี้โครงง�นที่สม�คมวิทย�ศ�สตร์ฯ ให้ก�รสนับสนุนได้รับร�งวัลชมเชยส�ข�พลังง�น ได้แก่ โครงก�รก�รสกัดน้ำ�มันไบโอดีเซลจ�กเมล็ด

สำ�โรงเพื่อนำ�ม�ใช้ประโยชน์ (Java Olive: Low Cost High-Yield Source for Biodiesel Production) ผู้พัฒน�ได้แก่ น�ยพชร ศรีนวลข�ว น�ยภ�ณุม�ศ 

ศรีสุวรรณ์ น�งส�วบุปผ� พงศ์ชนะ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� น�ยทวี มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทย�
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จัดสัมมนา 
Smart IT for Smart Industry

ใช้ไอทีแก้ปัญห�ธุรกิจของผู้ประกอบก�ร

ในงาน INTERMACH 2017 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและสินค้าไบเทค บางนา - ฝ่าย

ส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเรื่อง “Smart IT for Smart Industry” แก่ผู้ประกอบการที่สนใจการพัฒนาระบบไอที

เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจกว่า 50 คน

โดยกิจกรรมสัมมนาเริ่มต้นด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การใช้ซอฟต์แวร์ด้าน PLC, Sensor, SCADA, Mi-

crocontroller ที่ใช้ ในระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรองรับกับยุค Industry 4.0” โดย ผศ. ดร.ชานินทร์ จูฉิม สาขา

วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, รองผู้อำานวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-

เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง “วิธีบริหารโครงการ

อุตสาหกรรมด้วย Delta Project Management” โดย คุณทีปกร ศิริวรรณ Senior Director บริษัท นิรมิตกรุ๊ป จำากัด

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามในประเด็นที่ต้องการพัฒนาและแก้ไขในการดำาเนินธุรกิจ พร้อมนี้ 

ซอฟต์แวร์พาร์ค พาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ร่วมออกบูธนำาเสนอซอฟต์แวร์ ในงาน INTERMACH 2017 ที่จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560 ที่ไบเทค บางนา
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ITAP สวทช. ร่วมกับ TCELS จัดสัมมนา
ยกระดับผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์

เตรียมคว�มพร้อมด้�นออกแบบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล 

18 - 19 พฤษภ�คม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ - โปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ TCELS จัดสัมมน�เรื่อง “Design 

Control for Medical Devices” โดยเป็นหัวข้อสัมมน�ครั้งที่ 3 ภ�ยใต้ซีรีส์ก�รสัมมน� “ก�รยกระดับต่อยอดเครื่องมือท�งก�รแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 

(The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0)” เพื่อให้คว�มรู้และร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รออกแบบเครื่องมือท�งก�รแพทย์เพื่อให้เป็น

ไปต�มม�ตรฐ�นส�กล รวมท้ังก�รทำ� workshop และก�รนำ� Design Control ไปประยกุตใ์ชจ้รงิ ตลอดจนรบัคำ�ปรกึษ�ท�งด�้นเทคโนโลยีเพือ่ตอ่ยอดธรุกจิแก่

ผูป้ระกอบก�ร นักวิจัย และผูเ้กีย่วขอ้ง กว�่ 100 คนตลอด 2 วนัเตม็ โดยมผีูอ้ำ�นวยก�รโปรแกรม ITAP สวทช. และรองผูอ้ำ�นวยก�ร TCELS กล่�วเปดิง�นสมัมน�

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/5268-20170519-design-control-for-medical-devices
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นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ได้รับทุนนักวิจัยหญิง

ออสเตรเลีย-เอเปค ประจำาปี 2560
เพื่อพัฒน�วัคซีนรักษ�มะเร็งป�กมดลูก

ร่วมกับนักวิจัย ม.ควีนส์แลนด์

ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำาอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนนักวิจัย

หญิงออสเตรเลีย-เอเปค ประจำาปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำาวิจัยในหัวข้อ “An development of a new delivery system for 

HPV vaccine candidates against cervical cancer” หรือการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ ในการรักษามะเร็งปากมดลูก จากรัฐบาล

ออสเตรเลีย (Australia-APEC Women in Research Fellowship) กำาหนดสิงหานี้ เดินหน้าทำาวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์

ผูเ้ชีย่วชาญมหาวทิยาลัยควีนส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลยี ตัง้เปา้ใหว้ธิรัีกษามะเรง็โดยใชว้คัซีนเปน็ทางเลอืกหนึง่ในการรกัษา

มะเร็งปากมดลูกต่อไป
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ดร.มัตถกา คงขาว เปิดเผยว่� “ง�นวิจัยที่ได้รับทุน คือเรื่อง “The development of a new delivery system for HPV vaccine candidates 

against cervical cancer” เป็นง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�วัคซีนที่ใช้ในก�รรักษ�มะเร็งป�กมดลูก เนื่องจ�กในปัจจุบันมะเร็งป�กมดลูกเป็นมะเร็งที่

กอ่ใหเ้กดิก�รต�ยของผูห้ญงิทัว่โลกเปน็อนัดบัที ่2 ก�รรกัษ�สว่นใหญจ่ะเป็นก�รผ�่ตดัรว่มกบัก�รใหเ้คมบีำ�บัดซึง่เปน็วธิรีกัษ�ทัว่ไปของโรคมะเรง็ ผูป้ว่ยสว่น

ใหญ่จะตอบสนองต่อก�รรักษ�ต่ำ� หรือแม้กระทั่งตอบสนองในช่วงแรกและเกิดก�รกลับม�ใหม่ของมะเร็ง ดังนั้น ก�รห�วิธีก�รรักษ�มะเร็งป�กมดลูกวิธีใหม่ 

จงึยงัเปน็ศ�สตรท์ีน่�่สนใจของนกัวจิยัด�้นมะเรง็ โดยมะเร็งป�กมดลกูมสี�เหตุเกอืบ 100% ม�จ�กก�รตดิเชือ้ไวรสัชนดิหนึง่ทีช่ือ่ว�่ HPV หรือ Human papil-

loma virus ฉะนั้น ก�รรักษ�โดยใช้วัคซีนเพื่อไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยให้เพิ่มขึ้นเพื่อทำ�ล�ยไวรัสเหล่�นี้หรือภูมิคุ้มกันบำ�บัด (Immunotherapy) 

จึงเป็นท�งเลือกหน่ึงในก�รรักษ�มะเร็งประเภทน้ี นอกจ�กน้ี วัคซีนท่ีเก่ียวข้องกับมะเร็งป�กมดลูกที่มีอยู่ท้องตล�ดขณะนี้เป็นวัคซีนที่ใช้ในก�รป้องกัน 

แต่ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในก�รรักษ�เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งเหล่�นี้”

“ง�นวิจัยชิ้นนี้จะเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกับ Professor Istvan Toth จ�กมห�วิทย�ลัยควีนส์แลนด์ (The University of Queensland) ในก�รพัฒน�วัคซีน

สำ�หรบัก�รรกัษ�มะเรง็ป�กมดลกู พร้อมทัง้ออกแบบระบบนำ�สง่ เพือ่นำ�สง่วคัซนีท่ีไดไ้ปยงัเซลลท์ีต่ดิเชือ้ไวรสั HPV ของมะเรง็ป�กมดลกูอย�่งจำ�เพ�ะเจ�ะจง 

และยังเป็นก�รริเริม่ก�รใชภู้มิคุม้กนับำ�บดัในก�รตอ่ต�้นและรักษ�มะเรง็ป�กมดลูกอกีดว้ย โดยมกีำ�หนดจะเดนิท�งไปทำ�วจัิยทีอ่อสเตรเลียในเดอืนสงิห�คมนี”้

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/5276-20170524
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ก.วิทย์ฯ สวทช. ทีเซล วช. ผนึก สธ. 
นำาร่อง 6 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
หนุนใช้ “เดนตีสแกน 2.0” เครื่องแรกฝีมือคนไทย
ตอบโจทย์ทันตกรรมส�มมิติ เพิ่มคุณภ�พชีวิตคนไทย

29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 2 กระทรวงสาธารณสุข : พลอากาศเอก 

ดร.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตร ีเปน็ประธานเปดิงานและสกัขพียานในการลงนามระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 

และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) เพือ่ร่วมผลกัดนัผลงานวจัิยพัฒนาและนวตักรรมไทยสูก่ารใช้งานจรงิ ยกระดบั

คุณภาพชีวิตคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี ลดการสูญเสียเงินตราของประเทศ โดยมี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เข้าร่วมด้วย
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่�วว่� ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) ซึ่งเป็นหน่วยง�นวิจัยในสังกัด สวทช. ได้ทุ่มเทแรงก�ยและใจ

เพ่ือผลติผลง�นวิจัยเครือ่งเดนตสีแกน 2.0 ด้�นง�นทันตกรรมแบบ 3 มติิ ชว่ยใหท้นัตแพทย์ส�ม�รถมองเหน็โครงสร�้งช่องป�กและข�กรรไกรของผูป่้วยแบบ 

360 องศ� ลดคว�มผดิพล�ดในก�รผ�่ตดัในชอ่งป�กของผูป้ว่ยได ้ทีส่ำ�คญัคอื เปน็นวตักรรมทีผ่ลติไดโ้ดยคนไทย และมคีณุภ�พเทยีบเท�่ม�ตรฐ�นส�กล 

นอกจ�กนี้ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ (ทีเซล) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) สนับสนุนงบประม�ณผลิตเครื่องเดนตีสแกน 

2.0 จำ�นวน 6 เครื่อง โดยในปี 2560 นี้พร้อมนำ�ไปติดตั้งและใช้ประโยชน์ในสถ�นพย�บ�ล 6 แห่ง ได้แก่ สถ�บันทันตกรรมกรมก�รแพทย์ รพ.เชียงร�ย

ประช�นุเคร�ะห์ รพ.แพร่ รพ.สกลนคร รพ.สุร�ษฎร์ธ�นี และ รพ.สมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� สภ�ก�ช�ดไทย นอกจ�กนี้ยังอยู่ระหว่�งก�ร

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบก�รที่ขอรับสิทธิอนุญ�ตผลิตใช้ในเชิงพ�ณิชย์ต่อไป

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/5285-20170529-dentiiscan
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เดินหน้า
สร้างนักศึกษา สู่สตาร์ทอัพ

จัดเวทีนำ�เสนอแนวคิดนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อคว้�ทุนต่อยอดผลง�นใช้ได้จริง ณ ศูนย์ C-Asean

 29 พ.ค. 60 - เขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พ�ร์ค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Demo Day นำ�เสนอแนวคิดผลง�น 9 ทีมสุดท้�ยใน “โครงก�รพัฒน�ทักษะก�รสร้�งนวัตกรรม

ดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice)” หวังเป็นเวทีสร้�งประสบก�รณ์นำ�เสนอผลง�นอย่�งเป็นท�งก�ร รวมถึงสร้�ง

ทักษะแก่นักศึกษ�ตรี-โท-เอก รวมถึงที่จบใหม่ และนักพัฒน�อิสระ ให้ส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมดิจิทัลเชิงพ�ณิชย์ และพร้อมเติบโตเป็นสต�ร์ทอัพด้�น

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นอุตส�หกรรมเป้�หม�ยต�มแนวนโยบ�ย Thailand 4.0 ได้ต่อไป ผลทีมวอชอีซี่ (WASH’s Easy) จ�ก ม.ขอนแก่น ทีมปิ่นโต 

(Pinto) จ�ก ม.รังสิต และทีม (ฮัพพี่สเปซ) Huppy.Space จ�ก มจพ. เป็น 3 ทีมที่คว้�เงินสนับสนุนสำ�หรับผลง�นที่ส�ม�รถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ 

จำ�นวนทีมละ 30,000 บ�ท พร้อมโล่เกียรติคุณ โดยมี น�งสุวิภ� วรรณส�ธพ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เป็นผู้มอบร�งวัลและร่วมแสดงคว�มยินดี

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/5286-20170529-demo-day
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สวทช. - ศาลปกครอง ขยายความร่วมมือ
สารนิเทศด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง

เพื่อก�รเข้�ถึงข้อมูลอย่�งเป็นรูปธรรม

30 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  และ สำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำานักงานศาล

ปกครอง ร่วมกันจัดการสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” 

ระหวา่งวนัที ่30 – 31 พฤษภาคม 2560 เพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละ นำาเสนอความกา้วหนา้ของโครงการระบบสือ่สาระออนไลน์

เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558 และขยายความร่วมมือ จนเกิดเป็นความร่วมมือเพิ่มเติมในกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย 

การเมือง และการปกครอง
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 น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่�วว่� “สำ�หรับคว�มร่วมมือกับ
ศ�ลปกครองครั้งนี้ เนื่องจ�กเป็นด้�นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยก�รเมือง และก�รปกครอง หน่วยง�นด้�นศ�ลและกระบวนก�รยุติธรรมหล�ยๆ หน่วยง�นเข้�ม�
รว่มดว้ยกจ็ะเกดิประโยชนก์บัประช�ชน เพร�ะเรือ่งกฎหม�ยเข�้ม�มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัทกุๆ คน ทัง้ในระดบับคุคล และสทิธติ�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะคน มคีว�ม
จำ�เป็นที่หน่วยง�นของรัฐ และเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันทำ�สื่อก�รเรียนก�รสอนที่น่�สนใจ ซึ่งยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่�งๆ อีกม�ก ลำ�พัง สวทช. 
ไม่ส�ม�รถมีคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยได้ ดังนั้นวันนี้เป็นโอก�สดีที่ศ�ลปกครอง ศ�ลยุติธรรม หรือองค์กรด้�นสิทธิมุษยชน ที่มีเนื้อห�หล�กหล�ยรูปแบบม�ร่วมกัน
แชร์คว�มรู้ให้ประช�ชน ซึ่ง สวทช. มีหน้�ที่รวบรวมและทำ�สื่อกล�งให้เป็นรูปเป็นร่�งและมีคว�มน่�สนใจม�กขึ้น ห�กประช�ชนมีโอก�สได้เข้�ไปเรียนรู้เกี่ยว
กับสิ่งเหล่�นี้ สิทธิเบื้องต้นส่วนบุคคลว่�มีอะไรบ้�ง ส�ม�รถเข้�ไปค้นได้ในเว็บไซต์ในรูปแบบที่น่�สนใจ ไม่ว่�จะเป็นก�ร์ตูน หนังสือที่ห�อ่�นได้ง่�ย ซึ่งมีก�ร
รวบรวมอย่�งเป็นหมวดหมู่และอยู่ในรูปแบบปลอดลิขสิทธิ์อีกด้วย”

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/5288-20170530-open-data
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สวทช. สสวท. เชฟรอน และคีนัน
จับมือพันธมิตรจัดงาน

"ครบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย"

สร้�งแรงบันด�ลใจ ปลูกแนวคิดวิทย�ศ�สตร์สู่เย�วชน

2 มิถุนายน 2560 - บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี :  สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเปน็ประธานเปดิงานครบ 5 ป ีโครงการมหาวทิยาลยัเด็ก ประเทศไทย ณ 

บา้นวทิยาศาสตร์สริินธร อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ีจดัขึน้โดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทย และเป็นการวางรากฐาน

ระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 
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น�งอรรชก� สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลย ีกร�บบงัคมทลูว�่ โครงก�รมห�วทิย�ลยัเดก็ ประเทศไทย เปน็โครงก�ร
ทีส่มเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ� ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี ทรงมีพระร�ชดำ�รใิห ้สวทช. 
สสวท. และมห�วิทย�ลัยเครือข่�ยในประเทศไทย 8 แห่ง ริเริ่มดำ�เนินก�รนำ�ร่อง
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�
ตอนปล�ยถงึมธัยมศกึษ�ตอนต้นทำ�กจิกรรมก�รเรียนรู้วทิย�ศ�สตร์ทีห่ล�กหล�ย 
โดยมีอ�จ�รย์ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี โท และเอก 
คอยดแูลใหค้ำ�แนะนำ�ในก�รทำ�กจิกรรม และไดเ้สดจ็พระร�ชดำ�เนนิเปดิโครงก�ร
มห�วิทย�ลยัเด็ก ประเทศไทย ณ บ�้นวิทย�ศ�สตรส์ริินธร เมื่อวนัที ่ 30 ตลุ�คม 
2555 ตอ่ม� ในปี พ.ศ. 2559 โครงก�รฯ ไดรั้บก�รสนบัสนุนจ�กภ�คเอกชน ไดแ้ก ่
โครงก�ร Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออน�คต ทำ�ให้ก�ร
ดำ�เนินง�นได้ขย�ยเครือข่�ยสู่สังคมและส�ธ�รณะในวงกว้�งม�กขึ้น โดยเพ่ิม
มห�วทิย�ลยัในภมูภิ�คอีกจำ�นวน 10 แหง่ ทำ�ใหม้หีนว่ยง�นรวมทัง้สิน้ 21 หนว่ยง�น 
มกีจิกรรมวิทย�ศ�สตรท่ี์พัฒน�โดยคณ�จ�รยแ์ละนกัวจิยันกัวชิ�ก�รไทย จำ�นวน 
63 กิจกรรม โดยมีเด็กและเย�วชนเข้�ร่วมโครงก�รม�กกว่� 30,000 คน ซึ่ง
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสะเต็ม (Science Tech-
nology Engineering and Mathematics Education: STEM) เป็นก�รต่อยอด
หลักสูตรโดยบูรณ�ก�รก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี กระบวนก�รท�ง
วิศวกรรมศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ เพื่อนำ�ไปใช้แก้ปัญห�ในชีวิตจริง และก�ร
ประกอบอ�ชีพในอน�คต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กร�บบงัคมทลูเบกิผูแ้ทนจ�กมห�วทิย�ลยัเครอืข�่ย 
ผูแ้ทนจ�ก สสวท. บรษิทัเชฟรอน ประเทศไทยสำ�รวจและผลติจำ�กดั สถ�บนัคนีนั
แห่งเอเชีย และ สวทช. จำ�นวน 22 คน เข้�รับพระร�ชท�นเกียรติบัตรโครงก�ร
มห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย และฟังก�รบรรย�ยพิเศษเรื่อง “Learning in an 
Extracurricular Learning Center (มหัศจรรย์แห่งก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ในห้อง
ทดลองมห�วทิย�ลยั)” โดย ศ�สตร�จ�รย ์ดร.รดูอลฟ์ เฮอรแ์บส จ�กทอยโทแลบ็ 
มห�วิทย�ลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี และเสด็จฯ เปิดนิทรรศก�ร 
“5 ปีมหาวิทยาลัยเด็ก: ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” พร้อมทอดพระเนตร
ก�รจัดกิจกรรมก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์ของเด็กนักเรียนในโครงก�ร อ�ทิ 
กิจกรรมวิทย�ศ�สตร์ต�มแนวท�งพระร�ชดำ�ริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มหัศจรรย์
พืชเปลี่ยนสีได้ คลอโรฟิลล์แยกร่�ง สิ่งประดิษฐ์จ�กหลอดแอลอีดี และประดิษฐ์
กล้องเพอริสโคป เป็นต้น

“โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งภ�รกิจของ 
สวทช. ในก�รพัฒน�กำ�ลังคนท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ซึ่งโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็กฯ น้ีจะเน้นเร่ืองก�รสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รเรียน
ด้�นวิทย�ศ�สตร์ให้กับเย�วชนในระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ยและมัธยมศึกษ�
ตอนต้น โดยเด็กจะได้เรียนรู้และเปิดโลกวิทย�ศ�สตร์ที่นอกเหนือจ�กตำ�ร�ใน
ห้องเรียน ได้รู้จักก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน ส�ม�รถนำ�ไป
ประยุกต์และสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่�งๆ ท�งสังคม ผ่�น
กิจกรรมก�รทดลองโดยมีนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวช�ญเป็นพ่ีเล้ียงที่คอยให้คำ�แนะนำ�
ปรึกษ�อย่�งใกล้ชิด” ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กล่�วเพิ่มเติม
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น�ยแบรด มดิเดลิตนั กรรมก�รผู้จดัก�รใหญ ่บริษัท เชฟรอนเอเชยีเซ�้ท ์
จำ�กัด กล่�วว่� “เชฟรอนให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ในส�ข�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศ�สตร์ 
และคณิตศ�สตร์ หรือ สะเต็ม แก่เย�วชน เพื่อพัฒน� ‘พลังคน’ ซึ่งเป็น
ร�กฐ�นสำ�คัญในก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
ประเทศได้อย่�งม่ันคงและยั่งยืน ท้ังนี้ ก�รสนับสนุนโครงก�รมห�วิทย�ลัย
เด็ก ประเทศไทยของเชฟรอน เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร ‘Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออน�คต’ ที่เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรทั้ง
ภ�ครัฐและเอกชนส่งเสริมก�รศึกษ�ในส�ข�สะเต็มผ่�นก�รเรียนรู้ในระบบ
ก�รศึกษ�และกิจกรรมก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เย�วชนเห็นว่�ก�ร
ศึกษ�ในส�ข�นี้เป็นเรื่องสนุกน่�สนใจ เกิดแรงบันด�ลใจและสนใจในก�ร
ศึกษ�ต่อและประกอบอ�ชีพในด้�นนี้เพิ่มม�กขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2558 เชฟรอน
ประเทศไทยได้สนับสนุนงบประม�ณกว่� 17 ล้�นบ�ท ในก�รจัดกิจกรรม
ภ�ยใต้โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย และได้ขย�ยขอบเขตก�รดำ�เนิน
โครงก�รไปสู่มห�วิทย�ลัยในภูมิภ�คต่�งๆ เพื่อให้เข้�ถึงเย�วชนทั่วประเทศ”

น�ยปิยะบุตร ชลวิจ�รณ์ ประธ�น สถ�บันคีนันแห่งเอเซีย ในฐ�นะ
หน่วยง�นบริห�รโครงก�ร Chevron Enjoy Science กล่�วว่� “ในปี 2560 
โครงก�ร Chevron Enjoy Science ได้ตั้งเป้�หม�ยในก�รขย�ยก�รดำ�เนิน

กจิกรรมภ�ยใตโ้ครงก�รมห�วทิย�ลยัเดก็ประเทศไทยไปสูเ่ย�วชนอกีกว�่ 6 พนัคน
ทั่วประเทศ พร้อมจัดอบรมแก่คณ�จ�รย์และบุคล�กรของสถ�บันก�รศึกษ�
และหน่วยง�นพันธมิตร เพื่อพัฒน�และสร้�งเสริมศักยภ�พในก�รออกแบบและ
ดำ�เนินกิจกรรมก�รเรียนรู้ภ�ยใต้โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทยให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยตั้งเป้�จัดก�รอบรมให้แก่บุคล�กรปีละประม�ณ 50 คน”

ก�รจดัง�นครบ 5 ปมีห�วทิย�ลยัเดก็ ประเทศไทยในครัง้นีจ้ดัขึน้ระหว�่ง
วันที่ 2-3 มิถุน�ยน 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ประเทศไทย โดยภ�ยในง�นประกอบด้วยก�รบรรย�ยพิเศษโดยวิทย�กรจ�ก
ทอยโทแลบ็ มห�วทิย�ลยับเีลเฟลด ์/ก�รแสดงนทิรรศก�รโครงก�รมห�วทิย�ลยัเดก็
ประเทศไทย/ก�รจัดฐ�นก�รทดลองกิจกรรมโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็กสำ�หรับ
นักเรียน จำ�นวน 20 ฐ�น อ�ทิ กิจกรรมวิทย�ศ�สตร์ต�มแนวท�งพระร�ชดำ�ริ 
“เกษตรทฤษฎีใหม่” มหัศจรรย์พืชเปล่ียนสีได้ และประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ�
อย่�งง่�ย เป็นต้น / กิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติก�รให้แก่อ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัย
เครือข่�ย โดยมีหัวข้อที่น่�สนใจ ได้แก่ ข้�ว และสิ่งแวดล้อม และก�รจัดพิมพ์
หนังสือ "คู่มือกิจกรรมมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด
วิทย�ศ�สตร์สู่เย�วชน" สนใจกิจกรรมในโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย 
ได้ที่ www.childrensuniversity.in.th หรือ โทร. 02 564 7000 ต่อ 77214



มิถุนายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

19มิถุนายน 2560   •

เดนตสีแกน 2.0
ตอบโจทย์งาน
ทันตกรรม 
360 องศา

“ในชวีติผมจะไมท่ำาอะไรทีไ่มม่ั่นใจเด็ดขาด เครือ่งซที ีสแกนเนอร ์(CT Scanner) 

ก็เช่นกัน ผมมั่นใจในทีมวิจัย มั่นใจในองค์ความรู้ที่มี มั่นใจใน สวทช. และมั่นใจว่า

เราจะทำาอะไรต่อไปเพื่อให้ประเทศไทย แข่งขันกับประเทศอื่นได้”

ถอ้ยปรารภจาก ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ ์นกัวิจยัอาวุโสและทีป่รกึษาสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  

ในฐานะผูอ้ำานวยการโครงการเดนตสีแกน 2.0 (DENTiiScan 2.0) เครือ่งเอกซเรย์คอมพิวเตอรส์ำาหรบังานทนัตกรรม ซึง่เปน็

ผลงานวจัิยและพฒันาของ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) และ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) สังกัด สวทช. นักวิจัยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

แบบลำาแสงทรงกรวยสำาหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า ได้สำาเร็จและนำาไปใช้งานในคนไข้เป็นที่

ประจกัษร์ายแรกของประเทศไทย ภายใตช้ือ่ “เดนตีสแกน (DENTiiScan)” ซึง่เปน็เทคโนโลยขีัน้สงูช่วยใหเ้หน็ความสงูความหนา

และความกวา้งของกระดกูขากรรไกร รวมทัง้คลองเสน้ประสาทอยา่งชดัเจน ทนัตแพทยส์ามารถวางแผนกอ่นการผา่ตดัฝัง

รากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำา  สถานพยาบาลนำาไปใช้ทดลองรักษาผู้ป่วยอย่างได้ผลแล้วนับพันคน

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำานวยการโครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สำาหรับงานทันตกรรม อธิบ�ยว่� เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นี้
ผู้คน้พบ 2 คน ไดร้บัร�งงวัลโนเบลเมือ่ ค.ศ. 1979 สมยัทีต่นเองเปน็อ�จ�รยท์ีส่ถ�บนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง เมื่อร�วกล�งยุค ค.ศ. 1980 
ส�ม�รถเข�้ใจในคณติศ�สตรก์�รสร้�งภ�พตดัขว�งของร่�งก�ยจนส�ม�รถเขยีน
ซอฟตแ์วรแ์ละพัฒน�สร�้งเครือ่งทดสอบกบัวตัถขุน�ดเลก็และหนูได ้ก�รวจัิยและ
พฒัน�นีไ้ด้เป็นสว่นหน่ึงของผลง�นทีไ่ดรั้บร�งวลันักวทิย�ศ�สตรดเีดน่ พ.ศ. 2534 
จ�กมลูนธิสิง่เสรมิวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยีในพระบรมร�ชปูถมัภ์ แต่ไมส่�ม�รถ
สร้�งเพื่อใช้ในมนุษย์ได้เพร�ะห�ชิ้นส่วนที่มีขน�ดเหม�ะสมม�ประกอบไม่ได้ 
ในตอนนัน้ห�กประเทศไทยตอ้งก�รใชอุ้ปกรณ์เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ (CT Scanner) 
กต้็องซือ้ท้ังชดุร�ค�แพงม�ก หลกัร้อยล�้นบ�ท ไม่มีใครเข�ข�ยแยกชิน้ส่วนใหเ้ร�
ม�ประกอบใส่ซอฟต์แวร์ของเร�เอง จนกระทั่งเมื่อ 10 กว่�ปีม�นี้ เริ่มมีก�รข�ย
แยกชิน้ท่ีเร�ตอ้งก�ร จึงไดช้วน ดร. เสาวภาคย ์ธงวจิติรมณ ีนกัวจิยัจากเนคเทค 
สวทช. ม�เปน็หวัหน�้โครงก�รสว่นซอฟตแ์วร ์ทมีนกัวจิยัและวศิวกรจ�กเนคเทค
ส�ม�รถจำ�ลอง (simulate) ก�รทำ�ง�นของซอฟต์แวร์สร้�งภ�พตัดขว�งของ
ร่�งก�ยบนคอมพิวเตอร์ได้สำ�เร็จอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งก�รพัฒน�ซอฟต์แวร์ส่วน
ต�่งๆ ของเครือ่งเดนตสีแกนและซอฟตแ์วร์แสดงภ�พส�มมิต ิ(Viewer Software) 

“จ�กน้ันต้องอ�ศัยคว�มเชี่ยวช�ญของนักวิจัยด้�นกลศ�สตร์ จึงชวน 
ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยจากเอ็มเทค สวทช. ม�เป็นหัวหน้�
โครงก�รส่วนฮ�ร์ดแวร์ เพ่ือดูว่�ชิ้นส่วนฮ�ร์ดแวร์ต้องใช้อะไรบ้�ง ต้องสั่งซื้อ 
แหล่งกำ�เนิดรังสีเอกซ์ และฉ�กรับรังสี ม�ประกอบให้หมุน 360 องศ� และนำ�ไป
ออกแบบโครงสร้�งของเครื่อง ทีมนักวิจัยและวิศวกรจ�กเอ็มเทค ส�ม�รถสร้�ง
ปรับปรุงแก้ไขก�รหมุนของเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จนมีคว�มเที่ยงตรง
สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นของซอต์แวร์ได้ภ�พท่ีแม่นยำ�ชัดเจนได้ จนในที่สุด

เร�ก็สร้�งเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 1.0 ระดับห้องปฏิบัติก�รได้สำ�เร็จเม่ือวันท่ี 8 
สงิห�คม 2551 (ตรงกบัวนัท่ีมพีธิเีปดิก�รแขง่ขนัโอลมิปคิทีก่รงุปกักิง่โดยบงัเอญิ!!) 
ก�รทำ�ง�นเป็นทีมที่เข้มแข็งระหว่�งเนคเทคและเอ็มเทคได้พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
จนนำ�ม�สูเ่ครื่องเดนตีสแกนรุ่น 1.1 และเดนตีสแกนรุ่น 2.0 ในปัจจุบัน ที่มีขน�ด
เล็กลงและใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่�เดิมม�ก”

สำ�หรับเครื่อง “เดนตีสแกน” ทั้งสองรุ่นนั้น มีหลักก�รทำ�ง�นโดยใช้รังสี
เอกซท์ีม่ลีำ�รงัสแีบบทรงกรวยและฉ�กรบัรงัสชีนดิแบนร�บ (Flat Panel Detector) 
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้�มกัน อุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆ กันรอบผู้ป่วย 1 รอบครบ 
360 องศ�ใชเ้วล� 18 วนิ�ท ี(ชว่งนีเ้ปดิรงัสเีอกซ)์ แลว้หมนุกลบัตำ�แหนง่เดมิทีจ่ดุ
เริ่มต้น (ช่วงนี้ปิดรังสีเอกซ์) เพื่อเก็บข้อมูลดิบบริเวณช่องป�กและข�กรรไกรของ
ผูป้ว่ยในแตล่ะองศ� แลว้ปอ้นใหซ้อฟตแ์วรป์ระมวลผลสร�้งเปน็ภ�พส�มมติ ิและ
ทำ�ก�รแสดงผลภ�พส�มมิติต่อไป

ศ. ดร.ไพรชั กล่�วว่� โดยปกติ เมือ่เร�ถ�่ยภ�พเอกซเรยข์องศรีษะทีอ่งศ�
ใดองศ�หนึ่งจะเห็นภ�พดำ�มืดไปหมดเพร�ะกะโหลกจะดูดซับพลังง�นเอกซเรย์
แทบทัง้หมด (ต�่งจ�ก�รถ�่ยภ�พบรเิวณหน�้อกทีเ่ร�เหน็ปอดได)้ แตห่�กเร�ถ�่ย
ศีรษะทกุองศ�ใหค้รบ 360 องศ�แลว้เอ�ภ�พท่ีถ�่ยไดใ้นแตล่ะองศ�ปอ้นเข้�ไปใน
อลักอรทิมึทีเ่ขยีนจ�กคณติศ�สตร ์เร�จะไดภ้�พตดัขว�งของศรีษะเป็นช้ันๆ บ�ง
เป็นมิลลิเมตร แล้วนำ�แต่ละชั้นม�ประกอบเป็นภ�พ 3 มิติของกะโหลกศีรษะได้ 
จ�กนั้นแพทย์ส�ม�รถจะมองมุมไหนของภ�พศีรษะได้

“เร่ืองของคว�มแม่นยำ�และคว�มปลอดภัย ทีมวิจัยยังได้ทดสอบคว�ม
เทีย่งตรงของภ�พว�่ตรงกบัของจรงิ ทัง้นีเ้พือ่คว�มแมน่ยำ�ในก�รผ�่ตดัของแพทย ์
ส่วนรังสีก็ต้องมีก�รวัดปริม�ณรังสีที่ปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นส�กล เพร�ะก�รทำ�
เร่ืองเคร่ืองมือที่ใช้กับคนไข้ เป็นเร่ืองที่พิถีพิถันม�ก ต้องไม่ให้เกิดอันตร�ยต่อ
คนไข้
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ช่วงแรกทีมวิจัยได้ทดลองจ�กแฟนทอมที่สร้�งขึ้นม�เพื่อจำ�ลองศีรษะ
มนุษย์ จ�กน้ันใช้หัวหมูสดถ่�ยภ�พ 3 มิติ แล้วสัตวแพทย์จ�กมห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตรน์ำ�กระต�่ยม�ใหท้ดสอบ สตัวแพทย์ท�่นนี ้ปลกูถ�่ยกระดกูเข้�ไปใน
กระต�่ย แลว้เมือ่ท่�นปลกูถ�่ยเสร็จท�่นกอ็ย�กถ�่ยดวู�่กระดกูทีป่ลกูไปเรยีบรอ้ย
ไหม ซึง่เครือ่งของเร�กส็�ม�รถถ�่ยออกม�เหน็ภ�พไดช้ดัเจน เปน็ก�รทดลองใน
สตัวม์ชีวีติครัง้แรก จ�กนัน้เร�กป็รึกษ�กับแพทย์ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ทำ�ก�รทดลองด�้น
จริยธรรมเพื่อนำ�เครื่องไปใช้ประโยชน์กับมนุษย์” ศ.ดร.ไพรัช อธิบ�ย

เครื่องเดนตีสแกน ผ่�นก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยท�งรังสีจ�กกรม
วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข, คว�มปลอดภัยท�งระบบไฟฟ้�
และอิเล็กทรอนิกส์ จ�กศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 
ผ่�นก�รทดสอบในมนษุยท์ีไ่ดร้บัก�รอนมัุตจิ�กคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวจิยัใน
มนษุยพ์รอ้มใบรบัรอง นอกจ�กนีย้งัไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�น ISO 13485 (ระบบ
บริห�รจัดก�รคุณภ�พเครื่องมื่อแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

สวทช. เป็นผู้สนับสนุนงบประม�ณวิจัยและพัฒน�ต้นแบบเคร่ือง
เดนตีสแกน 1.1 จ�กน้ันนำ�ไปทดลองใชท้ีค่ณะทนัตแพทย ์มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่
ศนูยท์นัตกรรมเอสดซี ีประช�ชืน่ กรุงเทพ และ รพ. ธรรมศ�สตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ
ปัจจุบันพัฒน�เป็นรุ่นที่ 2 เรียกว่� เครื่องเดนตีสแกน 2.0 ทดสอบก�รให้บริก�ร
ท่ีศูนย์ถ่�ยภ�พซีดีเอสของเอกชนเป็นเวล� 1 ปี สำ�หรับในปี พ.ศ. 2560 น้ี 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) สนับสนุนผ่�นบัญชีส่ิงประดิษฐ์ 
2 เครื่อง ในสถ�นพย�บ�ล 2 แห่ง ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ 
(TCELS) สนับสนุนก�รนำ�ไปเผยแพร่ใช้ง�นอีก 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ 
1) สถ�บันทันตกรรม กรมก�รแพทย์ 2) รพ. สมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 3) รพ. เชียงร�ยประช�นุเคร�ะห์ 4) รพ. แพร่ 5) รพ. สุร�ษฎร์ธ�นี และ 
6) รพ. สกลนคร

เครื่อง “เดนตีสแกน” ทั้งสองรุ่น ถือเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่�งดีว่� ฝีมือ
คนไทย มีคุณภ�พทัดเทียมส�กล ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับก�รบริก�รจ�กเครื่องมือ
ท�งด้�นทันตกรรมที่ปลอดภัย ทันสมัย เป็นประโยชน์ ทั้งในด้�นเศรษฐกิจและ
คุณภ�พชีวิตคนไทย

“คนไทยมคีว�มส�ม�รถไมแ่พป้ระเทศอืน่ ทัง้นกักฬี�ทีส่�ม�รถขึน้อนัดบั
ต้นๆ ของโลก รวมถงึนกัวิจยัไทยกลุ่มนีด้ว้ย ทว่�ส่ิงสำ�คัญคือ ก�รมีนโยบ�ยพรอัม
กลไกก�รเชือ่มต่อผลง�นของนกัวิจยัไปสู่เอกชนได ้รฐับ�ลนีเ้ปน็รฐับ�ลแรกท่ีเข�้ใจ
และจรงิจงัเรือ่งนีโ้ดยไดร้เิริม่กลไกลบญัชส่ิีงประดษิฐแ์ละบญัชนีวตักรรมเชือ่มตอ่
ผลง�นวิจัยและพัฒน�ที่ประสบคว�มสำ�เร็จออกสู่เอกชนโดยใช้หน่วยง�นภ�ครัฐ
เปน็ตล�ด นโยบ�ยดงักล�่วนีห้�กปฎบิตัใิหจ้รงิจงัทำ�นองเดยีวกบัทีป่ระเทศอืน่ได้
ทำ�ม�ก่อนก็จะส�ม�รถดึงภ�คเอกชนเข้�ม�ลงทุนก�รผลิตได้ เพร�ะมั่นใจว่�มี
ตล�ดภ�ครฐัรองรบั ผมเชือ่ว่�เร�จะขย�ยผลก�รใช้ เดนตีสแกน 2.0 สูโ่รงพย�บ�ล
ใหญ่และโรงพย�บ�ลในชนบททั่วทุกภูมิภ�คของประเทศผ่�นบัญชีทั้งสองนี้ได้”

“ก�รที่ พลอ�ก�ศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองน�ยกรัฐมนตรีได้กรุณ�
เดินท�งม�กระทรวงส�ธ�รณสุขเมื่อวันท่ี 29 พฤษภ�คม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
ประธ�นก�รลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งกระทรวงส�ธ�รณสุข และ กระทรวง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพ่ือผลักดันผลง�นวิจัยพัฒน�และนวัตกรรมไทยสู่
ก�รใชง้�นระหว�่ง 2 กระทรวงนี ้จ�กนัน้พรอัมดว้ยพรอ้มดว้ย ศ.คลินกิ เกยีรตคิณุ 
นพ.ปยิะสกล สกลสตัย�ทร รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุ และ ดร.อรรชก� 
สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีได้เดินท�งไป
เยี่ยมชมก�รทำ�ง�นของเครื่อง DentiiScan 2.0 ที่สถ�บันทันตกรรม กระทรวง
ส�ธ�รณสุข ย่อมแสดงให้เห็นถึงคว�มจริงจังของรัฐบ�ลนี้ที่จะสนับสนุนก�รวิจัย
พัฒน�และนวัตกรรมไปสู่ก�รใช้ง�นจริงเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตคนไทยให้มี
สุขภ�วะที่ดี ลดก�รสูญเสียเงินตร�ของประเทศต่อไป” ศ. ดร.ไพรัชกล่�วทิ้งท้�ย
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“ผมมีส่วนร่วมอยู่โครงก�รนี้ม�แต่ต้น เร�ก็ช่วยกันปรับปรุงพัฒน�ให้ดีขึ้นตลอด จนกระทั่งเมื่อทดลองใช้เครื่องพบว่�คว�มแม่นยำ�ประม�ณ 
98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคุณภ�พของภ�พถ่�ยที่ได้ ไม่ต่�งจ�กต่�งประเทศที่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ� และคนไข้ปลอดภัยแน่ๆ เพร�ะหลังจ�กที่นำ�ม�ใช้ใน
ง�นทันตกรรมร�กฟันเทียม ผลง�นวิจัยเร�ก็ยืนยันว่� ภ�วะแทรกซ้อนที่เนื่องจ�กก�รมองไม่เห็นหรือที่จะไปทำ�อันตร�ยอวัยวะที่สำ�คัญๆ เท่�กับ
ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลก�รใช้ง�นจริงจ�กก�รใช้ง�นเดนตีสแกน” - รศ. ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

“เครือ่งเดนตสีแกนห�กเรือ่งประโยชตอ่คนไขผ้มว�่ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ผมเข�้ใจ สวทช. ทีนั่กวจิยัพย�ย�มทำ�ง�นวจิยัใหด้ทีีส่ดุและใหใ้ชง้�นได้
จริง เพื่อให้ประเทศช�ติมีผลง�นที่เป็นของคนไทย ซึ่งรัฐบ�ลต้องช่วย โดยเข้�ไปเสริมแรงนักวิจัยไทย เช่น ห�กเครื่องเดนตีสแกน ลงไปที่หน่วยง�น
ของรฐั รฐับ�ลตอ้งให้นโยบ�ยว�่หนว่ยง�นของรฐัตอ้งใช ้นอกจ�กนีค้วรใหเ้งนิสนบัสนุน สวทช. ลงขนักบัโรงพย�บ�ลคนละ 1 ล�้นบ�ท ทีเ่หลอืรัฐบ�ล
สนบัสนุนงบประม�ณวจิยัได ้นกัวจิยักจ็ะผลติง�นวจิยัใชไ้ดจ้ริงเพ่ิมขึน้ และไปสูจ่ดุทีค่นไขไ้ด้ใชม้�กขึน้ ชว่ยใหค้นไทยเข�้ถงึก�รรกัษ�โดยง�่ยในร�ค�
ที่ถูกลงเพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งยั่งยืน” - ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นทันตกรรม โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ
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• กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนนวมินทร�ชินูทิศ สตรีวิทย� พุทธมณฑล ระหว่�งวันที่ 19-21 มิถุน�ยน 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง STEM Career สำาหรับครู อาจารย์

ระหว่�งวันที่ 21-23 มิถุน�ยน 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจำาปี 2560

ระหว่�งวันที่ 25-30 มิถุน�ยน 2560 ณ เมืองลินเด� สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ในวันที่ 27 มิถุน�ยน 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.

• บรรยายพิเศษจาก NSTDA Scholarships Society (ชมรมนักเรียนทุน สวทช.) เรื่อง “ถอดบทเรียนชีวิตและประสบการณ์ 

กูรูเซรามิกส์ สู่สังเวียนธุรกิจ กับความสุขเรียบง่าย”

โดย ดร.คชินท์ ส�ยอินทวงศ์ ศิษย์เก่�โครงก�รทุน TGIST ผู้เชี่ยวช�ญและที่ปรึกษ�ด้�นเซร�มิกส์ เจ้�ของเว็บไซต์ www.thaiceramicsociety.com 

อ�จ�รย์พิเศษภ�ควิช�วัสดุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยรังสิต มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี และมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

ในวันที่ 14 มิถุน�ยน 2560 เวล� 09:30 - 11:00 น. ณ ห้องประชุม 405 อ�ค�รศูนย์ประชุม (TSP-CC) ชั้น 4 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. 

โดยฝ่�ยพัฒน�บัณฑิตและนักวิจัยและชมรมนักเรียนทุน สวทช.

• กิจกรรมนำาเสนอความก้าวหน้าผลงานศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์โครงการ YSTP และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

เพื่อวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC

ในวันที่ 14 มิถุน�ยน 2560 เวล� 12:30 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4 อ�ค�รศูนย์ประชุมอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย (TSP-CC) 

โดยฝ่�ยพัฒน�บัณฑิตและนักวิจัย จัดโดยฝ่�ยบริห�รบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พพืช ศช.

• กจิกรรมมอบใบประกาศนยีบตัรแดน่กัศกึษาทนุทีส่ำาเร็จโครงการศกึษาวิจยัเพือ่ปรญิญานิพนธ์โครงการ YSTP ประจำาป ี2559

ในวันที่ 14 มิถุน�ยน 2560 เวล� 16:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 405 อ�ค�รศูนย์ประชุมอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย (TSP-CC) 

โดยฝ่�ยพัฒน�บัณฑิตและนักวิจัย

• งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว ประจำาปี 2560 และ กิจกรรม "ชุมนุมสมาชิก JSTP 2560”

ระหว่�งวันที่ 25-28 มิถุน�ยน 2560 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี และ 

บ�ลิออส รีสอร์ท เข�ใหญ่ อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� โดยง�นส่งเสริมและพัฒน�เด็กและเย�วชนที่มีศักยภ�พสูง

• ประกาศผลโครงการ STEM Workforce หรอืโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร STEM (Science, Technology Engineering, 

and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนา

สำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม สำ�หรับนักศึกษ�ระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอก ที่สนใจทำ�ง�นวิจัยหรือแก้ไขโจทย์ปัญห�ในภ�คเอกชนเป็นเวล� 6-12 เดือน 

โดยในระหว่�งทำ�วิจัยจะได้รับทุนสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือนต�มระยะเวล�ที่ท�ง�นวิจัย 

ดูร�ยละเอียดโครงก�รได้ที่ http://www.nstda.or.th/stemworkforce


