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“Hendy Sense”
เซ็นเซอร์ควบคุมระบบให้น้ำ�

เพื่อก�รเกษตร 

2ITAP สวทช. สภาหอการค้าฯ อวดโฉมผักและผลไม้ไทยได้ ThaiGAP ในงาน THAIFEX2017

สวทช. ติวเข้มเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์”

วช. เชิญชวน ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

สวทช. นำาผลงานนวัตกรรม ร่วมงานมหานครผลไม้ จ.จันทรบุรี 

สวทช. จัดเวทีนำาเสนอผลงานนักศึกษาทุน สวทช. TGIST

สวทช. จับมือ 9 มทร. มุ่งเสริมศักยภาพพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ

แบบสำารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย'60

สวทช. เปิดประชุมการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4

สสว. ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. หนุน SME ธุรกิจ Digital

สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับ
รางวัลโนเบล ครั้งที่ 67 และลงนามบันทึกความร่วมมือ

สวทช. จัดสัมมนา “When Food meets IP” 
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ITAP สวทช. สภ�หอก�รค้�ฯ อวดโฉม
ผู้ประกอบก�รผักและผลไม้ไทยได้ ThaiGAP

ในงาน THAIFEX 2017

ในงาน THAIFEX 2017 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกบั สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย นำาผูป้ระกอบการผกัและผลไมไ้ทยทีเ่ขา้รว่มโครงการ “การยกระดบัและพฒันาศกัยภาพ

ของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP”

แสดงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ในงาน THAIFEX 2017 พร้อมมุ่งเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้

รับมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยของสินค้า  เกษตร และที่สำาคัญเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยแข่งขันได้ในอาเซียนและตลาดโลก

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำานวน 30 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP และระหว่าง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำานวน 2 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary ThaiGAP โดยผลิตผลทางเกษตร

ที่เข้าร่วมโครงการล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่หลากหลายกว่า 70 ชนิด อาทิ เมล่อน มะละกอ มะพร้าวน้ำาหอม แคนตาลูป แตงโม กล้วยหอม พริก 

ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะเขือเทศ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5289-20170531-thaifex-2017
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สวทช. ติวเข้มเกษตรกรรุ่นใหม่สู่
“ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์”
หนุนไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุโลก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ริเริ่ม “โครงการผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

รุน่ใหม”่ ตวิเขม้เสรมิความรู ้พฒันาทกัษะ และสร้างแรงบนัดาลใจในการกา้วสูอ่าชีพผูป้ระกอบการเมลด็พนัธุ ์เพือ่สรา้งรายไดใ้หค้รอบครวัและชมุชนอยา่งย่ังยนื 

มุ่งสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก (Seed Hub)

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำากว่า 5 

พันล้านบาทต่อปี ซึ่งไทยมีความได้เปรียบเรื่องสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเกษตรกรไทยมีทักษะฝีมือในการผลิต

เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นงานเกษตรปราณีต ประเทศไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็น “ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก” (Seed Hub) ได้

สวทช. ตระหนักถึงความสำาคญัดงักลา่ว จึงไดร่้วมกบัมหาวทิยาลัยแมโ่จ ้วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม ่และบรษัิทผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ ์6 แหง่ จดัทำา 

“โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2559 (ระยะเวลา 3 ปี) เพื่อสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการ

บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในด้านธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์จากภาคเอกชน 

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ซึ่งนับว่าประสบความสำาเร็จด้วยดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11186-20170605-seed-hub
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สวทช. จัดสัมมน� “When Food meets IP”

ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำานักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยงานเชือ่มโยงธรุกจิ ฝ่ายการตลาดและสรา้งความรว่มมอื

พันธมิตร ได้จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง "When Food meets IP"

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศ ได้แก ่Gianfranco Matteucci Laurea, MSc, Partner, Reg-

istered (SG), Italian Patent and European Patent, Italian and European Trade Mark Attorney และ James Kinnaird 

BSc, PhD, Senior Associate, Registered (SG), Chartered (UK) and European Patent Attorney มาให้ความรู้

ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ในประเด็นที่เป็นโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้สิทธิในทรัพย์สิน

ทางปญัญาในอาหารและบรรจภัุณฑอ์าหาร การยกตวัอยา่งของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาในธรุกจิอาหารและบรรจภุณัฑ์

อาหาร ตลอดจนเคล็ดไม่ลับกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาสิทธิบัตรในสาขาอาหารและบรรจุภัณฑ์

อาหาร แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจกว่า 150 คนเข้าร่วมรับฟัง
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วช. เชิญชวนส่งผลง�นประดิษฐ์

คิดค้นขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

กรกฎาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย/นักประดิษฐ์

ไทยขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำาหรับผู้ที่สนใจยื่นคำาขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและขอรับทุนเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th/main/content.php?id=46
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น�โนเทค สวทช. จับมือ คณะเภสัชฯ ม.รังสิต
เดินหน้�พัฒน�ศักยภ�พน�โนเวชสำ�อ�ง
ขับเคลื่อนอุตฯ เครื่องสำาอางและสมุนไพรไทยสู่ Thailand 4.0

นาโนเทค สวทช. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจบัมอื คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยรงัสิต ลงนามความมอืดา้นวจัิยและพฒันา เพือ่สง่เสรมิการ

พฒันาศกัยภาพเภสชัศาสตรแ์ละนาโนเวชสำาอางในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมเครือ่งสำาอางและสมนุไพรไทยใหก้า้วสู ่Thailand 4.0 เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัใหส้งูขึน้ และยกระดบัมาตรฐานโครงการวจิยัดา้นเภสัชศาสตร ์สมนุไพร และนาโนเวชสำาอาง ตอบโจทยก์ารพฒันาของประเทศใหม้คีวามทันสมัย กา้วทัน

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยมี ผศ. ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้แทนส่วนงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11203-20170606-mounano
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กรกฎาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

สวทช. นำ�ผลง�นเซ็นเซอร์ให้น้ำ�ออนไลน์ 
ถุงห�ยใจได้ และม�ตรฐ�น ThaiGAP

ยกระดับคุณภาพผลผลิตแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำาปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017) ระหว่างวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

: สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร จัดแสดงต่อ

เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ชมงาน 

ผลงานที่นำามาแสดงประกอบด้วย ระบบ Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำาเพื่อการเกษตร นวัตกรรม

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK (แอคทีฟแพ็ค) เพื่อผักและผลไม้ให้สดอร่อยนานยิ่งขึ้น และมาตรฐาน ThaiGAP/Primary ThaiGAP เพื่อยกระดับและพัฒนา

ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของจังหวัดจันทบุรีในการพัฒนา

จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และจัดจำาหน่ายผลไม้คุณภาพสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11204-20170607-fruitpital-fair-2017
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กรกฎาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

สวทช. สอท. BSID ผนึก FMDIPA ญี่ปุ่น 
วิจัยพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ หวังดึงลงทุน EECi 

ณ เมอืงโตเกยีว ประเทศญ่ีปุน่ ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

ชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ผู้แทนจากกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และผู้แทนจากสำานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) 

ลงนามในบนัทกีขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน Fukushima Medical Device Industry Promotion Association (FMDIPA) 

ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยร่วมมือกันต่อยอดงานวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของเอสเอ็มอี SMEs ของไทยและฟุกุชิม่าให้มีมาตรฐานเพื่อการขยายตลาดทั้งในไทย 

อาเซียนและญี่ปุ่น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้าน

เครื่องมือแพทย์ การพัฒนาบุคลากรสำาหรับห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ การทำากิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบ

การไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น รวมทั้งการชักจูงให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของฟุกุชิม่ามาลงทุนในเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรฐกิจภาคตะวันออก (EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation) อีกด้วย ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว

จะสง่ผลใหท้ัง้ไทยและญีปุ่น่เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูด้้านเทคโนโลยกีารแพทย์ รว่มมอืกนัผลกัดนัใหน้วตักรรมดา้นเครือ่งมอื

แพทย์ของทั้งสองประเทศออกสู่ตลาดอย่างแท้จริง
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สวทช. จัดเวทีนำ�เสนอผลง�นนักศึกษ�ทุน สวทช.

พร้อมดึงรุ่นพี่ทุน TGIST กูรูเซรามิก

ส่งมอบแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้อง

14 มิ.ย. 60 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมนำาเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการ YSTP และวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC 

ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำานวน 66 คน

ทั้งนี้ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษจากชมรมนักเรียนทุน สวทช. หัวข้อ "กูรูเซรามิก สู่สังเวียนธุรกิจ กับความสุขเรียบง่าย" โดย ดร.คชินท์ สายอินทวงศ์ 

รุน่พีศ่ษิย์เก่าทุน TGIST ผูเ้ชีย่วชาญและทีป่รึกษาดา้นเซรามิก เจ้าของเว็บไซต ์www.thaiceramicsociety.com ชมุชนออนไลนเ์ซรามกิของไทย และอาจารย์พเิศษ 

โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาทุน สวทช. และผู้สนใจกว่า 80 คนที่เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11212-20170614-ystp
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16 มิถุนายน 2560 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม

ความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) กับกลุ่มมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง เพื่อสนับสนุนศักยภาพมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อน

ด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11214-20170616-eeci

สวทช. จับมือ 9 มทร. มุ่งเสริม
ศักยภ�พพัฒน�บุคล�กรวิช�ชีพ

รองรับอุตสาหกรรมใน EECi
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สวทช. เปิดประชุมก�รบริห�รจัดก�ร
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4

21 ม.ิย. 60 ณ หอ้งประชมุฟา้หลวง โรงแรมนภาลยั จ.อดุรธานี : ดร.กญัญวมิว ์กรีตกิร ประธานคลสัเตอร์ทรัพยากร

ชีวภาพ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เปิดประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4” ภายใต้หัวข้อ 

“BioD4 : Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และ

นักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กว่า 300 คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันนำาไปสู่ความร่วมมือ

ในการวิจัย รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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เนคเทค สวทช. ร่วมกับ กฟผ.
ลงน�มสัญญ�ร่วมวิจัยพัฒน�และวิศวกรรม
“โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและ

คู่มือดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามสัญญาร่วมวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง (EV Kit & 

Blueprint Project)” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระยะที่ 2 มุ่งขยายผลไปสู่การดัดแปลงรถไฟฟ้ากับรถยนต์รุ่นอื่นๆ ปรับปรุงรถไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ และต่อยอด

องค์ความรู้ในอนาค

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ี

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่ง กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ในอนาคตและการพัฒนานักวิจัย จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับ สวทช. มาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีเป้าหมายในการออกแบบชิ้นส่วนหลักรถยนต์ไฟฟ้า 

ซึ่งจะดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในที่มีอยู่ในท้องตลาดให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ปราศจากการใช้เครื่องยนต์ พร้อมทั้งสามารถขับเคล่ือนได้ด้วยแบตเตอรี่ 

100% โดยมีแผนดำาเนินการ 3 ระยะ สำาหรับการลงนามสัญญาร่วมวิจัยพัฒนาฯ ในครั้งนี้ เป็นการลงนามในโครงการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 ระหว่าง

ปี 2560 - 2563 ได้แก่ “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)” เพื่อมุ่งขยายผลไปสู่การดัดแปลง

รถยนต์ไฟฟ้า EV กับรถยนต์รุ่นอื่นๆ เพื่อพัฒนาและนำาไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การดัดแปลงรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

(Internal Combustion Engine) หรือ รถยนต์ ICE ที่ใช้แล้วมีเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพ ปลดปล่อยไอเสียคุณภาพต่ำา เสียงดัง และความร้อนจำานวนมากสู่

สิง่แวดลอ้ม ใหก้ลายเปน็รถยนตไ์ฟฟา้ EV  ทีส่ามารถกลบัมาใชง้านได ้และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะใชร้ะยะเวลาในการวจิยันาน 30 เดอืน ใชง้บประมาณ

ในการวิจัยทั้งสิ้น ประมาณ 60 ล้านบาท โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ประมาณ 25 ล้านบาท และ สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 35 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11235-20160621-blueprint-project
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สสว. ร่วมกับ ซอฟต์แวร์พ�ร์ค สวทช. 
สนับสนุน SME รุ่นใหม่ในธุรกิจ Digital

มีโอกาสขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายกับ

ธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ

 23 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน Technology Investment Conference 
2017 ในหัวข้อ “Next Generation Businesses” หรือประเด็นธุรกิจยุคใหม่ เพ่ือเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการลงทุนจากวิทยากรระดับสากล 
เปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน และสตาร์ทอัพไทย ได้เห็นรูปแบบการทำางาน ความร่วมมือและการลงทุนร่วมกัน (Synergy) 
เพือ่ให้เกดิผลประโยชนร์ว่มสูงสุด สรา้งโอกาสทางธรุกจิ พรอ้มประกาศมุง่ขบัเคล่ือนการสรา้งนวตักรรม ทีน่ำาเทคโนโลยเีปน็พืน้ฐานทำาธรุกจิ เชน่ แอปพลเิคชนั 
หรือบริการต่างๆ ด้วยเป็นกลไกสำาคัญช่วยสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11237-20160623-technology-investment-conference
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แบบสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย พ.ศ. 2560

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำาแบบสำารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตเปน็ประจำาอย่างตอ่เนือ่งทกุป ีเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มูลพืน้ฐาน ลกัษณะและพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอร์เนต็ของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ในประเทศไทย โดยในปี
นีจ้ะมคีำาถามพิเศษประจำาปใีนเร่ืองพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยคุ Thailand 4.0 ผนวกในแบบสำารวจฯ ดว้ยขอ้มลูจากการสำารวจฯ นีม้ี
ความสำาคญัอย่างย่ิง เพราะจะทำาให้ภาครัฐไดรั้บรู้และเขา้ใจถงึสถานการณก์ารใชอิ้นเทอรเ์นต็ของคนไทย อันจะนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายและมาตรการสง่เสรมิ
และสนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ส่วนภาคเอกชนสามารถนำาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่สำาคัญที่สุดคือ คนไทยจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการทำาธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการพัฒนาทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในยุค Thailand 4.0

สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนร่วมในการจัดทำาฐานข้อมูลสำาคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำารวจฯ จำานวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 20-25 
นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำาหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำารวจฯ ออนไลน์ทั้งหมดด้วย

ตอบแบบสำารวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ https://www.etda.or.th/internetuserprofile/
และ FB : https://www.facebook.com/ETDA.Thailand
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สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
เสด็จพระร�ชดำ�เนินร่วมพิธีปิดก�รประชุม

ผู้ได้รับร�งวัลโนเบล ครั้งที่ 67 และ
พิธีลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือ
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30 มิถนุายน 2560 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินร่วมพิธีปิดงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล คร้ังที่ 67 ค.ศ. 

2017 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อ

สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยเชิญ

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย 

ประมาณ 70 ประเทศท่ัวโลก เข้าร่วมการประชุม โดยทรงร่วมฟังการเสวนา

หัวข้อ “จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์” (Ethics in Sciences) จากนั้น ได้ทรงเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนผู้แทนประเทศไทย

เขา้รว่มการประชมุผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล ณ เมืองลินเดา คร้ังที ่4 ระหวา่งสำานกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดย ดร. ณรงค ์ศิรเิลิศวรกลุ 

ผูอ้ำานวยการ สวทช. กับ ประธานสภาการประชมุผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล โดย Countess 

Bettina Bernadotte ประธานสภา และมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล 

โดย Professor Dr. Jurgen Kluge ประธานมูลนิธิ และ ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 

กรรมการและเลขาธกิารมูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ Mr. Nikolaus Turner กรรมการ

มูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานด้วย ซึ่งครั้งนี้เป็นการ

ลงนามครั้งที่ 4  (การลงนามในครั้งที่ 1, 2 และ 3 เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551, 2553 

และ 2556 ตามลำาดับ) โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทุกครั้ง และการเสด็จ

การประชุมรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทย

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ถึง

ปัจจุบัน ทรงพยายามหาเวลาเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงร่วมการประชุมเพื่อให้

ความสมัพนัธไ์มข่าด ทรงขวนขวายตดิตอ่กบัสภาการประชมุผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล

และในฐานะที่ทรงวุฒิสภากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล 

ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ของไทย มีโอกาสพบปะ มีเวทีแสดงความคิดเห็น การคัด

เลือกผู้เข้าร่วมประชุมทำาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้คนที่สมควรสนับสนุน จะได้

เป็นกำาลังสำาคัญของชาติด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

บันทึกความร่วมมือที่ลงนามในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2018 -  

2020) โดยประเทศไทยสามารถส่งนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และ/หรือนักวิจัย 

ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตร ีจนถงึระดบัหลงัปรญิญาเอก (Postdoctoral Fellows) เขา้

ร่วมการประชุมดังกล่าวได้ปีละ 6 คน การที่ประเทศไทยได้รับโอกาสในการส่ง

นกัศึกษา และนกัวทิยาศาสตรร์ุ่นเยาว์เขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกเชน่นี ้เกดิขึ้น

เพราะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะให้นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของ

ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมและเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขา

ต่างๆ ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ เพื่อมาเป็น

กำาลงัสำาคัญในการพฒันาวงการวทิยาศาสตรข์องไทยในอนาคตตอ่ไป  ซึง่ สวทช. 

ได้ร่วมสนองพระราชดำาริในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ของไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรวม 51 คน 

http://www.nstda.or.th

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ข่าวในพระราชสำานัก 

http://news.ch7.com/detail/236577
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ในโลกแห่งยุคนวัตกรรมดิจิทัล ที่นำาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์ต่างๆ มาทำาให้เกิดระบบอัจฉริยะที่สามารถ

เช่ือมขอ้มลูทกุสรรพส่ิงเขา้หากนัได้สำาเรจ็ ไมไ่ดเ้พียงเอือ้อำานวยใหน้กัธรุกิจหรอืพนกังานออฟฟศิทำางานไดท้กุทีท่กุเวลาผ่าน

สมาร์ตโฟนเทา่น้ัน แตท่กุวันนีเ้กษตรกร ชาวสวน ชาวไร ่กส็ามารถดูแลใหน้้ำาผลผลติไมว่่าอยูท่ีไ่หนกไ็ดเ้ช่นกนั ดว้ยนวัตกรรม 

“Hendy Sense” (เฮนดี้ เซนส์) หรือ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับก�รควบคุมระบบก�รให้น้ำ� ผลง�นวิจัยพัฒน�โดย 

น�ยนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอ�วุโส ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center : 

TMEC) หน่วยงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

“Hendy Sense”
เซ็นเซอร์ควบคุมระบบให้น้ำ�

เพื่อก�รเกษตร 
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Hendy Sense เป็นระบบการให้น้ำาอัตโนมัติตามค่าความช้ืนในดินที่
เหมาะสมตามชนิดพืชที่ปลูก และใช้ปรับสภาพแวดล้อม เช่น แสง อุณหภูมิ ของ
โรงเรือนให้เหมาะสมกับพืชได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้ระบบควบคุมบริหารจัดการ
ผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 

นายนริชพันธ ์ กล่าวว่า ทีเมค เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไมโคร-
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเซ็นเซอร์ เมื่อผลิตเซ็นเซอร์ขึ้นมาแล้ว ทีมวิจัยก็สนใจ
ถึงการนำาไปใช้กับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ซึ่งส่วนตัวสนใจด้านเกษตร จึงเร่ิม
พัฒนา Hendy Sense โดยมีเป้าหมายการออกแบบที่ตรงตามชื่อ คือ ต้องการให้
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย สะดวก และราคาถูก ดังนั้นในการพัฒนาจึงเลือกใช้
เซ็นเซอร์เฉพาะที่จำาเป็น มี 4 ตัวหลัก คือ เซ็นเซอร์วัดแสง อุณหภูมิ ความชื้นดิน 
และความชื้นอากาศ จากน้ันได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและตัวอุปกรณ์
ทรานสมิตเตอร์ (Transmitter) ทำาหน้าที่เป็นตัวรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ แล้วแปลง
สัญญาณส่งไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อรับและส่งข้อมูลให้ผู้ใช้งาน
ผ่านสมาร์ตโฟน

สำาหรับจุดเด่นของ Hendy Sense คือ เกษตรกรสามารถกำาหนดชนิดพืช
ท่ีปลกู และคา่ความชืน้ดนิ ความชืน้อากาศ อณุหภมู ิและความเขม้แสง ทีเ่หมาะสม
ในแอปพลเิคชนัไดด้ว้ยตนเอง โดยระบเุปน็ตวัเลขสงู-ต่ำา ทีพื่ชชนดิน้ันๆ ยอมรบัได ้
ซึ่งนั่นทำาให้ Hendy Sense ใช้ได้กับพืชผลทุกชนิด ขณะเดียวกันในแอปพลิเคชัน
ได้จัดทำาข้อมูลของพืชไว้ให้เลือกจำานวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว เมลอน มะเขือเทศ 
กุหลาบ และกล้วยไม้ พร้อมกันนี้ Hendy Sense ยังมี ระบบการแจ้งเตือน แบบ
เรียลไทม์ คือ เมื่อเซ็นเซอร์วัดค่าสภาวะจากตัวแปรต่างๆ แล้วพบว่ามีตัวเลขสูง

หรือต่ำากว่าที่ระบุไว้ ระบบจะแจ้งเตือนทันที โดยหากสภาวะต่างๆ อยู่ในช่วงที่
เหมาะสมจะขึน้สัญลักษณเ์ปน็สีฟา้ แต่หากสูงหรอืต่ำาเกนิจากค่าทีก่ำาหนด กจ็ะขึน้
สัญลักษณ์เป็นสีแดง

 “สมมติว่าเกษตรปลูกข้าว และความชื้นในดินควรอยู่ที่ 60% เมื่อ
เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินพบว่า มีค่าต่ำากว่า 60% ระบบจะแจ้งเตือนไปท่ี
สมาร์ตโฟน โดยแสดงตัวเลขและสัญลักษณ์ความชื้นเป็นสีแดง ขณะเดียวกัน
ตัวเครื่อง Hendy Sense ที่ติดตั้งในแปลงก็มีระบบการทำางานที่เชื่อมต่อกับระบบ
ให้น้ำาอัตโนมัติอยู่แล้ว จึงสั่งเปิด-ปิดการใหน้ำาได้ทันที หรือผู้ใช้จะเลือกใช้วิธีสั่ง
เปิด-ปิด ระบบให้น้ำาด้วยตนเองผ่านสมาร์ตโฟนก็ทำาได้ 
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ทั้งนี้ Hendy Sense นำาไปใช้บริหารจัดการการเพาะปลูกได้ทั้งพืชสวน 
พืชไร่ หรือ พืชที่ปลูกในโรงเรือน โดยหากเป็น พืชสวน พืชไร่ ซึ่งควบคุมสภาพ
แวดลอ้มไมไ่ดท้ัง้หมด จะเนน้เรือ่งการบรหิารจดัการน้ำาเปน็หลกั เพือ่ใหพ้ชืไดน้้ำา
อยา่งเพยีงพอ ขึน้กับคา่ความชืน้ของดนิทีว่ดัได ้สว่นกรณีของโรงเรือน ซึง่เปน็พืน้ที่
ปิด ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น แสง จึงใช้ออกแบบโรงเรือน
และช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ เช่น หากเซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมิและความเข้มแสงได้ค่าสูงกว่าที่กำาหนด ผู้ใช้สามารถออกแบบระบบ
ให้ปิดสแลนกันแดด พ่นหมอกน้ำา หรือ เปิดพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือน
ได้อัตโนมัติ ส่วนแนวทางการนำาไปติดตั้งใช้งานนั้น ถ้าเป็นโรงเรือน ใช้ Hendy 
Sense 1 ชุด น่าจะเพียงพอ แต่หากเป็นในสวนอาจติดตั้งระบบ 1 ชุด ต่อ 1 ไร่ 
หรือ 5 ไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และชนิดของพืชที่ปลูก”

ปัจจุบันมีการนำา Hendy Sense ไปทดลองใช้งานแล้วในแปลงปลูก
มะเขือเทศที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ แปลงปลูกเมลอน จ.สุพรรณบุรี พบว่า 
ได้ผลผลิตค่อนข้างดี อีกท้ังล่าสุดยังนำาโมเดลไปจัดแสดง พร้อมบรรยายพิเศษ
ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในงานมหานครผลไม้ไทย จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับ
ความสนใจอย่างมาก

“ประโยชน์สำาคัญของ Hendy Sense คือ ช่วยบริหารจัดการน้ำาของ
เกษตรกรได้ ยกตัวอย่างทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่ขาดน้ำาไม่ได้ ถ้าขาดน้ำาคือ เจ๊งเลย 
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณให้น้ำาทุเรียนพอเพียงหรือยัง เซ็นเซอร์ตอบได้ทันที แต่หาก
ถามว่าแล้วให้น้ำาเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ วันนี้อาจยังตอบไม่ได้ทันที แต่เกษตรกร
สามารถใช้เซ็นเซอร์ทำาวิจัยเองได้ โดยอาจจะเก็บข้อมูล 1 ปี แล้วดึงข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์มาวิเคราะห์ ซึ่ง Hendy Sense รายงานผลเป็นกราฟ หรือ ข้อมูลเชิง
สถติไิด ้ทำาใหเ้กษตรกรวเิคราะหไ์ดว้า่การใหน้้ำาอยา่งนอ้ยทีสุ่ดควรจะเปน็เท่าไหร ่
และเมื่อวันหนึ่งเกษตรกรมีชุดข้อมูลเป็นของตัวเอง ก็จะช่วยให้เขาทำาการเกษตร
ได้อย่างแม่นยำา ตั้งโปรแกรมให้เป็น “ระบบควบคุมอัตโนมัติ” ที่ช่วยให้ปลูกพืช
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุด”

อยา่งไรกต็าม ความสามารถในการควบคุมการใหน้้ำาพชืผลอยา่งเพยีงพอ
และพอเพียงของ Hendy Sense ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตดี มีรายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเกษตรกรบริหารจัดเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

“สิ่งที่คาดหวังต่อการพัฒนา Hendy Sense มากที่สุด คือ คือเกษตรกร
ใช้งานง่าย สะดวก และใช้งานที่ไหนก็ได้ เมื่อเราต้ังค่าข้อมูลสภาวะต่างๆ 
ที่จำาเป็นต่อการปลูกพืชได้อย่างอัตโนมัติแล้ว เกษตรกรอาจไม่จำาเป็นต้องอยู่
ในสวนเลย เทา่กบัชว่ยลดเวลาการทำางาน และไปจดัการงานอืน่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ได้เพิ่มขึ้น”
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• การประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives”

ด้วยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำาหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International 

Forum on Data, Information,and Knowledge for Digital Lives" ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 2560 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาชีพสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาท่ี

เกีย่วขอ้งในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ ไดม้โีอกาสนำาเสนอผลการวจิยั แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่เพิม่พนูความรูท้างวชิาการในเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที ่http://www.arts.chula.ac.th/dlives

• กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018)”

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนสิงหาคม 2561 ในงาน “The 22nd Biennial World Conference: Global Perspectives in Gifted Education” 

ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

• กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในการนำาเสนองานวิจัย 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำาปี 2560

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม

• กิจกรรมนำาเสนอรายงานสรุปผลงานวิจัยเพื่อปิดโครงการของนักศึกษาทุน NUI-RC

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ กองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด  

โดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

• กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน ท้าประลองสนุกคิดกับ....วิทยาศาสตร์รอบตัว 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
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• กิจกรรมขยายผลโครงการ STEM หลักสูตร Investigating Wind Energy สำาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 - ม.6

ระหวา่งวันที ่13-14 กรกฎาคม 2560  ณ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี รว่มจดัโดยฝ่ายวชิาการและกจิกรรมพฒันาเยาวชนวทิยาศาสตร ์

และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนดำารงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2560 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

• กิจกรรม “ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี 

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

• กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทาง..นักวิทยาศาสตร์” สำาหรับเยาวชนจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  และศูนย์แห่งชาติ สวทช.

• กิจกรรมเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงานของ สวทช. จากคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
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• หลักสูตรการนำาระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2

 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำาระบบงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 

(เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนและมาตรการทางเทคนิค)

Key Highlights

 • เจาะลึกแนวทางการนำาระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการคลาวด์

 • เรียนรู้มาตรฐานสากล CSA และ ISO/IEC 27001:2013 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศที่นำาไปติดตั้งและใช้งานบนคลาวด์

 • เข้าใจกระบวนการนำาระบบสารสนเทศขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001:2013

 • เน้นฝกึปฏบัิตอิยา่งเขม้ขน้กวา่ 10 Workshop ตามโดเมนและมาตรการทางเทคนคิของมาตรฐาน เวอรช์ัน่ลา่สดุ และเนน้การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

       ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งอย่างเข้มข้น

 • ฝึกปฏิบัติจริง ติดตั้ง และใช้งานระบบสารสนเทศบนคลาวด์ของ AWS (Amazon Web Service) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำากลับไปปฏิบัติ 

       ได้ด้วยตนเอง

 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการนำาระบบสารสนเทศไปขึ้นคลาวด์ที่จะช่วยลดทั้งระยะเวลาการติดตั้งและความผิดพลาดต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ 

       ที่จะเกิดขึ้นจากการนำาระบบสารสนเทศไปขึ้นคลาวด์

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

 • เจ้าหน้าที่เทคนิค ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ Helpdesk

 • เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security)

 • ผู้ที่อยู่ในตำาแหน่งงานด้านไอซีทีต่างๆ ที่สนใจงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 • ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ความรู้ความเข้าใจในการนำาระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001: 2013  

 • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และสร้างความรู้ด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องตามแต่ละโดเมน

 • ความรู้และการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาในห้องเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจและนำาไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาหลักสูตร: ระหว่างวันที่ 18-19 และ 24-26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 5 วัน) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 36,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Read more หรือ www.nstdaacademy.com/CSS

ดำาเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันวิทยาการ สวทช. และบริษัท ที-เน็ต จำากัด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81892 คุณศศิธร 

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

• หลกัสตูรฝกึอบรมผูเ้ชีย่วชาญดา้นไอซทีีในยคุเศรษฐกจิดจิทิลั รุน่ที ่2 ICT Professional Development Training in the Digital 

Economy: ITDE2

 มุ่งยกระดับผู้บริหารระดับต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถ

และสมรรถนะในการบรหิารจัดการไอซทีทีีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องประเทศและสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา รวมท้ังสามารถ

นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• อบรมระหว่างวันที่ 6-27 กรกฎาคม 2560 (อบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)  

• อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านไอซีทีของหน่วยงานชั้นนำาในประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560



กรกฎาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

23กรกฎาคม 2560   •

Key Highlights

 • เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านไอซีทีและนวัตกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้ใน องค์กร

 • เตรียมความ พร้อมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารและบริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสอดคล้องกับแผนงานและ เป้าหมายขององค์กร

 • เรียนรู้แนว ทางการจัดทำาสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม 

   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร

 • เปิดมุมมอง สร้างเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • ศึกษาดู งานหน่วยงานชั้นนำาด้านไอซีทีในประเทศ พร้อมฝึกปฏิบัติ เทคนิคการพัฒนาระบบและการออกแบบตามหลักการของ 

    User Experience

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีที่ปฎิบัติงานหรือสนับสนุนการดำาเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงาน

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย

ICT Strategy

 • Thailand 4.0 • National ICT Master Plan and ICT 2020 in Digital Economy Roadmap • Update ICT Trends

Technology Management

 • Enterprise Architecture • Cloud Computing & Cyber Security • AI & Machine Learning

 • IoT & Big Data • Data Science & Data Visualization • UI/UX Design

Service Innovation

 • Service Science & Ten Types of Innovation

สถานที่ฝึกอบรม:  

• โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำา เขตดินแดง กรุงเทพฯ

• สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ (นอกสถานที่) โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา 

เลขที่ 246 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม.157) นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี

ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 49,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่ www.NSTDAacademy.com/itde

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81894 คุณปานทิพย์, 81892 คุณศศิธร

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

• หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำาหรับระบบนิเวศการออกแบบและผลิตวงจรรวม IC Design 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำาหรับระบบนิเวศ หลักสูตรการออกแบบและผลิตวงจรรวม (Human Resource Development for 

IC Design Ecosystem)

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดย 

ศนูยว์จัิยไมโครอเิลก็ทรอนกิส ์NECTEC, งานพฒันาบณัฑิตวจิยัและบคุลากรวจิยัระดบัสงู ฝา่ยพฒันาบณัฑติและนกัวจิยั และบรษิทั ซลิกิอน คราฟท ์จำากดั


