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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

สวทช. มอบเครื่องกรองน้ำ�เทคโนโลยีน�โนให้ ปภ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวทช. ร่วมแสดงผลง�นวิจัย “ก�รแพทย์-เกษตร-คว�มมั่นคง” ในง�นมอบร�งวัลกองทุนหมุนเวียนฯ

ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมในง�น Autoparts Tech Day 2017 

ศูนย์ ITC พร้อมแล้ว บริก�รเครื่องจักรทันสมัย อัพเกรดนวัตกรรม SME เชิงพ�ณิชย์

สวทช. จับมือ เอแบค ดันเครือข่�ย ITAP หนุน SME เริ่มที่อุตส�หกรรม จิวเวลรี่

สวทช. ร่วมกับ จิสด้� มอบร�งวัลกิจกรรมก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์อวก�ศ

ก.วิทย์ สวทช. จับมือกับ 7 ประเทศ สอบวัดระดับคว�มรู้และทักษะพื้นฐ�นด้�นไอที

รัฐมนตรีวิทย�ศ�สตร์ฯ ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชม สวทช.

ข่�ว News

ITAP สวทช. - สภ�หอก�รค้�ฯ เผยรับรองมตฐ. ThaiGAP ผปก. ผักและผลไม้ไทยเพิ่มสูงขึ้น

สวทช. จับมือ วว. มอบใบรับรอง
ระบบบริหารการวิจัยฯ แก่ “เอสซีจี”

ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษี 300%
รายแรกของไทย
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สวทช. มอบเครื่องกรองน้ำา
เทคโนโลยีนาโนให้ ปภ. 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1 สิงห�คม 2560 ณ กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เขตดุสิต กทม. : กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) นำ�โดย ดร.วรรณ ีฉนิศริกิลุ ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยน์�โนเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช. น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. พร้อมทีมวิจัยหน่วยวิจัยเกษตรน�โน

และสิง่แวดลอ้ม น�โนเทค สวทช. นำ�เครือ่งกรองน้ำ�ดืม่เพ่ือง�นบรรเท�ส�ธ�รณภยัด้วยเทคโนโลยไีสก้รองน้ำ� เซร�มกิเคลอืบ

อนุภ�คเงิน มอบให้แก่ น�ยฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวงมห�ดไทย เพื่อใช้

ในเชิงส�ธ�รณประโยชน์ โดยเฉพ�ะในย�มเกิดภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน

สำ�หรับเคร่ืองกรองน้ำ�ดังกล่�ว พนักง�น สวทช. และประช�คมอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจ�ค

ทรัพย์ และได้รับก�รสนับสนุนเทคโนโลยีไส้กรองจ�ก บริษัท พลังง�นเพื่อสิ่งแวดล้อม จำ�กัด ซึ่งได้รับอนุญ�ตใช้สิทธิ์จ�ก

ผลง�นวิจัยน�โนเทค สวทช. และพัฒน�ให้ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำ�ของ บริษัท ม�ซูม่� (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อ

ให้ระบบกรองมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ลดขั้นตอนและจำ�นวนครั้งในก�รล้�งไส้กรองน้ำ�ได้ดี ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำ�

ชุดนี้มีกำ�ลังก�รผลิตน้ำ�ดื่มที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นได้ 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่สำ�คัญเป็นเครื่องกรองน้ำ�ดื่มเคลื่อนที่ได้ 

เหม�ะสำ�หรับก�รขนย้�ยไปยังพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน
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สวทช. ร่วมแสดงผลงานวิจัย
“การแพทย์-เกษตร-ความมั่นคง” 
ในงานมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนฯ

2 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำาเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำาปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และเจ้าหน้าที่ สวทช. นำาผลงานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ร่วมจัดแสดง ได้แก่ ด้านการเกษตร “พันธุ์ข้าวเจ้า กข73 หรือ

ขา้วเจา้หอม ทนดนิเคม็ ตา้นทานโรคไหม้” พฒันาโดย ศนูยว์จิยัขา้วอบุลราชธาน ีกรมการขา้ว และไบโอเทค สวทช. ดา้นการแพทย ์ไดแ้ก ่ผลงานวจิยั “SugarAL 

ทางเลอืกใหม่ในการตรวจเบาหวาน” ตรวจเบาหวานโดยไม่ต้องงดอาหาร และเหมาะกบัผูป้ว่ยโรคธาลัสซเีมยี ซึง่มคีวามผดิปกติในการสร้างฮโีมโกลบนิ พฒันาโดย 

ศูนย์นาโนเทค สวทช. และ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก พัฒนาโดย ศูนย์เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ รพ.เลิดสิน นำาไปใช้ผ่าตัด

ให้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้ว 10 ราย ได้ผลเป็นที่พอใจ ไม่มีการติดเชื้อ ทำาจากวัสดุไทเทเนียมผสม แข็งแรงทนทาน น้ำาหนักเบา เข้ากับร่างกายได้ดี  

สำาหรับด้านความมั่นคง “เครื่องรบกวนสัญญาณย่านความถี่” Wi-Fi 2.4 GHz (Wi-Fi Defender) ตัดสัญญาณ Wi-Fi เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย รัศมี 

15 เมตร เพื่อระงับหรือตัดขาดสัญญาณในพื้นที่รัศมีการทำางานของเครื่องฯ ทั้งนี้การนำาผลงานวิจัยที่ได้รับการถ่ายทอด และอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์

มาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11339-20170802-1nstda
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ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตรแสดง
ศักยภาพอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม ในงาน
Autoparts Tech Day 2017

กันยายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

9 สงิหาคม 2560 ณ อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ปทมุธาน ี- กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงนวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  Autoparts Tech Day 2017 ภายใต้แนวคิด “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน 

ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอแนวโน้มการ

พฒันาของอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตไ์ทยตอ่ผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำาบรกิารตา่งๆ ภายในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ใหก้บัพันธมติรกลุม่อตุสาหกรรม

ชิน้ส่วนยานยนต ์ตลอดจนเช่ือมโยงการบรกิารด้านชิน้สว่นยานยนตท์ัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน พรอ้มจบัมอืพนัธมติรรว่มขบัเคลือ่นเศรษฐกจินวตักรรม โดยม ี

รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11350-20170809-autoparts-tech-day-2017
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ศูนย์ ITC พร้อมแล้ว
บริการเครื่องจักรทันสมัย เดินหน้า

อัพเกรดนวัตกรรม SME เชิงพาณิชย์

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ รศ. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมความพร้อม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation 

Center: ITC) ซ่ึงกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ

(เอ็มเทค) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งศูนย์ ITC ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อยอดนวัตกรรมและงาน วิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ศูนย์ ITC ประกอบด้วยแพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 

1. ITC Match ทำาหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำาอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนา

องค์ความรู้กับผู้ประกอบการ 

2. ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง Global Players และ SMEs 

3. ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

4. ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11372-20170810-industry-transformation-cente
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สวทช. จับมือ เอแบค ดันเครือข่าย ITAP
หนุน SME เพิ่มขึ้น เริ่มที่อุตสาหกรรม จิวเวลรี่

 22 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Elearning ABAC) โดย ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการดำาเนินงาน “เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม” หรือเครือข่าย ITAP (ไอแทป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้การสนับสนุน SME ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น ตั้งเป้าร่วมกัน

สนับสนุน SME ไม่น้อยกว่า 15 รายต่อปี โดยกลุ่มแรกที่สนับสนุนคือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ หรือ Jewelry Tech

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11385-20170822-elearning-abac
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ITAP สวทช. - สภาหอการค้าฯ
เผยผลรับรองมาตรฐาน ThaiGAP

ผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยเพิ่มสูงขึ้น

กันยายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยโปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) รว่มกบั สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตท่ี

ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP จัดโรดโชว์อบรมเชิงปฏิบัติการแล้วทั่วประเทศรวม 8 แห่ง

ทั้งนี้ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ให้ได้รับรอง ThaiGAP จำานวน 34 ราย และ Primary ThaiGAP จำานวน 2 ราย โดยแห่งล่าสุดที่เชียงราย 

เกิดความร่วมมือกับวิสาหกิจในชุมชนผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตร 3 ราย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่มุ่งเป้าเป็นฮับภาคเหนือตอนบน 

ด้านสินค้าเกษตรเพื่อรุกตลาดต่างประเทศและสร้างรายได้ให้ชุมชน

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. เปิดเผยว่า “การดำาเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

ThaiGAP และ Primary ThaiGAP ของโปรแกรม ITAP สวทช. ท่ีร่วมกบั สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย และศูนยวิ์จยัและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำาแพงแสน ตลอด 3 ปีทีผ่่านมา (2557-2560) ใหก้ารสนบัสนนุผูป้ระกอบการผกัและผลไมไ้ทยไดร้บัการรบัรองไปแลว้ทัง้สิน้ 36 ราย แบง่

เป็นมาตรฐาน ThaiGAP จำานวน 34 ราย และ Primary ThaiGAP จำานวน 2 ราย โดยผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการมีความหลากหลายกว่า 70 ชนิด 

อาทิ เมล่อน มะละกอ มะพร้าวน้ำาหอม แคนตาลูป แตงโม กล้วยหอม พริก ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะเขือเทศ เป็นต้น”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11386-20170823-thaigap
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รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ฟิลิปปินส์ 

เยี่ยมชม สวทช.

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จ.ปทุมธ�นี : Mr.Fortunato Dela Pena รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะเดินท�งเข้�เยี่ยมชมผลง�นวิจัยของ สวทช. โดยมี 

ศ. นพ.ดร.ประสทิธิ ์ผลติผลก�รพมิพ ์รองผูอ้ำ�นวยก�ร สวทช. พรอ้มดว้ยผูบ้รหิ�ร นกัวจิยัและเจ้�หน�้ที ่สวทช. ให้ก�รตอ้นรบั

ในโอก�สนี้ รัฐมนตรีวิทย�ศ�สตร์ฯ ฟิลิปปินส์ มีคว�มสนใจผลง�นวิจัยของ สวทช. และได้เยี่ยมชมผลง�นวิจัยระบบ

เตือนภัยดินถล่ม ก�รจร�จรอัจฉริยะ และมอเตอร์สำ�หรับย�นยนต์ไฟฟ้�ที่มีประสิทธิภ�พสูงของศูนย์เนคเทค ผลง�นวิจัย

จ�กศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ TBRC ศูนย์ไบโอเทค รวมถึงผลง�นวิจัยด้�นเกษตร สิ่งแวดล้อม และน�โนเวชสำ�อ�งของ

ศูนย์น�โนเทค เป็นต้น
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ภายในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาตปิระจำาป ี2560 ณ ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชมุอมิแพค เมอืงทองธาน ี- กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื จสิดา้ และ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศภายใต้โครงการ National Space Exploration 2017 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปน็ประธานมอบรางวลั พรอ้มดว้ย ดร.อานนท ์สนทิวงศ์ ณ อยธุยา ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

และ Ms. Liu Yang (หลวิ หยาง) นกับนิอวกาศหญงิคนแรกของสาธารณรฐัประชาชนจนี รว่มแสดงความยนิดกีบัผูท้ีผ่า่นการคดัเลือกกจิกรรมฯ สำาหรบัโครงการนี้

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทดลองวิทยาศาสตร์ในอวกาศและในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำาของไทย พร้อมสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ

นักวิจัยและเยาวชนที่อุทิศความตั้งใจให้กับกิจกรรมของรัฐ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/news/11394-20170826

สวทช. ร่วมกับ จิสด้า
มอบรางวัลกิจกรรมการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์อวกาศ
สร้างองค์ความรู้ด้านอวกาศ
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 31 สงิหาคม 2560 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย สถาบนัวทิยาการ สวทช. 

(NSTDA Academy) ลงนามความร่วมมือกบักลุม่ภาค ี7 ประเทศ ไดแ้ก ่ ญีปุ่น่ ฟลิปิปนิส์ เวยีดนาม เมยีนมา่ มองโกเลยี บังคลาเทศ และประเทศไทย ภายใตช้ือ่

Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจัดสอบ

เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ พร้อมทั้งจัดการประชุมกลุ่มผู้บริหารประเทศสมาชิก ITPEC Executive Directors’ 

Meeting 2017 in Bangkok ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 เพื่อรายงานสถานะการสอบของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และผลักดันการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อทำาให้

สามารถเพิม่จำานวนผูส้มคัรสอบและจำานวนผูส้อบผา่นให้มากขึน้ การพฒันาศกัยภาพใหก้บับคุลากรของแตล่ะประเทศใหม้มีาตรฐานเทยีบเทา่ในระดบัสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11429-20170831-itpec

ก.วิทย์ สวทช. จับมือกับ 7 ประเทศ 

สอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที
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สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.)  จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริห�รก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์

ไทย จำ�กัด (มห�ชน) (เอสซีจี) ส�ม�รถใช้สิทธิยกเว้นภ�ษี 300% ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำ�หรับโครงก�รวิจัยฯ ที่

มมีลูค�่โครงก�รไมเ่กนิ 3 ล�้นบ�ท โดยก�รขอรบัรองระบบบรหิ�รก�รวจิยัฯ เปน็ร�ยบรษิทั แทนก�รรบัรองโครงก�รวจิยัฯ 

เป็นร�ยโครงก�รแบบเดิม (Pre-approval) ซึ่ง สวทช. และ วว. ร่วมทำ�หน้�ที่ตรวจประเมินระบบบริห�รก�รวิจัยฯ ต�ม

ข้อกำ�หนดที่พัฒน�ขึ้น ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รเกิดคว�มสะดวกและมั่นใจในก�รขอใช้สิทธิยกเว้นภ�ษี 300% พร้อมทั้งสร้�งแรง

จูงใจให้ภ�คเอกชนลงทุนทำ�วิจัยม�กข้ึน ส่งผลต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของ

ประเทศ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม2  อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 

สิงห�คม 2560 ที่ผ่�นม�

สวทช. จับมือ วว. มอบใบรับรอง
ระบบบริหารการวิจัยฯ แก่ “เอสซีจี”
ใช้สิทธยิกเว้นภาษี 300% รายแรกของไทย
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการดำาเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยฯ 
ในรูปแบบ Pre-Approval เริ่มตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่น
ขอรับรองโครงการวิจัยเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจำานวน 352 ราย และมี
แนวโนม้วา่ผูป้ระกอบการทีเ่คยยืน่ขอรับรองโครงการวจิยัฯ ในปแีรกจะกลบัมายืน่
ขอรับรองในปีต่อๆ ไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีโครงการที่ได้รับยื่นฯ จากผู้ประกอบการ 
3,940 โครงการ รวมมลูคา่กว่า 15,500 ลา้นบาท และโครงการทีผ่่านการพจิารณา
แลว้ 3,633 โครงการ รวมมลูคา่การรับรองกวา่ 12,500 ลา้นบาท โดยผลงานวิจยัที่
เกิดขึน้ได้สรา้งผลกระทบทางเศรษฐกจิ เฉพาะในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา (2558 - 2559) 
คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท  

สำาหรับในปี 2559 สวทช. ยังมีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจประเมินและ
รบัรองระบบบรหิารการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม หรือ (Research, 
Technology Development and Innovation Management System: RDIMS) 
ดว้ย ซ่ึงผู้ประกอบการท่ีผา่นการรับรองระบบ RDIMS และขึน้ทะเบียนเปน็ผูใ้ชสิ้ทธิ
กับ สวทช. สามารถรับรองตนเอง สำาหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้าน
บาท โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% 
ในรูปแบบ Self-Declaration ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากสร้างความสะดวกของ
ผู้ประกอบการในการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษแีลว้ การนำาระบบดงักลา่วไปใชใ้นกจิการ

จะทำาให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานวิจัยที่เป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้า หรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำาคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ทีผ่า่นมา สวทช. และ วว. รว่มกนัขบัเคลือ่นการดำาเนนิการตรวจประเมนิ
และรับรองระบบ RDIMS เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีในรูป
แบบ Self-Declaration  และเกิดความมั่นใจว่าผู้ประกอบการจะสามารถดำาเนิน
งานและประยกุตใ์ชร้ะบบ RDIMS ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนียั้งไดด้ำาเนนิ
การโครงการนำารอ่งในการตรวจประเมนิระบบ RDIMS ใหก้บัผูป้ระกอบการเอกชน
อาสาสมัครอีกด้วย ซึ่งผลจากการดำาเนินงานได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ เอสซีจี 
ที่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS 
และไดร้บัผลการรบัรองเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ถอืวา่เป็นบรษิทัรายแรกทีส่ามารถนำา
ข้อกำาหนดของระบบไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสอดคล้องกับการดำาเนินการวิจัย
พฒันา และนวตักรรมของตนเองได ้และไดร้บัสทิธปิระโยชนต์ามมาตรการยกเวน้
ภาษี 300% ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ ซึ่งเป็นบริษัทตัวอย่างที่ลงทุน
การวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. มาใช้ประโยชน์และร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
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ดร.ลกัษม ีปลัง่แสงม�ศ ผู้ว�่ก�รสถ�บนัวจิยัวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “วว. มีสำานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 
ทำาหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body; CB) ที่ให้บริการตรวจประเมิน
และรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากล อาท ิISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, GMP, HACCP และ ISO 22000 เปน็ตน้ ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมมากวา่ 15 
ปี จงึมคีวามสามารถ ความชำานาญ และประสบการณ์ดา้นงานตรวจประเมนิเปน็
อย่างดี ดังนั้น การที่ วว. ได้มีโอกาสมาร่วมทำางานกับ สวทช. ครั้งนี้ ทำาให้เกิด
ความเชือ่มัน่ไดว่้าจะสง่เสรมิและพฒันาระบบบริหารการวจิยัฯ ให้มีประสทิธภิาพ 
ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่นำา
ระบบน้ีไปประยุกต์ใช้ และเชื่อมโยงในการใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% เป็นกลไก
สำาคัญที่จะช่วยให้เกิดการผลักดันด้านการลงทุนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด
การกระตุ้นต่อระบบเศรษฐกิจของชาติต่อไป”

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเทคโนโลยี บริษัท 
ปนูซเิมนตไ์ทย จำ�กัด (มห�ชน) หรอื “เอสซจี”ี กลา่ววา่ “สำานักงานเทคโนโลย ีเอสซจี ี
ให้ความสำาคัญและมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม 
(High Value-Added) ตามกลยทุธห์ลักในการดำาเนนิธรุกจิของเอสซจีผีา่นการทำา 

R&D โดยมีระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ 
“Innovation management” ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ออกสู่
ท้องตลาด ผ่านระบบการดำาเนินงานภายในที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านบัญชี
และการเงนิ รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล ทีเ่ริม่ตัง้แต่การรบัพนกังาน
ทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นนวตักรรม และการพฒันา skill & competency 
ที่จำาเป็นมาโดยตลอด

โอกาสนี้ เอสซีจี รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชน
รายแรกทีผ่า่นการประเมนิโครงการการตรวจรบัรองระบบ RDIMS ในรปูแบบ self-
declaration ตามเกณฑข์องสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) และ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) โดย 
มองวา่การสนับสนนุจากภาครฐัในครัง้นีจ้ะชว่ยเอ้ือประโยชนใ์หเ้กดิความคลอ่งตวั
และประสิทธิภาพสูงสุดในการผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป และบริษัทฯ 
มุ่งหวังว่าจะสามารถเป็นแนวทางให้กับภาคเอกชนรายอ่ืนๆ เพื่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคและขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าร่วมกันในอนาคต”
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• เนคเทค สวทช. รว่มกบั 5 มหาวทิยาลยั จดัประกวดโครงงาน

 ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

• ขยายเวลารับสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์ Young Makers  

 Contest ปี 2

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน

มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนัก

วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018 ชิงเงินทุนพัฒนาโครงงาน พร้อม

โอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยานศาสตร์ 

นานาชาติ Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นีมี้สาขาของโครงงานดงันี้

1. ส�ข�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์   2. ส�ข�คณิตศ�สตร์   3. ส�ข�เคมี   

4. ส�ข�ชีววิทย�   5. ส�ข�ฟิสิกส์ พลังง�น และด�ร�ศ�สตร์   

6. ส�ข�วสัดศุ�สตร ์  7. ส�ข�วทิย�ศ�สตร์สิง่แวดล้อม   8. ส�ข�วศิวกรรมศ�สตร์

เปิดรับสมัคร พร้อมลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงง�น 

ระหว่�งวันที่ 1 สิงห�คม - 29 กันย�ยน 2560

ติดตามข้อมูลและกำาหนดการโครงการได้ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ 

(หากพบปัญหาในการลงทะเบียน ผู้สมัครสามารถแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน 

และ e mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนมาที่ sims@nectec.or.th ) 

ติดต่อสอบถามโครงการ YSC ฝ่ายพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 (สุนทรี) e mail: fits@nectec.or.th

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 โดย 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ได้ขยายเวลารับสมัครการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ 

“Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2” หวัขอ้ “ส่ิงประดษิฐเ์พ่ือเสรมิสรา้ง

ความปลอดภัยในชุมชน” ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีรางวัลใหญ่เป็น

ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยรางวัลอื่นๆ อีก

รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกติกาการสมัคร

และดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.bangkokmakerfaire.com/ymc2 หรือ

เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้สนใจร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ Thailand Tech Show 2017 

“อินโนฟิวชั่น: เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” (INNO–FUSION:  Power Up Business with STI)  ที่รวบรวมงานวิจัย

จาก สวทช. และพันธมิตรมาให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจท่ีพร้อมนำาไปลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 200 ผลงาน และ

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย พบกันวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา

Hilight ของงาน

• การแสดงผลงานจาก สวทช. และพันธมิตรจากทั่วประเทศกว่า 200 ผลงานจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การแพทย์ เกษตร ประมง เครื่องมือ/

เครื่องจักร เครื่องสำาอาง เวชภัณฑ์ สื่อการเรียน อาหาร/เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ 

• การนำาเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุน

• การบรรยายพิเศษ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำาหรับธุรกิจ” 

• การเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

• “Power Up Business with STI” - สร้างพลังธุรกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมุมมองผู้บริหารองค์กรด้านวิทยาศาสตร์     

           รุ่นใหม่ของประเทศไทย

• “ธุรกิจเทคโนโลย ีทำ�แลว้ด ีมรัีฐหนนุ” - สร้างความเชือ่มัน่และคงความไดเ้ปรยีบใหก้บัภาคเอกชนดว้ยกลไกสนบัสนนุธรุกจิเทคโนโลยจีากภาครฐั

• “บัญชีนวัตกรรมไทย รัฐมั่นใจ ซื้อข�ยได้จริง” - สร้างความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ผ่านมุมมอง 

             ของภาครัฐและภาคเอกชน

• การเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำาหน่าย

• พบกับ Startup ที่ประสบความสำาเร็จจากการบ่มเพาะและการรับรองจาก สวทช. 

• การจำาหน่ายนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ

ลงทะเบียนฟังการสัมมนาที ่www.nstda.or.th/thailandtechshow/

โทร. 0-2564-8000

ติดตามข่าวสารกิจกรรม สวทช. ได้ที ่Facebook : NSTDATHAILAND  LINE : @NSTDA
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• ฝึกอบรมเฉพ�ะท�งเทคโนโลยีชีวภ�พพืช

ดว้ยสำานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) 

โดยบ้านวิทยาศาสตรส์รินิธร ไดต้ระหนกัถงึการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน

ไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

จริงภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำางานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนัก

วิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน

ให้คำาแนะนำาต่างๆ 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้กำาหนด

จัดฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช 3 หัวข้อเรื่อง

• มหัศจรรย์ส�รพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐ�น

• มหัศจรรย์ส�รพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นสูง 

• ก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐ�น 

เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดความรู้และทักษะของนักเรียน 

สอบถามหรือสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh 

| https://www.facebook.com/SSH.NSTDA


