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นักวิจัยจุฬาฯ และไบโอเทค สวทช. คว้ารางวัลชนะเลิศและ
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เชฟรอน และ สวทช. เตรียมจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย”

ITAP สวทช. จับมือ วิทยาลัยชุมชนแพร่โชว์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุในงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017

บริษัทไทยคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญบรอนซ์ จากงาน SIIF 2017
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สวทช. อบรมครูเครือข่ายปทุมธานีแนะกิจกรรมสะเต็มที่เหมาะกับวัย ป. 3
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นักวิจัยจุฬาฯ และไบโอเทค สวทช. 
คว้ารางวัลชนะเลิศและยอดเยี่ยม

นิวตัน ประเทศไทย ปี 60
จากกองทุนความร่วมมือนิวตัน ยูเค-ไทย

22 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานเอกอคัรราชทตูสหราชอาณาจกัรประจำาประเทศไทย : พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานมอบ

รางวัล Newton Prize สำาหรับประเทศไทย ประจำาปี 2560 แก่คณะนักวิจัยไทยที่ดำาเนินโครงการที่ได้รับหรือเคยได้รับทุนนิวตัน ซึ่งดำาเนินงานยอดเยี่ยมในด้าน

การวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสวัสดิภาพสังคมของประเทศที่ร่วมทุน ผลปรากฎว่า ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ จากศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Newton Prize ขณะที่ ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณ์ นักวิจัยจากไบโอเทค สวทช. คว้ารางวัล

ยอดเยี่ยม Chairman’s Award โดยมี มร.มาร์ค ฟิลด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอังกฤษ รับผิดชอบกิจการเอเชียแปซิฟิก มร.ไบรอัน เดวิดสัน 

อัครราชทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. ตลอดจน

คณะนักวิจัยเข้าร่วมในงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11639-20171122-newton-prize
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ค่ายรถยนต์เอ็มจี ผนึก สวทช.
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

8 ธันวาคม 2560 ท่ีบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซพี ีจำากดั นคิมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 จงัหวดัชลบรุ ี: ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่งยุคใหม่ 

ในโอกาสเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำากัด ในประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์เอ็มจี (MG) ของกลุ่มบริษัทเอสเอไอซีฯ (Shanghai 

Automotive Industry Corporation-SAIC) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและประกอบรถด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศจีน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11666-20171208
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สวทช. จับมือ สำานักงานนวัตกรรมและ
ความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน 
เชื่อมข่าวสารความร่วมมือ วทน. ไทย-จีน ทุกมิติ

8 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วท.) ศ. ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ทีป่รึกษาอาวโุส สวทช. พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร สวทช. รว่มพธิเีปดิสำานกังานนวตักรรมและความรว่มมอื สถาบนับณัฑติ

วิทยาศาสตร์จีน ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน 

พร้อมด้วย ฯพณฯ หลู่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย ดร.จาง เจี๋ย รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน 

พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมงาน

สำานักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ) เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการ

แลกเปล่ียนข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับ สวทช. 

รวมทั้งองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน



5January 2018   •

สวทช. จัดระดมสมองการวิจัยในโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (TCU)

ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

พัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดประชุมระดมสมอง เรื่อง “การวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (TCU)” แก่คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย และ

หน่วยงานเครือข่ายโครงการ TCU จากทั่วประเทศ จำานวน 22 หน่วยงาน รวมกว่า 70 คน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการทำาวิจัยในโครงการฯ ที่จะช่วยส่งเสริม

นักเรียนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็น

ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวต้อนรับ และนางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและ

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและแนวทางการทำาวิจัยในโครงการ TCU

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11668-20171201-1-tcu

มกราคม 2561 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10
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เชฟรอน และ สวทช. เตรียมจัดงาน 
“Maker Faire Bangkok 2018 :
ลานอวดของ ประลองไอเดีย” 

มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 12 ธันวาคม 2560 กรุงเทพฯ - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เตรียมจัดงาน ‘Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย’ 

มหกรรมแสดงผลงานและสิง่ประดษิฐ์ของ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งเต็มรปูแบบในประเทศไทย ยิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

เปิดพ้ืนท่ีสนับสนุนให้เหลา่เมกเกอร์ไดแ้สดงออกซึง่ความคดิสรา้งสรรค ์แบง่ปนัความรู ้ประสบการณแ์กเ่ยาวชนและบคุคลทัว่ไป เพือ่ขบัเคลือ่นวฒันธรรม

เมกเกอร์ในสังคมไทยให้เติบโตเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นำาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

อย่างแข็งแกร่ง โดยจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจทั้งจากกลุ่มเมกเกอร์ชาวไทยและต่าง ประเทศรวมกว่า 100 ชิ้น พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปหลากหลาย 

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11671-20171212-maker-faire-bangkok-2018
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ITAP สวทช. จับมือ วิทยาลัยชุมชนแพร่

โชว์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ

ในงาน เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017

ในเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2017 : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และวิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City จัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์

ผู้สูงอายุ ในงาน Chiang Mai Design Week 2017 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านวัดเชียงมั่น-วัดล่ามช้าง และย่าน TCDC เชียงใหม่ โดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะ เยี่ยมชมผลงาน และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  

ทั้งนี้  สวทช. โดยโปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนงบวิจัยเตาอบไม้สักคุณภาพสูง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น 

จ.แพร ่นำาไมส้กัทีผ่า่นการอบลดความชืน้ไม้ ผลติเปน็เฟอร์นิเจอร์ตน้แบบในโรงงาน ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลง (MOU) ในการพฒันาโรงงานผลติผลติภณัฑเ์ฟอรน์เิจอร์

ไม้สักคุณภาพสูง

มกราคม 2561 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10
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บริษัทไทยคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 
6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญบรอนซ์
จากงาน “Seoul International Invention Fair 2017”

(SIIF 2017)

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) นำาผู้ประกอบการไทย 16 บริษัท 

ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญบรอนซ์ 

จากงาน SIIF 2017 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ

สากลท่ีใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี งานนีส้ตาร์ทอพัไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาชาต ิโดดเดน่ทัง้ในดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม อกีทัง้มศีกัยภาพทีจ่ะนำาสูต่ลาดสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11688
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ก.วิทย์ สวทช. ผนึกกำาลัง ปตท.
พัฒนาและบริหาร EECi วังจันทร์วัลเลย์
สู่ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน

15 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) (ปตท.) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOA) ความร่วมมือ “การพฒันาวงัจนัทรว์ลัเลยเ์ป็นฐานทีต่ัง้สำาคญัของเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนั

ออก (EECi)” เพื่อร่วมกันวางแผน พัฒนา และบริหาร EECi วังจันทร์วัลเลย์ อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนาม ระหว่าง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศว

รกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน Thailand 

4.0 รวมถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รัฐบาลจึงให้ความสำาคัญกับการจัดต้ังเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ 

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) เป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำาเนินการพัฒนา EECi ให้เป็น 

Innovation Ecosystem ชั้นนำาของอาเซียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11675-20171215-moa
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สวทช. อบรมครูเครือข่ายปทุมธานี
แนะกิจกรรมสะเต็มที่เหมาะกับวัย ป. 3 

เพื่อปรับใช้ในโรงเรียน

 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง “การนำาแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 แก่คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 45 ท่านจาก

โรงเรยีนในโครงการ “การสง่เสรมิการเรยีนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหก้บัโรงเรียนในอำาเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากมูลนธิิ

นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” เพื่อให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำาหรับ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และฝึกทักษะ

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะเพื่อนำาไปใช้ใน ในโรงเรียนให้แก่ระดับประถมศึกษา โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ 

สวทช. ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11698-20171221
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สวทช. โชว์ผลงานวิจัยพร้อมใช้
หนุนเศรษฐกิจฐานราก

 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำานวยการ สวทช. ภาคเหนือ ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้ของหน่วยงาน

และเครือข่ายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จัดนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ภาคเหนือ ในโอกาส

ที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 

ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560

สำาหรับผลงานวิจัยพร้อมใช้ของ สวทช. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟางข้าวอินทรีย์ปลูกผักได้ ของห้างหุ้นส่วนจำากัด ฟางไทย แฟคทอรี่ ซึ่งเกิดจากชุมชนบ้าน

สามขา จ.ลำาปาง ด้วยการนำาฟางข้าวเหลือทิ้งมาแปรเป็นกระดาษอินทรีย์และนำามาปลูก ไม่ใช่แค่ย่อยสลายได้แต่เติบโตเป็นพริก มะเขือเทศ กวางตุ้ง ข้าวโพด 

โดยโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ภาคเหนือ ได้สนับสนุนนำาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาให้ความรู้การทำากระดาษจาก

ฟางข้าวโดยไม่ต้องใช้สารเคมีและคิดค้นกระบวนการผลิตจนสำาเร็จ จึงได้พัฒนาต่อยอดจากกระดาษทั่วไป นำาเอาเมล็ดพันธุ์มาใส่เพื่อเพาะบนฟางข้าว ทำาให้มี

คุณสมบัติเก็บความชื้นได้ดี ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ และนำามาสู่การออกแบบเป็น “ปฏิทินกินได้” (Plant Calendar) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมชุมชน

มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพให้คนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพจากบรรพบุรุษด้วยการใช้ วทน. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11702-20171225
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สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก!
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 61

10-11 มกราคม 2561 ณ บา้นวทิยาศาสตร์สริินธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ี: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2561 ในชื่องาน 

"ตะลยุวนัเดก็!! บา้นวิทยาศาสตรส์รินิธร ป'ี61" สนกุวทิย ์รูค้ดิ ตามรอยอจัฉรยิภาพพอ่หลวงของคนไทย เพือ่เปน็เทศกาลสรา้งความสนกุสนาน สง่เสรมิการเรยีน

รู้ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน พร้อมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และน้องๆ กว่า 3,200 คน จาก 13 โรงเรียนใน จ.ปทุมธานีและ

ใกล้เคียง ณ ดินแดนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ 

สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมในงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/ 11713
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ไมบ่อ่ยนกัทีเ่ราจะเหน็งานวจิยัที ่“ขึน้หา้ง” และสามารถตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรมได้อยา่งชดัเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคของการกำาหนดเป้าหมายประเทศเพื่อไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยิ่งต้องเฟ้นหา
งานวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน

อัญชลี มโนนุกุล

โรลโมเดล “วิจัยขึ้นห้าง” 
ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ถ่ายภาพโดย ชัชวาลย์ โบสุวรรณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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“ดร.อัญชลี มโนนุกุล” ได้พิสูจน์ให้เห็นฝีมือนักวิจัยไทย ที่มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 แล้ว 

ซึ่งขณะนี้แวดวงวิจัยในระดับสากลรู้จักเธอดี ในฐานะนักวิจัยด้านวัสดุ ที่มีผลงานตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมอย่างดีเยี่ยม 

ผลงานวจิยัทีเ่ธอคดิคน้และพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง สามารถผลกัดนัใหเ้กดิการยอมรบัและนำาไปใชจ้รงิๆ ในระดบัอตุสาหกรรม 

@ รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “สร้างขีดความสามารถประเทศ” 

ล่าสุด ในโอกาสที่โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีใน

งานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครบรอบ 15 ปี บริษัท ลอรีอัล 

(ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดทำารางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L'Oréal Woman 

Scientist Crystal Award” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบให้กับนักวิจัยสตรีดีเด่น 

ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากทางโครงการฯ 

และแน่นอน มีชื่อของ ดร.อัญชลี มโนนุกุล ห้องปฏิบัติการ

โลหะวทิยาขัน้สงู หนว่ยวจิยัโลหะ ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดแุห่งชาต ิ(เอม็เทค) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น 1 ใน 2 คน 

(จากผู้ทีเ่คยได้รบัรางวัลท้ังหมด 61 คน) ทีไ่ดรั้บรางวลัดงักล่าว ขึน้แทน่ “งานวิจยั

ขึ้นห้าง” หรือเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของงานวิจัยยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง  

โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลงานวิจัยของเธอเอง ซึ่งเคยได้รับทุน

วิจัยจากลอรีอัลมาแล้วเมื่อปี 2551 กับงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการ

และผลติภัณฑด์ว้ยการขึ้นรปูโลหะผง เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่น

โลหะของไทย” โดยงานวิจัยสามารถนำาไปใช้ได้จริง ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความ

สามารถทางการผลิตของประเทศไทย 

ตัวอย่างผลงานที่ดำาเนินการสำาเร็จและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม คือ 

ชดุโครงการพฒันากระบวนการผลติโฟมไททาเนียม ซึง่ปจัจบุนับรษิทัเอกชนแหง่

หนึง่ในประเทศไทย รบัการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละสามารถผลติและจำาหน่ายเชงิ

พาณิชย์ได้แล้ว 

“งานวิจัยของพ่ี คณะกรรมการเขามองว่าพ่ีเป็นตัวแทนของไทยแลนด์ 

4.0 ที่ชัดมาก รางวัลลอรีอัลต้องมากับความเป็นวิชาการระดับหน่ึงอยู่แล้ว แต่

ของพ่ี งานวิจัยสามารถเอาไปใช้จริงได้ด้วย ซึ่งก็ตอบความต้องการของไทย

แลนด์ 4.0 อยู่ในตอนนี้"
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@ จาก “นักเรียนทุน” สู่ความหวัง “นักลงทุน”

หากย้อนถึงที่มาของความสำาเร็จในเส้นทางวิจัยด้านวัสดุของ ดร.อัญชลี 

หรือ “พี่หลี” เธอเป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทุนไปเรียนประเทศ

อังกฤษตั้งแต่ปริญญาตรี จนกระท่ังปี 2542 จบการศึกษาปริญญาเอก สาขา

วิศวกรรมเครื่องกลเน้นกลศาสตร์ของแข็ง จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และทำา

วิจัยหลังปริญญาเอกอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

จากนัน้กเ็ขา้ทำางานที ่ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาต ิหรอื เอม็เทค 

สวทช. ตามเงื่อนไขทุน โดยทำาหน้าที่ดูแลส่วนงานการฉีดขึ้นรูปโลหะผง ซึ่งขณะ

นั้นเพิ่งได้รับมาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ส่วนความเชี่ยวชาญที่เรียนมานั้น เธอเล่าแบบ

ตรงประเด็น และเป็นกันเอง ว่า

“พี่เรียนการพัฒนาแบบจำาลองวัสดุกลุ่มไทเทเนียมกับนิกเกิลซูปเปอร์

อลัลอยดม์า ซึง่เปน็โลหะผสมทีใ่ชใ้นเคร่ืองยนตไ์อพน่ของโรลสร์อยซ ์แตพ่อกลบัมา

เมืองไทยเม่ือ 17 ปีท่ีแล้วไม่มีใครสนใจ อุตสาหกรรมการบินเพ่ิงมาได้รับการ

สนใจมากข้ึนชว่งระยะหลงั ความตอ้งการเม่ือ 15-20 ปี เขายงัไม่ไดส้นใจมมุแบบ

จำาลองวัสดุ เพราะฐานเทคโนโลยีไม่เหมือนกัน นักวิจัยจำานวนมากที่ไปเรียนเอก

กลับมาแล้ว มักจะเกิดช่องว่างถ้าไปยึดติดกับสิ่งที่เรียนมา มีคนจำานวนน้อยมาก

ที่จะได้ทำาตรงกับสิ่งที่เรียนมา”

ถึงแม้ “ดร.อัญชลี” จะไม่ได้ทำาวิจัยแบบจำาลองวัสดุท่ีร่ำาเรียนมา แต่

ฐานความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและประสบการณ์ในการทำางานกับภาคเอกชนที่

อังกฤษและความมุ่งมั่น ทำาให้เธอสร้างงานวิจัยด้านการขึ้นรูปโลหะผงกับภาค

อุตสาหกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม 

ชิ้นงานเล็กๆ รูปร่างซับซ้อน ตั้งแต่ตัวเรือน หน้าปัด สายรัด เกิดจาก

การฉีดโลหะผง และเป็นชิ้นส่วนประกอบสำาคัญของนาฬิกาโลหะที่มีมูลค่าสูง ซึ่ง

สามารถเปลีย่นจากกระบวนการผลติทีน่ำาโลหะกอ้นใหญม่าสกดั “กลงึ-ไส-เจาะ-

เจีย” เพื่อขึ้นรูปวัสดุ มาเป็นการ “ฉีด” ขึ้นรูปวัสดุโลหะผงเป็นชิ้นงานขึ้นมาแทน 

หนึง่ในผลงานทีเ่ริม่ทำากบับรษิทัแรกในประเทศไทย ซึง่เปน็บรษิทัญีปุ่น่ ทีม่โีรงงาน

ที่ญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ และโคลัมเบีย ร่วมวิจัยกับ ดร.อัญชลี 

“ในต่างประเทศเขาก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้กันปกติ ตอนนี้เหล็ก

ดดัฟันทัว่ไป (ท่ีไมใ่ชข่องจนี) ใช้วธิฉีดีโลหะผงกนัหมดแลว้ แตก่อ่นใชว้ธิหีลอ่ขีผ้ึง้ 

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำากันแล้วเนื่องจากได้เหล็กดัดฟันคุณภาพดีกว่าและถูกกว่า” 

ดร.อัญชลี อธิบายถึงเทคโนโลยีฉีดขึ้นรูปโลหะผง พร้อมกับบอกว่า ตอนปี 2547 

ตัวเทคโนโลยฉีดีผงในเมอืงไทย ตอนนัน้มแีค่โรงเดยีวในไทย แต่กม็คีนสนใจเพราะ

เป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบใหม่ที่จะมาทดแทนกระบวนการขึ้นรูปแบบดั้งเดิม

เช่น การสกัดหรือการหล่อขี้ผึ้งได้ 

“บริษัทนี้สามารถฉีดขึ้นรูปสแตนเลสและเหล็กเครื่องมือได้อยู่แล้ว เขาก็

อยากฉีดไทเทเนียมได้ ณ เวลานั้น ปี 2547 ฉีดไทเทเนียมในเอเชียมีคนทำาได้แค่

บรษิทัเดยีว เขาจงึมารว่มวจิยักบัเรา จรงิๆ แลว้ เขาเคยใหอ้าจารยท่ี์ญีปุ่่นทำาแลว้ 

แต่ว่าผลิตขายไม่ได้ เขาก็มาร่วมวิจัยกับเราอีกรอบ เราทำาการทดลองในห้อง

ปฏิบัติการจนได้ดีมาก จึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทผลิตระดับอุตสาหกรรม 

เมือ่ลองผลติทีบ่รษิทัในระยะแรกพบวา่มปีญัหาความสามารถในการรบัแรงดงึ และ

ความยดืหยุน่นดิหนอ่ย เรากไ็ปชว่ยด ูนำากลบัมาเชก็ วา่มปีญัหาอะไร เราไปเดนิดู

ทีโ่รงงานวา่มาจากตรงไหน แลว้เสนอวธิแีก ้โรงงานจงึผลติไดผ้า่นมาตรฐานญีปุ่น่ 

และเป็นบริษัทที่สองในเอเชียที่สามารถฉีดขึ้นรูปไทเทเนียมแบบผงได้”  

นอกจากนี้ ดร.อัญชลี ยังมีผลงานชุดโครงการพัฒนากระบวนการผลิต

โฟมไททาเนียมบริสุทธิ์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ต่อยอดการผลิต

ในระดับอุตสาหกรรม สามารถผลิตและจำาหน่ายโฟมไททาเนียมเชิงพาณิชย์ได้ 

และชุดโครงการผลกระทบของบรรยากาศการเผาซินเทอร์ต่อสมบัติของช้ินงาน

เหล็กกล้าไร้สนิม ที่ทำาให้ชิ้นงานมีความต้านทานการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น 10 เท่า 

“อย่างโฟมไทเทเนียมอยู่ในสินค้าปลายทางคือ เครื่องทำาน้ำาด่าง ที่มีขาย

ตามเคเบิลทีวี หลักการทำาน้ำาด่างคือ มีน้ำาแล้วผ่านกระแสไฟเข้าไปจะเกิดการ

แยกขั้ว และสามารถคุมค่าความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ของน้ำาได้ โฟมไทเทเนียม

จะใชเ้ปน็ขัว้ไฟฟา้ทีต่อ้งการความตา้นทานในการกดักรอ่นสงู ตอ้งการพืน้ทีผ่วิตอ่

ปริมาตรสูง เพราะมันต้องสัมผัสน้ำา ยิ่งสัมผัสมากยิ่งดี” พี่หลี อธิบายถึงตัวอย่าง

การนำาโฟมไทเทเนียมไปใช้งาน ก่อนจะเล่าถึง การทำางานวิจัยที่น่าสนใจกับภาค

เอกชนเป็นบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งผลงานวิจัยสามารถขายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว
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“บรษิทัญีปุ่น่บรษัิททีส่องตอนนีเ้ปน็ลกูคา้หลกัของเรา เขาเช่าหอ้งวจิยัอยู่ที่

อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย บริษัทนี้ร่วม

วิจัยไทเทเนียมโฟมกับเอ็มเทค จริงๆ แล้วเขาเป็นบริษัทฉีดโลหะผงเหมือนกัน 

บริษัทเขาก็อยากได้ไทเทเนียม เป็นชิ้นงานที่มีรูพรุนเยอะเป็นโครงร่างโฟม ก็มี

โครงการ lab scale ต่อด้วยโครงการ pilot scale ซึ่งตอนนี้โรงงานก็ไปผลิตขาย

ในเชิงพาณิชย์แล้ว 

“บริษัทน้ีมีความสัมพันธ์ที่พิเศษมากกับเอ็มเทค ความพิเศษคือบริษัท

เขาส่งคนของบริษัทมาอยู่กับเรา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมวิจัย ที่ไม่ได้ร่วม

วิจัยแค่ร่วมเงิน เขามาช่วยทำาแล็บด้วย เพราะบางอย่างเขาก็ถนัดกว่าเรา เขาก็

มาช่วยแบ่งเบาภาระของเราด้วย ตอนที่ทำา pilot scale เราก็ไปทำาที่โรงงานเขา 

มนีอ้งทีเ่อม็เทคชว่ยมอ็คอพั (Mockup) เคร่ืองแลว้เรากเ็ขา้ไปทำา พอทกุอยา่งคงที ่

ตรวจสอบได้ เขาก็เอาไอเดียไปทำาเครื่องแบบได้มาตรฐานความปลอดภัยและ

สวยงามจากญ่ีปุน่ แลว้กม็าตัง้ทีโ่รงงานแถวนวนคร อนันีเ้ปน็โครงการทีไ่ดร้างวลั

จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อต้นปี 60 ด้วย บริษัทนี้มี

โครงการต่อเนื่องอีกหลายโครงการกับเรา มีให้ยืมเคร่ืองจักรที่เอ็มเทคไม่มี มา

ติดต้ังทีแ่ล็บเพ่ืองานวจิยั และบรษิทัสนบัสนนุนกัวจัิยให้ตีพมิพ์เผยแพรอ่งคค์วามรู้

ในส่วนที่ไม่เป็นความลับ”

เชื่อว่ารางวัลเป็นกำาลังใจในการทำางานของคนทุกคน แต่สิ่งท่ีน่าจะมี

คุณค่ามากกว่ารางวัลคือประสบการณ์ในการทำางาน ซึ่ง ดร.อัญชลี เห็นคุณค่า

จากองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เสมอ 

“พี่จะบอกน้องนักวิจัยใหม่ๆ เสมอว่า การได้เงินวิจัยจากเอกชนว่ายาก

แล้วนะ การได้ทุนวิจัยซ้ำาจากบริษัทเดิม ยากยิ่งกว่า เพราะการจะเดินเข้าไป

แลว้ไปบอกวา่จบจากเมอืงนอกเกง่อยา่งนัน้อยา่งนี ้ไปคยุกบับรษิทัใหเ้ขาจา่ยเงนิ

ให้ไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงแม้ว่าเอกชนจะได้สนับสนุนจากองค์กรรัฐหลายอย่าง เขาก็

ไม่จำาเป็นต้องให้เรานะ เพราะเดี๋ยวนี้มีอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยเยอะมากใน

ประเทศไทย บริษัทมีตัวเลือกมาก แต่เราก็ต้องพยายาม พี่เชื่อว่านักวิจัยทุกคน

อยากให้งานตัวเองไปถึงผู้ใช้ พี่ไม่คิดว่าจะมีนักวิจัยที่ไม่อยากให้งานไปถึงผู้ใช้ 

เพียงแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะรับสภาพว่าทำาไปแล้วบางส่วนอาจจะไม่ถึง”
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@ ตั้งเป้าพัฒนา “การฉีดขึ้นรูปโลหะผง” สู่ 3D printing 

สำาหรับงานที่ท้าทายความสามารถของ ดร.อัญชลี ในอนาคต เธอยังมี

ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้และทำาให้เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปโลหะผง แพร่หลายขึ้น 

และพัฒนาการขึ้นรูปผงอื่นๆ เช่น 3D printing 

“ในอดีตเราไม่ได้เน้น 3D printing เราเน้นการฉีดขึ้นรูปผงเพราะมี

อตุสาหกรรมรองรบั แตอ่งคค์วามรู้การฉดีขึน้รูปผงทัง้หมด สามารถนำามาตอ่ยอด

งาน 3D printing ของโลหะก็เปน็งานจากผง สิง่ทีเ่ราทำามาแลว้คอืการฉดีขึน้รปูผง 

เราจะยังทำาต่อไปเพราะมีอุตสาหกรรมสนับสนุน แต่อุตสาหกรรมของเราก็เร่ิม

ขยับไปที่ 3D printing โดยเฉพาะสำาหรับงานอากาศยาน ตอนนี้มีคนกลับมาตาม

หาคนเชี่ยวชาญด้านนิกเกิลและไทเทเนียมซูปเปอร์อัลลอยด์ ช้าไป 19 ปี ก็กลับ

มาใหม่ ก็ยังโอเค พี่มองว่าพี่หยุดไปนาน เทคโนโลยีมันไปอีกไกล ต้องมาศึกษา

เพิ่มเติมใหม่อยู่ดี แต่พี่อาจจะมีฐานบ้างเพราะพ่ีเข้าใจวิธีทำางานของเคร่ืองยนต์

ไอพน่ (jet engine) ทัง้หมด เพราะโรลส์รอยซ ์อธบิายใหพ้ีฟ่งั พีจ่ะมฐีานกลุม่นัน้ 

หลายคนไม่ได้เข้าใจวิธีการทำางานของเครื่องยนต์ไอพ่นด้วยซ้ำาไป แต่ทำาชิ้นส่วน

ในเครื่องยนต์ไอพ่นเราก็มองบวกไว้ ส่วนอีกตลาดที่น่าสนใจคือ “เครื่องประดับ” 

แต่เนือ่งจากปจัจุบนัเครือ่งประดบัไม่อยูใ่นอตุสาหกรรมท่ีรัฐบาลมุ่งเนน้ แตเ่ครือ่ง

ประดับจำาพวก ทอง เงิน แพลทินัม ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำารายได้ให้ประเทศสูง

มาก ก็เป็นอีกตลาดที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยในอนาคต”  

สุดท้ายงานวิจัยที่ทำาในอนาคต มีผล

กระทบตอ่เศรษฐกจิ อตุสาหกรรมไทยแบบใด

นัน้ “ดร.อญัชล”ี มเีปา้หมายและคำาถามทีถ่าม

ตัวเองเสมอว่า ทำาวิจัยแล้วปลายทางคือ

อะไร? ซึ่งฝากไว้อย่างน่าคิด

“อันนี้คนชอบถามว่าเราได้อะไร เพราะ

ดเูหมอืนเราทำาใหบ้รษิทัเอกชน ประเทศชาตไิด้

อะไร ในเบื้องต้นปัจจุบันยังไม่มีโรงงานไทยที่

ตัง้เทคโนโลยนีี ้ซึง่อนันีเ้ปน็ความหวงัหนึง่ทีเ่รา

อยากทำา อยากให้มีโรงงานที่ตั้งเทคโนโลยีนี้

ในไทย ใช้เทคโนโลยีฉีดขึ้นรูปผงโลหะจาก

เอ็มเทค แล้วก็ผลิตชิ้นงานขายได้ เพราะว่า

ตอนนี้โรงงานที่ทำากับเรา เขาเป็นโรงงาน

ฉีดขึ้นรูปโลหะผงอยู่แล้วมีเทคโนโลยีมาจาก

ต่างประเทศ เขาให้เราทำาวิจัยเพื่อเพ่ิมชนิด

ของโลหะที่เขาจะผลิตได้ แต่เราอยากให้มี

โรงงานที่เอ็มเทคไปช่วยตั้ง เพื่อจะได้ช่วย

เพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศไทย 

ตอบโจทย์สิ่งที่ประเทศชาติและประชาชน

มอบหมายและหวังพึ่งความสามารถทาง

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของเรา”
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• เอ็มเทค-สวทช. เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2018)

เพ่ือสนบัสนนุผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกสาขาดงัตอ่ไปนี ้Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, 

Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment ให้มีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์การทำางานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภาย ใต้การ

ดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำางานวิจัยในระดับที่ สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่

จะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน

• เปน็ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาเอกในสาขาดงัตอ่ไปน้ี Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, 

Chemistry, Electrochemistry and Environment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี (2556)

• สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 และสามารถสมัครขอรับทุนได้ไม่มีกำาหนด

• มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร

• สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี

• จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, 

Electrochemistry and Environment

ระยะเวลาในการสนับสนุนทุนสนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ walees@mtec.or.th หรือ Postdoctoral Fellowship Program 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4470 (วลี) โทรสาร 0 2564 6339

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11642-20171124

• สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบ

ปรญิญาตรหีรอืกำาลงัศกึษาอยู่ปสีดุทา้ยจากคณะและ สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง รับทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ (นานาชาต)ิ 

ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย วิศวกรรมยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและ

ทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE) แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน โดยจะได้รับทุนตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำางานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. 

หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำาลังสำาคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ในหลักสูตร AE ถึง 12 มีนาคม 2561 และหลักสูตร ICTES และ SERE ถึง 19 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

ขอรับทุนได้ที่ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th
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• โอกาสครั้งสำาคัญสู่การเป็น Start Up ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำาปี 2561

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานและ 

ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ (Clean technology, Food technology และเทคโนโลยีอื่นๆ) เข้าร่วมสมัครโครงการ

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้าง

โมเดลการ วางแผนธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี การอบรมความรู้พื้นฐานที่สำาคัญในการประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ใน

รูปแบบ Business Lab Boot Camp พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ที่หลาก

หลายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมในโครงการฯ จำานวน 30 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

มากมายจาก สวทช. ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำาลังเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการต่อยอดธุรกิจของตนให้ เติบโตอย่างยั่งยืน

 • ข้อมูลโครงการ NEC61

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NEC61

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-583-9992 ต่อ 1514 - 1515 หรือ 02-564-7000 ต่อ 5544, 5546 อีเมล : bic@nstda.or.th

• อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ) สำาหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ

ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรม “ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพ” สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยภูมิ

ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรม "อบรมวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ในวันที่ 26-29 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ กรุงเทพฯ

• กิจกรรม "ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุรีรัมย์

พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.


