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สวทช. ร่วมกับสภาหอการค้าฯ
จัดสัมมนายกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยสู่ตลาดสากล 

  17 มกราคม 2561 ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำาหรับพัฒนา

เกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อนำาเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะมีประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต การค้า การ

ส่งออก และการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ โดยมี นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิด

งาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑา หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  บรรยายเรื่องการตรวจ

รับรองระบบมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคต และคุณพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บจก.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) กล่าวถึงขั้นตอนการขอ

รับรองสองระบบมาตรฐานของเอกชน ทั้งนี้นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. ได้แนะนำาขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ThaiGAP มีผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยกว่า 80 คน เข้าร่วม
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เชฟรอน และ สวทช. จัดงาน 
“Maker Faire Bangkok 2018 : 

ลานอวดของ ประลองไอเดีย”

บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากดั ร่วมกบั กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) และพันธมิตร จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย” มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์หรือนัก

สรา้งสรรคน์วัตกรรมทีย่ิ่งใหญท่ีส่ดุในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ระดมเมกเกอรช์าวไทยและตา่งประเทศรว่มแสดงผลงานสรา้งสรรค ์ตลอดจนแบ่งปันความ

คิดและประสบการณ์แก่ผู้สนใจรวมกว่า 80 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมและเวิร์กช็อปต่างๆ อีกมากมาย เพื่อจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง วางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขาสะเต็ม 

อันเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 

20 - 21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11745-20180120-maker-faire-bangkok
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สวทช. ร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงาน

ผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode ลดโลกร้อน

 22 มกราคม 2561 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ : คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในการจัดเสวนาหัวข้อ “องค์กร..ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมการ

ลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดี และสามารถ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง "ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11746-20180122-coolmode
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ก.วิทย์ฯ สวทช. ปลดล็อกธุรกิจวิจัย
เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเปิดอุทยานวิทย์ฯ
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ มาตรฐานสากล 

 25 มกราคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานเสวนา “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ” หรือ Characterization and Testing services 

@ Thailand Science Park เพือ่ปลดลอ็กธรุกจิดว้ยการให้บรกิารวเิคราะห ์ทดสอบ และให้การรบัรอง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มงานเยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิาร 

และหน่วยบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรองในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้วยเคร่ืองมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้

มาตรฐานสากล โดยม ีนพ.ปฐม สวรรคป์ญัญาเลศิ รองปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผูแ้ทนรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีปน็

ประธาน พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการธุรกิจวิจัยจากอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมงาน

กว่า 200 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11751-20180124-nqi

กุมภาพันธ์ 2561 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
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สวทช. เดินหน้า “วิทย์ฯ สร้างคน”
ติดตามผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช. 

โครงการ YSTP-TGIST และ NUI-RU

26 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 405 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยฝา่ยพัฒนาบณัฑติและนกัวจิยั จดักจิกรรมพเิศษและการนำาเสนอความกา้วหนา้ผลงานวจิยัปรญิญานพินธ ์โครงการสรา้งปญัญาวทิย ์ผลตินกัเทคโน 

(Young Scientist and Technologist Program : YSTP) การนำาเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำาหรับ

ภาคอุตสาหกรรม (NSTDA University Industry Research Collaboration : NUI-RC) ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ประจำาปี 2560

พรอ้มจัดกิจกรรมบรรยายพเิศษแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณจ์ากรุน่พี ่ในหวัขอ้ “ประสบการณช์วีติ CEO กบัจดุยนืและความกา้วหนา้ดา้นหุ่นยนต์

ทางการแพทย์ของไทย” โดย ดร.ปวณีา อทุยันวล Founder and CEO บรษิทั เอม็ดอีาร ์โซลชูัน่ส ์จำากดั รุน่พีศิ่ษยเ์กา่โครงการทนุ TGIST เพือ่สะทอ้นใหเ้หน็ปญัหา 

อปุสรรคและความสำาเรจ็ในการทำางานดา้นสายงานวทิยาศาสตร ์และเพือ่สรา้งแรงบันดาลใจใหก้บันกัศกึษาทนุ สวทช.ทัง้ 3 โครงการไดน้ำาไปปรบัใชแ้ละวางแผน

การทำางานในอนาคต โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11754-20180126-ystp
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ไบโอเทค สวทช. จับมือเอกชนเปิดตัว
ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูง

ระบบน้ำาหมุนเวียน เพิ่มผลผลิต ประหยัดพื้นที่ ดีต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) โดยศูนยพั์นธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ

(ไบโอเทค) ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัท ฟาร์มสตอรี่ จำากัด (ป.เจริญฟาร์ม) วิจัยและพัฒนา “ต้นแบบระบบน้ำาหมุนเวียนเพื่อ

การเล้ียงลกูปลานิลเชงิพาณชิย”์ ดว้ยแนวคดิยกกระชงัปลาขึน้มาบนบก ซึง่สามารถควบคมุสภาพแวดล้อมได ้พรอ้มชว่ยลดความเสีย่งในการสูญเสยีลกูปลา และ

เพิม่ผลผลติในขณะทีใ่ชพ้ื้นทีน้่อยลง โดยในการออกแบบและสรา้งระบบเลีย้งปลาทีม่รีะบบบำาบัดในตวั ใชเ้ทคโนโลยทีีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันามาอยา่งตอ่เนือ่ง 

ทำาให้ระบบมคีวามง่ายตอ่การใชง้านและมีประสทิธภิาพด ีผา่นการทดสอบใช้งานในสภาวะการทำางานจรงิ โดยจะมกีารหมนุเวยีนน้ำาจากบอ่ปลาออกมาบำาบดัใน

ถังตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน (nitrification biofilter) ก่อนที่จะนำาน้ำากลับไปใช้เลี้ยงปลา การหมุนเวียนน้ำาเป็นระบบปิดช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาวะ

การเลี้ยงได้ ดีกว่าระบบเปิด ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำา ลดโอกาสติดเชื้อโรคจากภายนอก และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11755-20180126-nitrification-biofilter

กุมภาพันธ์ 2561 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11
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สวทช. ร่วม ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 

ทดสอบต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ในสัตว์ไพรเมท

31 มกราคม 2561 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ในโครงการ

วจิยัและพัฒนาวัคซีนเด็งก่ีในสัตวไ์พรเมท เพือ่ร่วมมือในการนำาตน้แบบวคัซนีทีส่รา้งไดไ้ปทดสอบความปลอดภยัและประสิทธิผลในสัตวท์ดลองกลุ่มไพรเมท โดยม ี

ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำากับดูแลด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

รองผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมเป็นพยานในการลงนาม
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นักวิจัย สวทช. คว้ารางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2560

2 กุมภาพันธ์ 2561 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงาน 

“วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2561 และจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและขึ้นมอบรางวัล

โดยในปีน้ี นักวิจัยจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) 

และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สามารถคว้ารางวัล ดังนี้
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เนคเทค คว้า 2 รางวัล จากผลงานวิจัยระดับดีเด่น และผลงาน

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก

1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น จากผลงาน 

"ห้องปฏบิตักิารระบบของไหลจลุภาคบนชปิทีมี่วสัดนุาโนประกอบรวมสำาหรบัการ

ตรวจวเิคราะหท์างเคมอีย่างรวดเร็ว" หรือ Lab-on-a-chip เปน็เทคโนโลยเีพือ่ใช้

ในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตรวจวัดได้รวดเร็ว มีความแม่นยำาสูง 

มีความน่าเชื่อถือสูง มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปออกตรวจนอกสถานที่ 

(Poin-of-care) และมีราคาถูก วิจัยและพัฒนาโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ 

ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ และ ดร.จันทรเพ็ญ ครุวรรณ์

2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก จาก

ผลงาน "ระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและค้นหาตำาแหน่งร่ัวแบบโครงข่ายไร้

สายบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง" วิจัยและพัฒนาโดย ดร.อดิสร 

เตอืนตรานนท์ นายณฐัพล วฒันวสุิทธ์ิ นายทว ีปอ๊กฝ้าย และ น.ส.ขวญัดารา มธุรส

นอกจากนี ้นายวุฒินนัต ์หลงเจริญ ผูช้ว่ยปฏบิตักิารวจิยั ห้องปฏบิตักิาร

วจิยัและออกแบบนวัตกรรมทีเ่ข้าถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้สถาบนัเทคโนโลยเีพือ่คน

พกิารและผูสู้งอายุ เนคเทค-สวทช. ยงัไดรั้บรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ จากผลงาน 

"NavTU : แอปพลิเคชันนำาทางบนมือถือแอนดรอยด์สำาหรับผู้พิการไทยทางการ

มองเห็น" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนเิทศศาสตร์ ร่วมกบั รองศาสตราจารย ์

ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล นายนาวิน สมญาติ และ นายทีปกร วงศ์แสนสุขเจริญ 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอ็มเทค คว้ารางวัลประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขา

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

นักวิจัยเอ็มเทค คว้ารางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขา

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน “กระบวนการเตรียมของผสมยาง

ธรรมชาติและซิลิกาด้วยเทคนิค In situ sol-gel (A process for preparation of 

natural rubber-silica blend by using in situ sol-gel technique)” 

ทีมงานนักประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล 

(หัวหน้าทีม) นางฉวีวรรณ คงแก้ว, นายสุริยกมล มณฑา และนางสาววีนัสรินทร์ 

อินทร์ติยะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำายาง หน่วยวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ และนายอรุณ คงแก้ว จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

อา่นรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดที้ ่https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-

activity-news/7272-mtecawardsilica

นาโนเทค คว้ารางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คว้ารางวัลระดับดี สาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวัดปริมาณน้ำาตาลบนอัลบูมิน

เพื่อติตตามภาวะเบาหวาน” (Albumin Glycation for Diabetes Mellitus Moni-

toring) 
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งานวจัิยนีเ้ริม่ตน้จากงานวจิยัพืน้ฐานในการ

ศกึษาพฒันาแอปตาเมอรท์ีจั่บจำาเพาะกบัโปรตนีไกล

เทคเตดอัลบูมินที่เป็นตัวบ่งชี้เบาหวาน จากนั้นจึง

พฒันาตอ่ยอดเปน็วิธกีารตรวจวดัเบาหวานแบบใหม่

ที่ไม่ต้องอดอาหาร และใช้ได้ทั้งคนปกติ และคนที่มี

ความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดแดง และโปรตีน  

ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นข้อจำากัดของวิธีการตรวจวัด

เบาหวานในปัจจุบัน

ผลงานบางส่วนกำาลังอยู่ในขั้นตอนการ

เจรจาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทผลิตชุด

ตรวจเบาหวานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะ

เดียวกันทีมวิจัยกำาลังจะนำาต้นแบบในส่วนของชุด

ตรวจไกลเคทเตดอัลบูมิน พร้อมกับเครื่องตรวจ

วัดแบบพกพาไปทดสอบภาคสนามที่โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์และโรงพยาบาล

รามาธิบดี เพื่อนำาข้อมูลไปยื่นจดมาตรฐานเครื่องมือ 

และจดทะเบียน อย. ต่อไป

งานวิจัยนี้พัฒนาและวิจัยโดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง หัวหน้าโครงการ 

และคณะ

ไบโอเทคคว้า 7 รางวัล จากรางวัลผลงานวิจัย รางวัล

วิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2560

• รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง 

“ระบบการควบคมุการแสดงออกของยีนในเชือ้มาลาเรียโดยไรโบไซม์ กลิมเอสและ

การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนายา” นำาโดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยห้อง

ปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล และคณะ

• รางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการ

ประยกุตใ์ชเ้ป็นวัสดทุางการแพทย”์ นำาโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประกติ สขุใย 

จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และคณะ ซึง่ม ีดร.ธดิารตัน ์นิม่เชือ้ นกัวจิยัหอ้ง

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ เป็นผู้ร่วมวิจัย

• รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง 

“กลไกการยับยัง้การเพ่ิมจำานวนของไวรัสไขห้วดัใหญช่นดิเอในกรณติีดเชือ้รว่มกบั

ไข้หวัดใหญ่ชนิดบี” นำาโดย ดร.พีร์ จารุอาพรพรรณ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัส

วิทยาและเซลล์เทคโนโลยี และคณะ

• รางวัลระดับดี สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน

วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลและการสร้างแผนท่ีพันธุกรรมเพื่อ

ค้นหาเครือ่งหมายโมเลกลุทีมี่ความสมัพนัธก์บัความสงูของลำาตน้ในปาลม์น้ำามนั” 

นำาโดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม และคณะ

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2560

• รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จาก

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ฟิสิกส์ของไวรัส” ของ ดร.อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัยห้องปฏิบัติการ

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล โดยมี Associate Professor 

Dr.Alex Evilevitch จาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นที่ปรึกษา

• รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“การศึกษาความผิดปกติของเซลล์สมองโดยไม่ใช้สมองของผู้ป่วยกลุ่มอาการ

วิลเลียมส์” ของ ดร.ธนธม ไชยลังการณ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและ

เซลล์เทคโนโลยี โดยมี Associate Professor Dr.Alysson Renato Muotri จาก 

University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นท่ีปรึกษา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561

• รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานเรื่อง 

“สูตรผสมสารชีวบำาบัดภัณฑ์สำาหรับย่อยสลายคราบปนเปื้อนน้ำามัน” นำาโดย 

ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์

จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร และคณะ

อา่นรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่http://www.biotec.or.th/th/index.php/

ข่าวสารองค์กรปี-2561/1203-วช-2560-61
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สวทช. ร่วมจัดสัมมนา Agriculture 

Roadshow แลกเปลี่ยนความรู้

“เกษตรสมัยใหม่” 

7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. เข้าร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยกับความพร้อมด้านเกษตรสมัยใหม่

และบทบาทของ สวทช.” ในการประชุม Agriculture Roadshow จัดโดย กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล

ประจำาประเทศไทย และ สวทช.

ทั้งนี้ผู้อำานวยการ สวทช. ได้กล่าวถึงบทบาทของ สวทช. ต่อทิศทางและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพ่ือการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร 

ทั้งในฐานะของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานหลักที่ร่วมบริหารจัดการพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อรองรับการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำาหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดโรดโชว์ทิศทางและเทคโนโลยีด้านการเกษตร

สมัยใหม่ของอิสราเอลและไทย เพ่ือให้การทำาเกษตรสมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างย่ังยืน และเพื่อ

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
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สวทช. จับมือ บสย. ยกระดับผู้ประกอบการ

เทคโนโลยี ด้วยโมเดลการประเมินจัดลำาดับ 

TTRS พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และ นายนธิศิ มนญุพร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) รว่มแถลงขา่วใหข้อ้มลูแกส่ือ่มวลชน 

ในการพัฒนากลไกการประเมินจัดลำาดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating System : TTRS) โดยดีเดย์จัดตั้งหน่วยบริการ TTRS ขึ้นภายใต้ สวทช. 

วันที่ 1 มีนาคม ศกนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถดำาเนินงานได้อย่างยั่งยืน

ดว้ยเครือ่งมอืและกลไกการสนบัสนนุจากภาครัฐ โดยพฒันาจากหลกัการประเมนิเทคโนโลยทีีป่ระสบความสำาเรจ็จากเกาหลใีตแ้ละไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11772-20180207-ttrs
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นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. รับเหรียญรางวัล 
RONPAKU จาก Japan Society for
the Promotion of Science (JSPS)

ดร.เสกสรร พาป้อง ผู้เชี่ยวชาญวิจัยจาก ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต หน่วยวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(เอ็มเทค) รับมอบเหรียญรางวัล RONPAKU : JSPS RONPAKU Medal Award ในงาน 9th General Assembly of the JSPS Fellow Alumni Association 

of Thailand (JAAT) - JSPS - NRCT - RONPAKU Medal Award Ceremony ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

งานพิธีมอบเหรียญ RONPAKU มอบให้สำาหรับนักวิจัยที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งได้รับทุนวิจัยภายใต้โครงการ RONPAKU (Dissertation 

PhD) และได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น มอบโดย Prof. Kuniaki Yamashita, Director, JSPS Bangkok Office ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแก่

ผู้ได้รับมอบเหรียญรางวัล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพดีไปพร้อมกัน โดยโครงการ RONPAKU ได้รับการสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ทั้งนี้ การมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวได้เริ่มจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2546 และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน โดยในปี 2561 มีผู้ได้รับเหรียญรางวัล RONPAKU จำานวน 2 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7285-ronpaku
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อาหารเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีวิต ทว่าการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ จะยัง
ประโยชน์ต่อชีวิตให้ยืนยาวและไร้โรคภัย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ชวนชิม อิ่มอร่อย สุขภาพดี ด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ “นวัตกรรมอาหาร” ผลผลิตจากฝีมือ
นักวิจัยไทยที่พร้อมจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อคนรักสุขภาพ 

“นวัตกรรมอาหาร”
เพื่อสุขภาพ

เรียบเรียงโดย วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.
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ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวโภชนาการสูง 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ข้าว” คือ อาหารหลักที่ขาดไม่ได้ในแทบทุกมื้อของ

การเฉลิมฉลอง เพราะข้าวให้สารอาหารและพลังงานที่เหมาะสม และเพื่อ

ให้ข้าวเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ ได้มากขึ้น 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โดย

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกำาแพงแสน วจิยัพฒันาปรบัปรงุ “พนัธุข์า้ว

ไรซเ์บอรี”่ ขา้วเจา้พนัธุ์ใหมท่ีม่คีณุสมบัตดิา้นโภชนาการสงู โดยไดรั้บทนุสนบัสนนุ

การวิจัยจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ขา้วไรซ์เบอรร์ี ่เปน็ข้าวเจา้ท่ีไดรั้บการคดัเลือกและพฒันาพนัธุ ์โดยการ

ผสมขา้มพนัธ์ุระหว่างขา้วเจ้าหอมนลิกบัขา้วขาวดอกมะล ิ105 ซึง่มีคณุสมบตัเิดน่

ด้านโภชนาการคือ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไร-

ซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลต แถมมีดัชนีน้ำาตาลต่ำา-ปานกลาง 

จงึมสีรรพคณุชว่ยบำารงุรา่งกาย และทำาใหเ้กดิการสร้างคอลลาเจน ลดการอกัเสบ

ที่ผวิหนงั ช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ ช่วยลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคร้าย

แรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความ

ดันโลหิตสูง และโรคสมองเสื่อมได้ นอกจากนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังมีสรรพคุณช่วย

ควบคุมน้ำาตาลและควบคุมน้ำาหนักได้ เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน 

สำาหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตเุหลก็ หากรับประทานขา้วชนดินีเ้ปน็

ประจำาก็จะทำาให้ได้ธาตุเหล็กซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำาคัญต่อระบบเลือด และช่วยบำารุง

โลหิตและร่างกายให้แข็งแรงด้วย

ไส้กรอกไขมันต่ำา อร่อยดีไม่อ้วน

“ไส้กรอก” ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนแทบทุกวัย แถมนำามา

ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งอาหารหลัก หรืออาหารว่างในทุกงานสังสรรค์ 

แต่คงจะดีไม่น้อยหากไส้กรอกธรรมดาที่มีไขมันสูง จะถูกเปลี่ยนเป็น “ไส้กรอก

ไขมันต่ำา” ที่ทานแล้วไม่ต้องกังวลใจเรื่องน้ำาหนัก หรือปัญหาสุขภาพที่จะตามมา 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. จับมือกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร พัฒนา “ไส้กรอกไขมันต่ำา” ด้วยการคิดค้น

วิธีรักษาคุณภาพเนื้อสัมผัสและรสชาติให้คล้ายคลึงกับไส้กรอกสูตรดั้งเดิม หรือ

ไส้กรอกไขมันเต็มให้มากที่สุด นับเป็นนวัตกรรมการผลิตไส้กรอกเพื่อสุขภาพ

ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งไส้กรอกไขมันต่ำาที่พัฒนาขึ้นนี้มีส่วนประกอบที่เป็น

ไฟเบอร์ หรือใยอาหารจากพืชมาใช้ทดแทนไขมันสัตว์ ซึ่งนอกจากมีปริมาณ

ไขมันน้อยกว่า 4% (ไส้กรอกดั้งเดิมมีไขมัน 20-30%) แล้ว ยังให้พลังงานต่ำา

และมีปริมาณคอเลสเตอรอลต่ำาอีกด้วย ที่สำาคัญคือยังให้เนื้อสัมผัสและรสชาติ

ของไส้กรอกไม่แตกต่างจากสูตรดั้งเดิม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ที่ต้องการทานไส้กรอกที่อร่อยและไม่ต้องกังวลกับไขมันอีกต่อไป ท้ังน้ีไส้กรอก

ไขมนัต่ำาไดม้กีารตอ่ยอดสูผ่ลติภณัฑอ์ืน่ๆ ไปแลว้ 7 อยา่ง โดยมวีางจำาหนา่ยแลว้

ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำาทั่วประเทศ
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แป้ง SAVA ฟลาวมันสำาปะหลัง ไร้กลูเตน

 เมนูแสนหวานในทกุเทศกาลปใีหม่คงหนไีม่พ้น เคก้ คกุกี ้และเบเกอรี

นานาชนิด ทว่าคงน่าเสียดายมากหากในงานเฉลิมฉลองต้องมีผู้ท่ีไม่ได้ร่วมรับ

ประทานเพราะว่าแพ้กลูเตน (Gluten) ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในข้าวสาลี 

ข้าวไรย์ และข้าวบาร์เลย์ วัตถุดิบท่ีนิยมนำามาใช้ทำาผลิตภัณฑ์จำาพวกขนมปัง 

พาย เค้ก

เพือ่ใหเ้มนูเบเกอรเีป็นของหวานปดิทา้ยทีท่านได้ทกุคน ทมีวจิยัไบโอเทค 

สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พฒันา“กระบวนการผลติ

ฟลาวมันสำาปะหลังในระดับอุตสาหกรรม” จากมันสำาปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณ

ไซยาไนด์สูงจนได้เป็นฟลาวที่มีปริมาณไซยาไนด์ต่ำาและปลอดภัยต่อการบริโภค 

สามารถนำาไปใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเตนต่างๆ ได้ 

โดยฟลาวมันสำาปะหลังที่ผลิตได้นี้ สามารถนำาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวได้

หลายชนิด และใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรีต่างๆ ได้หลากหลาย เพื่อทดแทนฟลาว

สาลีได้ในสัดส่วนร้อยละ 30-100 ปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟ

ลาวมันสำาปะหลังในระดับอุตสาหกรรมให้กับ บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม 

จำากัด สำาหรับผลิตจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า SAVA 

แป้งอเนกประสงค์ไร้กลูเตน เจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งมีราคาขายถูกกว่า

แป้งปราศจากกลูเตนในท้องตลาดด้วย 

โยเกิร์ตกรอบ ขนมสำาหรับเด็กเล็ก

ปดิทา้ยกบัเมนเูอาใจเดก็ๆ ดว้ยขนมทานเลน่ทีท่ัง้อรอ่ยและ

มีคุณค่าทางสารอาหาร เช่น “โยเกิร์ตกรอบ” ซึ่งพัฒนาโดย ITAP 

สวทช. และบริษัท โจลี่-แฟมิลี่ จำากัด 

โยเกิร์ตกรอบผลิตจากเทคโนโลยีอบแห้งแบบแช่แข็ง

สุญญากาศ เทคโนโลยีที่ช่วยถนอมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติและ

คุณภาพใกล้เคียงกบัผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติมากทีสุ่ด โดยโยเกริต์จะ

ถกูทำาใหเ้ยน็จนแขง็ และอยูใ่นบรรยากาศทีม่คีวามชืน้ต่ำา เกดิสภาวะ

น้ำาแขง็ระเหดิ โดยไมม่กีารละลาย จงึไมม่กีารเปล่ียนแปลงทัง้ทางเคมี

และกายภาพ รวมทัง้ยงัสามารถรกัษาจลิุนทรยีท์ีย่งัมชีวีติอยู ่ทำาให้ได้

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบรสชาติดี และเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทาง

โภชนาการ เหมาะสำาหรับเด็กตั้งแต่อายุ 12 เดือนขึ้นไป 

ทั้งหมดน้ีคือบางส่วนของนวัตกรรมอาหารที่ผ่านการคิดค้น

และพัฒนาโดยนักวิจัยไทย เมนูอาหารใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ทุกคน

อร่อยได้ เพื่อสุขภาพที่ดี
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เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2561 : NAC2018 9-13 มี.ค. นี้

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญท่านร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงาน

วิจัยประเด็นมุ่งเน้น” กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใน 5 ด้าน ได้แก่

 1. อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation)

 2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation)

 3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life)

 4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels)

 5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture)

• เต็มอิ่มกับการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและชมผลงานของนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 

  o Big Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0

  o ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

  o อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค 4.0

  o Digital Healthcare Technology กับการดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

  o งานวิจัยสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์

  o เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0

  o ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล

  o แนะนำาทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและต่างประเทศ
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• สัมผัสผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำาของไทยกับกิจกรรม 

          NSTDA Open House ที่จะช่วยสร้างโอกาส เติมเต็มและต่อยอดธุรกิจของคุณ

• มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิด

• กิจกรรมสนุกคิดกับนักวิทย์น้อย

พลาดไม่ได้ 9-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 มีนาคม เริ่มเวลา 13.00 น.)

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac2018

หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000

• โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup 

Voucher ปทีี ่3 เพ่ือคว้าเงนิสนบัสนนุสงูสดุ 800,000 บาท เพือ่สรา้งโอกาสในการขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ เรง่เพิม่รายได ้และขยายธรุกจิใหเ้ตบิโต

เพยีงคุณมสิีนคา้หรอืบรกิารท่ีใช ่มีแผนการตลาดท่ีชดั โอกาสในการเปดิตลาด และสรา้งรายไดอ้ยา่งกา้วกระโดด อยา่ชา้ !!! เริม่แลว้วนันี ้ถงึ 15 มนีาคม 2561 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 5545 หรือ สมัครได้ทาง Email: bic@nstda.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180201-startup-voucher-01.pdf

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180201-startup-voucher-apply.doc
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• ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำาเพ็ญ

26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กจิกรรม “คา่ยบรูณาการโครงงานวทิยาศาสตรม์อือาชพี” สำาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนชยัภมูภิกัดี

ชุมพล จ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 (ภาคใต้)

ระหว่างวันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยงานส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP)

• อบรม “หลักสูตร เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ (Presentation Infographic Communication)”

ระหวา่งวันที ่26-27 กุมภาพนัธ ์2561 ณ อาคารศนูยป์ระชมุ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย สวทช. โดยงานพฒันาบณัฑวิจิยัและบคุลากรวจิยัระดบัสงู (GPD)

• โครงการทุน TGIST เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วม

มือวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช.

โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ที่ www.nstda.or.th/tgist

• เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อร่วมกิจกรรม “สนุกคิดนักวิทย์น้อย” 

ในงานประชุมประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/sciencecamp/nac2018


