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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

17ก.วิทย์ สวทช. ผนึก กรมวิชาการเกษตร เมียนมาร์ 
สร้างเครือข่ายนักวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวประเทศลุ่มน้ำาโขง

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ โตเกียวเทค ญี่ปุ่น เปิดสำานักงานต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรก ภายใน สวทช.

นาโนเทค สวทช. ดึงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทย์โลก นำาเยาวชนถ่ายทอดทักษะสื่อสารปลอดภัยผ่านคลิป

ก.วิทย์ สวทช. ทีเซล จับมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...

สวทช. จับมือ องค์การสวนสัตว์ ร่วมวิจัยและพัฒนาพร้อมสร้างความรู้ ใหม่

ITAP สวทช. จับมือ ม.พะเยา สร้างเครือข่ายแห่งใหม่ ตั้งเป้าเสริมแกร่ง SME เขตภาคเหนือ

สวทช. ร่วมกับ JSAE ญี่ปุ่น จัดอบรมด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

เอ็มเทค สวทช. ร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงานในงาน “SETA2018”

นาโนเทค สวทช. จับมือสภาอุตฯ จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” 

สวทช. เดินหน้าหนุน SME ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC เพิ่มยอดขายด้วย วทน.

ITAP สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ

ทีมนักวิจัย สวทช. รับรางวัลเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำาปี 2560

นาโนเทค สวทช. จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาน้ำามันและงาม้อนด้วยนาโน

รมต. ก.วิทย์ฯ เร่ง “วิทย์สร้างคน” เพิ่มประสบการณ์การทำาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ CAS จีน

ก.วิทย์ สนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน

ข่าว News

บทความ Article

ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน
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ก.วิทย์ สวทช. ผนึก กรมวิชาการเกษตร เมียนมาร์ 
สร้างเครือข่ายนักวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวประเทศลุ่มน้ำาโขง 

เพิ่มขีดความสามารถอาเซียน

กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) และ Mr. Naing Kyi Win อธบิดกีรมวชิาการเกษตร (Director General, Department of Agricultural Research, DAR) 

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์รว่มกนัลงนามในบนัทกึ ขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นวชิาการและงานวจัิย เพือ่ดำาเนินการวจิยัและพฒันา สรา้งขดีความสามารถ 

และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของ 2 หน่วยงาน 

สืบเนื่องจากการดำาเนินโครงการความร่วมมือของ สวทช. กับประชาคมลุ่มน้ำาโขงในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและด้านจีโนม ในการปรับปรุงและพัฒนา

พันธุ์ข้าวประเทศลุ่มน้ำาโขงทั้งประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 

ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ไบโอเทค 

สวทช. และ Mr. Thant Lwin Oo รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เมียนมาร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11838-20180305-mou
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เปิดสำานักงานต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรก ภายใน สวทช.

รุกสร้างคน เร่งวิจัยอุตสาหกรรมชั้นนำากับสถาบันการศึกษา

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ โตเกียวเทค ญี่ปุ่น

11 มนีาคม 2561 ในงาน NAC 2018 ณ อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธาน ี: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of 

Technology) ประเทศญี่ปุ่น โดย Prof. Dr. Yoshinao Mishima (ศ. ดร.โยชิโนะ มิชิมะ) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เพื่อจัดตั้งสำานักงานโตเกียวเทค

ประจำาประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) คร้ังแรกขึน้ในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย มุง่ใหเ้กดิการวจิยัระหวา่งภาคอตุสาหกรรมชัน้นำาและสถาบนัการศึกษา 

พร้อมเดินหน้าสร้างกำาลังคน หวังเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน โดยมี Mr. Masaharu Kuba (นายมาซาฮารุ คูบะ) เลขานุการเอก 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วย Prof. Dr. Makoto Ando (ศ.ดร.มาโกโตะ อันโดะ) รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว 

Prof. Dr. Kazuya Masu (ศ. ดร.คาซูยะ มาสึ) ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ 

สวทช. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11847-20180311-tokyo-tech-annex
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นาโนเทค สวทช. ดึงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทย์โลก

ถ่ายทอดทักษะสื่อสารนำาเยาวชนร่วมประกวด

สื่อสารนาโนปลอดภัยผ่านคลิป

12 มีนาคม 2561 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2561 (NAC 2018) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(นาโนเทค) รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(มอ.) วทิยาเขต

หาดใหญ่ เปิดตัวโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์เรื่อง "ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience Communication for 

Youth : NCY 2018)" พร้อมดึงคุณป๋องแป๋ง (นายอาจวรงค์ จันทมาศ) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก รายการแฟนพันธุ์แท้ นักเขียน-นักสื่อสาร

วทิยาศาสตรจ์ากสถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาต ิรว่มถา่ยทอดประสบการณพ์ลงัของการสรา้งสรรคส์ือ่กบัการสือ่สารวทิยาศาสตรใ์น ยคุ 4.0 มอบแรงบนัดาลใจ

แกเ่ยาวชนคนรุน่ใหม ่ปลกุพลงัทำาคลปิสือ่สารความปลอดภยันาโนเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรคแ์ละสรา้งความตระหนัก เพิม่ชอ่งทางรบัรูข้า่วสารเรือ่งนาโนเทคโนโลยี

ในสังคม และโอกาสเป็นเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ รับโอกาสต่อยอดบนเส้นทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11864-20180312-ncy-2018
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ก.วิทย์ สวทช. ทีเซล จับมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย และองค์กรวิจัยชั้นนำา

เพื่อวิจัยและพัฒนาการใช้ข้อมูลพันธุกรรมการแพทย์แม่นยำา 

เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ .คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) ผูแ้ทนรฐัมนตรกีระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มเปน็สกัขพียานและลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื

ในโครงการวิจัยและพฒันาการใชข้อ้มูลพนัธกุรรมมนษุยเ์พือ่ประโยชนท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุไทย ระหว่าง กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

ชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแพทยสภา ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว หน่วยงาน

ทั้ง 11 หน่วยงานได้จับมือกันวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำาข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ไปใช้ตามแนวทางการแพทย์แม่นยำา (Precision 

Medicine) พัฒนาให้เกิดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้อย่างเท่าเทียมกัน 

โดยเทคโนโลยีนีเ้ปน็การชว่ยเปลีย่นจากการรกัษามาเปน็การปอ้งกนัโรค เชน่ การตรวจพนัธกุรรมเพือ่ลดปญัหาการแพย้าและการเลอืกใชย้ารกัษามะเรง็ทีเ่จาะจง

กับคนไข้ เป็นต้น เทคโนโลยีนี้จะช่วยทำาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11870-20180316-mou
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สวทช. จับมือ องค์การสวนสัตว์ ร่วมวิจัย
และพัฒนาพร้อมสร้างความรู้ใหม่

ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ และอนุรักษ์สัตว์ป่า

19 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ 

ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำานวยการ สวทช. และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำานวยการองค์การสวนสัตว์ ลงนาม

ความรว่มมอืทางวิชาการ เพือ่พฒันาและสรา้งองคค์วามรูใ้หมผ่า่นการวจิยั ทัง้ดา้นระบาดวทิยา อายรุศาสตร ์และพยาธวิทิยาในสตัวป์า่ เพือ่การพฒันาคณุภาพ

ชวีติและสุขภาพสตัว์ขององคก์ารสวนสตัวใ์หดี้ยิง่ขึน้ พรอ้มเกดิเปน็แนวทางการวนิจิฉยัการเกดิโรคเพือ่ชว่ยเหลอืสตัวป์า่และสตัวภ์ายใตก้ารดแูลขององคก์ารสวน

สตัวใ์หเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ รวมถงึเพือ่อนรัุกษ์และปรับปรุงพนัธุสั์ตวไ์ดอ้ย่างเหมาะสมและยัง่ยนื เปน็ประโยชนสู์งสุดในการดแูลสุขภาพสัตวป่์าของประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11873-20180319-mou
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ITAP สวทช. จับมือ ม.พะเยา สร้างเครือข่ายแห่งใหม่

ตั้งเป้าเสริมแกร่ง SME เขตภาคเหนือ
แข่งขันยั่งยืนได้ด้วยนวัตกรรม

20 มนีาคม 2561 กรงุเทพฯ : โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP: ไอแทป) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ลงนาม

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ. ดร.รัชพล สันติวรากร 

ผู้อำานวยการโปรแกรม ITAP สวทช. และ รศ. ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้จัดการเครือข่าย ITAP ม.พะเยา ในการดำาเนินการ “เครือข่าย ITAP มหาวิทยาลัยพะเยา” 

มุง่สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SME โดยเฉพาะในเขตภาคเหนอื ตัง้เปา้ไมน่อ้ยกว่า 15 รายตอ่ป ีนบัเปน็เครอืข่ายโปรแกรม ITAP แห่งท่ี 19 ในระดบัภูมภิาค เสรมิแกรง่

การให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ที่จะขับเคลื่อนให้ SME มีศักยภาพแข่งขันต่อได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11876-20180320-itap

เมษายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
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เอ็มเทค สวทช. ร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงาน
ในงาน “SETA2018”

มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย

21 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” Sustainable Energy Technology Asia 2018 (SETA 2018) ในหัวข้อ “Towards 

Consolidated Innovation Energy Technology-การใชน้วตักรรมดจิทิลัเพือ่พลงังานท่ียัง่ยนื” โดยไดร้บัเกยีตรตจิาก นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงคมนาคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน และนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. ร่วมในพิธีเปิด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11883-20180321-seta
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สวทช. ร่วมกับ JSAE ญี่ปุ่น จัดอบรม
ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 
รองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

การผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Society 

of Automotive Engineers of Japan (JSAE) ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรม Basic/Advanced Engineering For Automotive Course ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 

2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Takehiko Saito, Secretary General จาก JSAE ประเทศญี่ปุ่น และทีมวิทยากร จาก JSAE 

จำานวน 10 คน ทีมนักวิจัย สวทช. และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำาของประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11887-20180323-basic-advanced-engineering
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นาโนเทค สวทช. จับมือสภาอุตฯ จัดสัมมนา
“NSTDA Thai Herb Innovation”

เสริมแกร่งงานวิจัยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย 

หนุน EECi ขับเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่เวทีโลก

23-24 มนีาคม 2561 ณ โรงแรมสยามเบชอร์ จ.ชลบรีุ : กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ สำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” และ “Value Chain of Thai Herb”

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทค ผู้บริหารศูนย์แห่งชาติ ของ 

สวทช. และนักวิจัยนาโนเทค เพื่อวางนโยบายและนำาการวิจัยเสริมแกร่งอุตสาหกรรมสมุนไพร สร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ พร้อมขยายผลและบทบาท

ในการขยายขนาดจากห้องปฏิบัติการสู่ Lab Scale ก่อนถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ตามนโยบาย EECi ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการต่อยอด

การวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายเรื่อง “Value Creation of Thai 

Herb and Natural Products : Demand Driven Technology Platform” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 

รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุดชาย จงพิพิธพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเทมพ์เทค จำากัด 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนอีกด้วย



11เมษายน 2561  •

เมษายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

สวทช. เดินหน้าหนุน SME ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC

เพิ่มยอดขายด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี: สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดกิจกรรมสัมมนา “ไปให้ถึง 100 ล้าน ด้วยนวัตกรรม

สร้างสรรค์” แก่ผู้ประกอบการ SME ในเขตภาคตะวันออกพื้นที่ EEC ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำาอาง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร กว่า 

150 คน เพื่อให้ความรู้และแนวทางส่งเสริมการขายโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การตลาดดิจิทัล มาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ร่วมผลักดันพื้นที่ EEC ให้มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11891-20180326-itap



12 nstda •   April 2018

เมษายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

นาโนเทค สวทช. จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาน้ำามันและงาม้อนด้วยนาโน 

เพื่อการนำาไปใช้และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 อาคารสำานกังานมูลนธิชิยัพัฒนา : สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(นาโนเทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการดำาเนินงานโครงการวิจัย

พัฒนาและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าชาน้ำามันและงาม้อน สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำาไปใช้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทค สวทช. และผู้บริหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11892-20180327
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ITAP สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน”

ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี

29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) : 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ITAP) จัดสัมมนา “ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารจัดการโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการคลัง

สินค้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือไอโอที (IoT) การออกแบบและสร้างเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เพ่ือพัฒนาไปสู่โรงงานอัจฉริยะ 

ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบการยั่งยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโรงงาน 100 รายเข้าร่วมฟังสัมมนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11900-20180329
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รมต. ก.วิทย์ฯ เร่ง “วิทย์สร้างคน”
เพิ่มประสบการณ์การทำาวิจัย และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ CAS จีน
เสริมความเข้มแข็งตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

3 เมษายน 2561 ณ สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าหารือความร่วมมือ 

เยี่ยมชม และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนจำานวน 2 ฉบับ ระหว่างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับศูนย์แห่งชาติด้านนาโนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The National Center for Nanoscience and Technology: NCNST) 

และ Institute of Remote Sensing and Digital Earth: RADI สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of Science: CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย ศาสตราจารยไ์ป ่ชนุหล่ี ประธานสถาบนับณัฑติวทิยาศาสตร ์และคณะผูบ้รหิาร (CAS) ใหก้ารต้อนรบั พรอ้มดว้ย ดร.ณรงค์ ศิรเิลิศวรกลุ ผูอ้ำานวยการ 

สวทช. ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สวทช. เขา้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพ่ือวทิยส์รา้งคนรวมถงึเพิม่ประสบการณก์ารทำาวจิยัและแลกเปลีย่นขอ้มลู เสรมิความเข้มแข็ง

ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11905-20180403-cas
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ทีมนักวิจัย สวทช. รับรางวัลเกียรติคุณ

นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำาปี 2560

กองทัพบกได้มอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำาปี 2560 "รางวัลดีเด่นอันดับ 1" แก่คณะวิจัยของ สวทช.  ร่วมกับ สำานักงาน

วิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ในโครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ. ด้วยทุนสนับสนุน

จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการดงักล่าวรเิร่ิมโดย ดร.ศวิรักษ์ ศวิโมกษธรรม รองผู้อำานวยการศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิและพนัเอกรตัตพิล  ตนัยา 

รองผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน สำานกัวจิยัและพฒันาการทางทหาร กองทพับก โดยม ีดร.พมิพา ล้ิมทองกลุ หวัหน้าหอ้งปฏิบติัการวสัดแุละงานระบบเพือ่ใช้

ประโยชน์ทางพลงังานไฟฟ้าเคมี ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิเปน็หวัหนา้โครงการฝา่ย สวทช. ผูร้ว่มโครงการ ไดแ้ก ่ดร.วศิาล ลลีาววิฒัน ์ดร.จริาวรรณ 

มงคลทรรศ นายมานพ มาสมทบ และ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดร.กิตติพงศ์ เกษมสุข ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ 

นายภัทรกร รัตนวรรณ์ นายเมทนี กิจเจริญ และ นายพีระพงศ์ ฟักเขียว จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
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ก.วิทย์ สนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้าน วทน. ยกระดับ

ขีดความสามารถของบุคลากรตอบโจทย์ประเทศ

3 เมษายน 2561 ณ สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าหารือความร่วมมือ 

เยี่ยมชม และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนจำานวน 2 ฉบับ ระหว่างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับศูนย์แห่งชาติด้านนาโนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The National Center for Nanoscience and Technology: NCNST) 

และ Institute of Remote Sensing and Digital Earth: RADI สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of Science: CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย ศาสตราจารยไ์ป ่ชนุหล่ี ประธานสถาบนับณัฑติวทิยาศาสตร ์และคณะผูบ้รหิาร (CAS) ใหก้ารต้อนรบั พรอ้มดว้ย ดร.ณรงค์ ศิรเิลิศวรกลุ ผูอ้ำานวยการ 

สวทช. ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สวทช. เขา้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพ่ือวทิยส์รา้งคนรวมถงึเพิม่ประสบการณก์ารทำาวจิยัและแลกเปลีย่นขอ้มลู เสรมิความเข้มแข็ง

ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11909-20180404
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วังจันทร์วัลเลย์ : ยุทธศาสตร์ EECi 
ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ละมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) พัฒนา “วังจันทร์วัลเลย์” จ.ระยอง เป็นฐานที่ตั้งสำาคัญ

ของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลักดันเป็นศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรม

ของอาเซียน
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ดร.สวุทิย์ เมษนิทรยี ์รฐัมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กล่าวว่า “การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 

รวมถงึการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก รัฐบาลจงึให้ความสำาคัญ

กับการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern 

Economic Corridor of Innovation (EECi) เป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดำาเนนิการพฒันา EECi ใหเ้ปน็ Innovation 

Ecosystem ชั้นนำาของอาเซียน ที่ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำาไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของประชาคมอย่างยั่งยืน คือ มุ่งตอบโจทย์ทั้งภาค

อุตสาหกรรมและชุมชน ให้พัฒนาไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง EECi ซึ่งจะ

เป็นเครื่องมือสำาคัญอย่างหนึ่งของ Thailand 4.0 คือ

1. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการมุ่ง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ 

ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups and Innovation Center) แหล่งรวมศูนย์

วิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศ (National Quality 

Infrastructure) รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ขยายผลงานวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชน ์

(Translational Research Infrastructure) เช่น โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) 

โรงงานสาธิต (Demonstration Plant) พื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบตลาด 

(Living Lab) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ (Testing Service Center) และสิ่งอำานวย

ความสะดวกตา่งๆ ท่ีเอ้ือตอ่การดำาเนนิกจิกรรมวจิยั พฒันา และนวตักรรม อกีทัง้

เปน็จดุเชือ่มต่องานวิจยัจากสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวิจยั นอกจากนี ้EECi จะ

เปน็แหลง่สำาคญัทีช่ว่ยพฒันากำาลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์พือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศอีกด้วย  

2. EECi ช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชน และวิสาหกิจในพื้นที่ด้วย

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะนำาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน EECi 

3. EECi ชว่ยใหม้กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื ทำาใหไ้ทยสามารถพึง่พาตนเองได้

ทางเทคโนโลยี รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม 

4. EECi เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนา Sandbox โดยจะเป็นพื้นที่ผ่อนปรน

กฎระเบยีบตา่งๆ เพือ่ประโยชนใ์นการทดลองทดสอบงานวจิยัหรอืนวตักรรมทีไ่ม่

สามารถทำาได้ที่อื่นในประเทศ และเอื้อประโยชน์ให้ลงทุนในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย สู่ Thailand 4.0 

5. EECi ทำาใหเ้กดิความรว่มมอืจากหลายภาคสว่น ปจัจบุนัมีความร่วมมือ

จากหลายภาคส่วน จำานวน 63 หนว่ยงาน โดยแบง่เปน็มหาวทิยาลัย 25 หน่วยงาน 

ภาครัฐ 11 หน่วยงาน ภาคเอกชน 21 หน่วยงาน และพันธมิตรต่างประเทศอีก 

6 หน่วยงาน 

ปตท. นับเป็นพันธมิตรที่สำาคัญมาก เพราะมีการติดต่อหารือ เจรจา

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งถือเป็นก้าว
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สำาคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. และ ปตท. จะเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 

Area of Innovation ในประเทศไทย พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ของ ปตท. จำานวนกว่า 

3,400 ไร่ จะได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียน และมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มุ่งเน้นการ

พฒันาขดีความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกนัพัฒนาพืน้ทีน่ีใ้ห้

เป็นเขตวิจัยชั้นนำาของภูมิภาค มีการวิจัยที่เป็น Frontier Research ที่เชื่อมโยง

กบัอตุสาหกรรมและผู้ใชป้ระโยชน ์มีสภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศนว์จิยัทีด่งึดดู

บุคลากรวจัิยชัน้นำาระดบัโลก เพือ่จะสรา้งผลกระทบใหป้ระเทศเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

ต่อไป” 

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วังจันทร์วัลเลย์ ตั้งอยู่ ณ ตำาบล

ป่ายุบใน อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งมีสถาบันการศึกษาด้านวิจัยและ

วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) 

ท่ีเป็นแหล่งกำาเนิดบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเอื้อ

ต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation System) โดย ปตท. จะลงทุน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เพ่ืออำานวย

ความสะดวก มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามผัง

แมบ่ททีด่นิ เพ่ือรองรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมข้ันสูง 

(New S-Curve) 

การพัฒนาและใช้ประโยชน์ท่ีดินวังจันทร์วัลเลย์ตามผังแม่บทที่ดินแบ่ง

ออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่ Phase 1 จำานวน 760 ไร่ ซึ่ง สวทช. จะใช้

เพื่อดำาเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 350 ไร่ 

โดย ปตท. จะให ้สวทช. เชา่ใชป้ระโยชน์ตลอดระยะเวลาดำาเนนิงาน สำาหรบัพืน้ที่

สว่นทีเ่หลอื ปตท. จะพฒันาเปน็พืน้ทีก่ลุม่พาณชิยกรรม พืน้ท่ีสาธารณปูโภคและ

พืน้ทีส่เีขยีวสว่นกลาง เพือ่รองรบัการใชช้วีติของบุคลากรและครอบครวั นอกจากน้ี

ยงัมพีืน้ที ่Phase 2 สำาหรบัการพฒันาในอนาคตอีกประมาณ 1,200 ไร ่และ ปตท. 

จะร่วมลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ บนพื้นที่แห่งนี้ เพื่อร่วมกับ สวทช. 

ขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอีกด้วย

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) ในการพฒันา EECi ทีว่งัจนัทรว์ลัเลย ์เพ่ือรว่มมอืกนัพฒันาให้เกดิการใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ

อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง โดย EECi จะช่วยเข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่าของ

การพัฒนานวัตกรรม (Innovation Value Chain) ทำาให้งานวิจัยท่ีสำาเร็จจาก

ห้องปฏิบัติการและห้องทดลอง สามารถนำามาพัฒนาต่อยอดและขยายขนาดไป

สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมได้
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“บทบาทสำาคัญหนึ่งของ สวทช. คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่เขตนวัตกรรมแห่งนี้ เพื่อสร้างให้

เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ (Innovation Ecosystem) ไปสู่การเป็นพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม ประกอบไป

ดว้ยหอ้งปฏิบัตกิารวิจัย ท้ังภาครัฐและเอกชน สนามทดลอง (Test Bed) แหลง่รวม

โรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิต เคร่ืองมือและกระบวนการเพื่อการทดสอบ

เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าเพื่อทดสอบตลาด รวมถึงการให้

บรกิารวเิคราะหท์ดสอบของศนูย์วเิคราะหท์ดสอบชัน้นำา รวมถงึ EECi จะมบีทบาท

เปน็ศนูยก์ลางการพัฒนานวตักรรมของอาเซยีน (ASEAN Innovation Hub) โดยมุง่

พัฒนา 6 อตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ ไดแ้ก ่แบตเตอรแีละยานยนต์สมยัใหม ่

ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยี

ชีวภาพ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ เคร่ืองมือแพทย์ และการบินและอวกาศ 

โดยดำาเนินการผ่าน 3 เมืองนวัตกรรมมุ่งเน้นของ EECi คือ (1) ARIPOLIS : 

ศนูยก์ลางการวจิยัและนวตักรรมดา้นระบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต ์และระบบอจัฉรยิะ 

(2) BIOPOLIS : ศูนย์กลางการวิจยัและนวัตกรรมดา้นชวีวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ชีวภาพ และ (3) SPACE KRENOVAPOLIS: ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์

นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของสำานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ตั้งอยู่ที่ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ภายใน EECi จะมกีารจดัสรรพืน้ทีใ่หภ้าคเอกชน มหาวทิยาลัย และหนว่ย

งานวจิยัภาครฐั เขา้มาเชา่ในระยะยาว เพือ่ดำาเนนิกจิกรรมวจิยั พฒันา นวตักรรม 

และการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบการลงทุนเองและร่วมลงทุน โดย 

สวทช. จะใช้ประสบการณ์และความเข้มแข็งของการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย หรอื Thailand Science Park ท่ีมบีรษัิทเขา้มาทำาวจิยัพฒันาในพืน้ที่

กว่า 90 ราย โดยร่วมกับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ที่มีความเข้มแข็งและ

มีฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตลอดจนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อทำาให้ EECi 

เป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญที่จะสร้าง Innovation Hub ของประเทศต่อไป” 

ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าว
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• กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สภาหอการค้า

แหง่ประเทศไทย และ ศนูยว์จิยัและพฒันามาตรฐานสนิคา้เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกำาแพงแสน ขอเชญิผูป้ระกอบการในภาคการผลติและ

จำาหน่ายสินค้าเกษตรและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ร่วมกิจกรรม “เสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้

โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำาหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยุ่งยืน” เพื่อเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และการดำาเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย และเข้าเยี่ยมชมงาน Biofach China 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

ออร์แกนิกระดับแนวหน้าของโลก ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน หมดเขตรับสมัคร ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 

สำารองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (พนิตา) หรืออีเมล panita@nstda.or.th
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• กิจกรรมนำาคณะนักศึกษาทุนของ สวทช. ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชน จำานวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2561 ไปศึกษาดูงานด้าน BIOECONOMY ณ ประเทศเยอรมนี โดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัย

และบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. และ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่าง

ประเทศ

14-23 เมษายน 2561 ณ ประเทศเยอรมนี

• กจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์นกัเรยีนทีไ่ดเ้หรยีญรางวลัโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์ประจำา

ปี 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

24-26 เมษายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• อบรมเชงิปฏบัิตกิารครูผูส้อนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

27-29 เมษายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพ้ืนฐาน” สำาหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยี

ชีวภาพพืช ศช. 

23-27 เมษายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

26 เมษายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายวิทย์ฯ จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

27 เมษายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• เชญิชวนเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีส่นใจเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์และเทคโนโลยีชวีภาพดา้นพืช เขา้รว่มฝกึอบรมเฉพาะ

ทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

23-27 เมษายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. สนใจสอบถามรายละเอียดที่ email : saowanee@nstda.or.th 

โทร. 02 529 7100 ต่อ 77220 ศึกษากำาหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ssh


