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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

10
สวทช. บ.พนัสฯ ผู้นำ�ธุรกิจขนส่ง เดินหน้�เฟ้นห�นวัตกรรมโลจิสติกส์

สวทช. ร่วมกับ TCDC จัดสัมมน� ชนชร�แห่งอน�คต

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ กลุ่มบริษัทโชคนำ�ชัยพัฒน�เทคโนโลยีย�นยนต์เรือ

เฌอปร�ง BNK48 กับ อ.เจษฎ� ร่วมบรรย�ยพิเศษ “เส้นท�งนักวิทย์ ชีวิตไอดอล”

เปิดตัวผู้รับร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ปี 2561

สวทช. ทีเซล ติวเข้ม ผู้ประกอบก�ร ยกระดับเครื่องมือท�งก�รแพทย์

วท. ผนึก ศธ. จัดประชุมน�น�ช�ติพัฒน�เด็กคว�มส�ม�รถพิเศษ APCG2018

ข่�ว News

บทคว�ม Article

สวทช. ระดมสมอง “บริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ”

FAB LAB โรงประลองฯ
ป้ัน "นวัตกร" ยุค 4.0
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สวทช. ระดมสมอง “บริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ”

เพื่ออนุรักษ์การใช้ประโยชน์ “ทรัพยากรชีวภาพ” อย่างยั่งยืน

11 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี : นางรังสิมา ตัณฑเลขา ผู้อำานวยการโปรแกรมการบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ว่า สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อการคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำาหรับกิจกรรมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5”  ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำาเสนอ

ผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวดนักวิจัยรุ่นเยาว์อายุไม่เกิน 40 ปี หรือ Young BioD Award ปีที่ 3 การศึกษา

ดูงาน และการแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน มีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 310 คน เป็นอาจารย์และนักวิจัย จำานวน 230 คน นักศึกษา จำานวน 80 คน มีผู้เข้าร่วม

การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำานวน 44 คน โปสเตอร์ 87 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่างๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ อนุกรมวิธาน พืชและการใช้ประยชน์ 

การอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงเห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12079-20180711-biod5-plus



3สิงหาคม 2561  •

สิงหาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 5

สวทช. บ.พนัสฯ ผู้นำาธุรกิจขนส่ง 
เดินหน้าเฟ้นหานวัตกรรมโลจิสติกส์
ยกระดับ “ธุรกิจขนส่งไทย” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท

พนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด จัดโครงการ “Panus Thailand LogTech Award 2018” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Logistics Is Everything” เพื่อเป็นเวทีหาสุดยอดเจ้าของ

แนวคิดนักพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเปิดกว้างรับทุกไอเดียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชัน หรือ

ระบบท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงการสร้างสรรค์พาหนะหรืออุปกรณ์สนับสนุนการขนส่งทั้งทางบก-อากาศ-น้ำา รูปแบบ

ใหม่ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์เข้ากับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างฉับไว อีกทั้งยังเป็นกลไลหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12086-20180718-panus-thailand-logtech-award-2018



สิงหาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 5

4 nstda •   August 2018

สวทช. ร่วมกับ TCDC จัดสัมมนา
ชนชราแห่งอนาคต

เพื่อรองรับผู้สูงวัยสู่อนาคต

 19 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดกิจกรรม

สัมมนา หัวข้อ “ความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชราแห่งอนาคต”ภายใต้โครงการ “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิด

เศรษฐกจิสรา้งสรรคส์ำาหรบัผูส้งูอายแุละผูป้ระกอบการสงัคม” เพือ่รองรบัและอำานวยความสะดวกตอ่วถิชีวีติของผูส้งูอายุทีม่จีำานวนเพิม่มากขึน้ ตลอดจนเพิม่ขดี

ความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ”  โดยมี รศ. ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำานวยการ

โปรแกรม ITAP สวทช. ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคุณวราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์  FABLAB Thailand ได้แนะนำาถึงโครงการฯ นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12088-20180819-tcdc
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั บรษิทัโชคนำาชยั ไฮ-เทค เพรสซิง่ จำากดั 

และ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำาชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดแถลงข่าวความร่วมมือ

ดา้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารออกแบบการผลติยานพาหนะสมยัใหมท่ีส่ามารถนำามาตอ่ยอดในการสรา้งหรอืพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิใหส้ามารถแขง่ขนักบั

ต่างประเทศได้ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น

นางสวิุภา วรรณสาธพ ผู้ชว่ยผู้อำานวยการ สวทช. กลา่ววา่ สวทช. ไดด้ำาเนนิงานกจิกรรมทางดา้นยานยนต์มากวา่ 10 ป ีและในอนาคตเทคโนโลยยีานยนต์

จะมุง่ไปสูก่ารขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้ แบตเตอร่ี รวมถงึการนำาระบบอจัรยิะตา่งๆ มาติดตัง้ในยานยนต ์ซึง่เทคโนโลยดีงักลา่วจะทำาใหเ้กดิการพฒันาตอ่ยอด

ไปสู่การขับเคลื่อนที่ยานพาหนะได้หลายรูปแบบ อาทิ จากการขับเคลื่อนผ่านล้อยางเป็นมอเตอร์ใบพัดในลักษณะของการบินหรือเรือ สวทช. จึงได้ทำาวิจัยและ

พฒันาประเดน็มุง่เน้นดา้นการขนสง่สมัยใหม่ หรือ Modern Transportation ซึง่จะมคีวามสำาคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศอยา่งยิง่ ทัง้การจา้งงาน การ

ลงทุน การลดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ อีกหลายประเภทในอนาคต ซึ่งทิศทางของแนวโน้มเทคโนโลยีดังกล่าว 

ทำาให้การผลิตยานยนต์แบบเดิมๆ อาจไม่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ในอนาคต จึงจำาเป็นที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัว และใช้โอกาส

ในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12094-20180720

สิงหาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 5

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ กลุ่มบริษัทโชคนำาชัย
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เรือ

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย
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เฌอปราง BNK48 กับ อ.เจษฎา ร่วมบรรยายพิเศษ

“เส้นทางนักวิทย์ ชีวิตไอดอล” ในงานแสดงความยินดี 

และปฐมนิเทศนักเรียนทุน JSTP รุ่นที่ 20 สวทช.

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว จำานวน 20 ทุน รวมถึงจัด

กจิกรรม “ชมุนุมสมาชกิโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสำาหรบัเดก็และเยาวชน (JSTP) ประจำาป ี2561” ระหวา่งวันที ่22-25 กรกฎาคม 

2561 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธาน ีและเดอะเกรซอมัพวา จ.สมทุรสงคราม เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการ และ

มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงจัดกิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดกิจกรรมชุมนุมสมาชิก JSTP ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี

เพื่อให้เยาวชนในโครงการฯ ได้มีโอกาสพบปะรุ่นพี่ รุ่นน้อง อีกทั้งโครงการฯ ได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชนมาพบปะและทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่าย

ในการดูแลเยาวชน และสร้างรากฐานกำาลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

งานนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางนักวิทย์ ชีวิตไอดอล” โดย นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดำาเนินรายการโดย รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเล่าประสบการณ์ในการจัดสรรเวลาการทำางานและเรียนไปด้วยกันด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12095-20180725
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เปิดตัวผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์
ดีเด่น - รุ่นใหม่ ปี 2561

พร้อมเสวนาบทบาทนักวิทย์กับการขับเคลื่อน EECi

 2 สงิหาคม 2561 กรงุเทพฯ - มลูนธิส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ ์แถลงขา่ว รางวลันกัวทิยาศาสตรด์เีดน่และนกัวทิยาศาสตร์

รุน่ใหมป่ระจำาปี 2561 โดยคณะกรรมการรางวลันกัวทิยาศาสตร์ดเีดน่ มมีติเป็นเอกฉนัทใ์ห ้ศ. ดร.อรวรรณ ชยัลภากลุ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ไดร้บัรางวัลนกัวทิยาศาสตรด์เีดน่ ประจำาป ี2561 จากการเปน็ผูร้เิริม่การนำาขัว้ไฟฟา้เพชรเจอืโบรอนมาใชเ้ปน็รายแรกของไทย ซึง่ขัว้ไฟฟา้นีใ้ชเ้ปน็

เซนเซอร์สำาหรบัตรวจวัดสารประกอบอนิทรียแ์ละสารประกอบอนนิทรยี ์ประยกุตใ์ชใ้นดา้นสิง่แวดล้อม อาหาร และการแพทยไ์ด ้ลดนำาเขา้อุปกรณต์รวจวเิคราะห์

จากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อใช้งานเองในประเทศ 

ขณะทีร่างวลันกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำาป ี2561 ไดแ้ก ่ดร.จฬุารตัน์ วฒันกจิ สำานักวชิาวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) จากผลงานวจิยั 

“ตวัเรง่ปฏกิิรยิานาโน สูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื” และ ผศ. ดร.เจา้ทรพัย ์บญุมาก สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จากผลงานวจิยั 

“ผลึกวิทยาของวัสดุโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์และสารเชิงซ้อนชนิดใหม่”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12097-20180802

สิงหาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
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สวทช. ทีเซล ติวเข้ม ผู้ประกอบการ
ยกระดับเครื่องมือทางการแพทย์เทียบมาตรฐานสากล

25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอฟวายไอ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (ITAP) หรือ ไอแทป ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) หรือ ทีเซล จัดงานสัมมนา การทำามาตรฐาน

ซอฟต์แวร์สำาหรับเครื่องมือทางการแพทย์ หรือ “Standards for Software in Medical Devices ตามมาตรฐานสากล IEC 62304 ภายใต้โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ไทย ทั้งนี้มี นายทิม ลิน ที่ปรึกษา

และผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทอีเมอร์โก้ บาย ยู แอล ประเทศสิงคโปร์ นายภิญโญ ตรีเพชราพร จากบริษัทดีลอยท์ ริสค์ แอดไวซอรี่ ร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ และที่ปรึกษาบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์กว่า 25 รายที่เข้าร่วมสัมมนา 

นายวิจิตร ธรานนท์ ผู้อำานวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์วัสดุฝังใน ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า software validation เป็นเรื่องใหม่สำาหรับประเทศไทย ทั้งในภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยก็ตาม ซึ่งหน่วยงาน

ภาครฐัท้ัง สวทช. และทเีซล ตระหนกัถงึความสำาคญัและดำาเนนิการเรือ่งนีม้าอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเขา้มาใหค้วามรู ้ดงันัน้จงึเป็นโอกาสดท่ีี 

ท่ีผูป้ระกอบการและนักวิชาการจะหาโอกาสใหค้นไทยไดรั้บรู้เร่ืองการทำา software validation ดว้ยตวัเองเพือ่สรา้งมาตรฐานเครือ่งมอืทางการแพทยเ์ป็นท่ียอมรบั

ในสากล อย่างไรก็ตาม software validation ถือเป็นหัวใจสำาคัญของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ถือเป็นแกนหลักท่ีจะทำาด้าน software หากประเทศไทยทำาได้อย่างมีมาตรฐาน สำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) จะสามารถออกใบรับรองให้ได้และจะช่วยให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น
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วท. ผนึก ศธ. จัดประชุมนานาชาติ
พัฒนาเด็กความสามารถพิเศษ

ระดมกูรูทั่วโลก “สร้างคน”

9 สงิหาคม 2561 ณ หอ้งโถง ชัน้ 1 อาคารพระจอมเกลา้ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) โดย สำานกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) ร่วมกบั กระทรวงศึกษาธกิาร โดย สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) สำานกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา (สกศ.) แถลงข่าวการจัดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Confer-

ence on Giftedness 2018: APCG2018)” ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 

เผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายการทำางานระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนเพ่ิมพูนศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้

เยาวชนไดพั้ฒนาศกัยภาพตนเองถกูหลกัและเตม็ความสามารถ โดยม ีรศ. นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็ประธานแถลงข่าว 

โดยงานประชุม APCG2018 ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีนักวิชาการ และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12106-20180809-apcg2018
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เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ละมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

ก�รขับเคลื่อนประเทศไทยต�มโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” จำ�เป็นต้องปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่ต้องอ�ศัย

ก�รเตมิเตม็ด้วยวทิย�ก�รคว�มคิดสร้�งสรรค ์นวตักรรม วทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลยกี�รวจิยัและพฒัน� ซึง่หน่ึงในกลยทุธ์

สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนประเทศบนฐ�นนวัตกรรม คือ “วิทย์สร้างคน” หรือ Career for the Future Academy เป็น 

นโยบ�ยในก�รสร้�งและพัฒน�กำ�ลังคนทุกช่วงวัยให้พร้อมเข้�สู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะและสมรรถนะสูง ด้�น STEM 

Based Education ส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดกำ�ลังคนในตล�ดแรงง�นให้มีศักยภ�พสูงสอดคล้องอ�ชีพในอน�คต รวมทั้ง

ก�รพัฒน�กำ�ลงัคน สำ�หรบัอตุส�หกรรมเชงินวัตกรรม เพ่ือสนบัสนนุคว�มตอ้งก�รแรงง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ในอน�คต 

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

FAB LAB โรงประลองฯ
ปั้น "นวัตกร" ยุค 4.0
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ถอืเปน็การคิกออฟ (Kick off) การ “สร้างคน” ทีค่รอบคลมุและรอบดา้น 

เมื่อ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยายาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(วท.) ไดจั้ดกจิกรรม “การอบรม Fabrication Lab ทางเทคนคิสำาหรบั

มหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้ง” พรอ้มดว้ย นางสาวพริดา เตชะวจิติร ์นกัวเิคราะหน์โยบาย 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สวทน.) โดยมีอาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่งทั่วประเทศกว่า 

30 คน เขา้ร่วมการอบรมเพือ่เตรียมความพร้อมทางเทคนคิเพ่ือสร้าง  Fabrication 

Lab ในอนาคตอันใกล้ 

งานนี้เจ้าของพื้นที่ นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำานวยการจุฬาภรณราช

วิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ที่ห้องแหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ (STEM LAB)  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุร ีมกีารใหค้วามรูเ้ชงิวิศวกรรมทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ3 วนัเตม็ (3-6 สงิหาคม) 

หวงัครพูีเ่ลีย้งดึง “วศิวกร” ประจำาสถานศกึษา 150 แหง่ทัว่ประเทศ นำาองค์ความรู้

ด้านวิศวกรรม ผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ในรูปแบบ 

“โรงประลองตน้แบบทางวิศวกรรม” หรือ ห้องเรียนเชงิวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม 

บ่มเพาะทักษะวิศวกรรมให้เยาวชนไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองเชิง

วิศวกรรม สร้างแรงบันดาลใจ สู่สายอาชีพ “นวัตกร” กำาลังสำาคัญที่จะช่วย

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ยุค 4.0 

ดร.ออ้มใจ ไทรเมฆ ผู้ชว่ยผูอ้ำานวยการ สวทช. (สายงานพฒันากำาลงัคน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กล่าวเปิด “การอบรม Fabrication Lab 

ทางเทคนิค สำาหรับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบ

ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้แก่เด็ก

และเยาวชนไทย หรอืโครงการแฟ้บแลบ็ (FAB LAB) วา่ เปน็โครงการตามนโยบาย

วิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับงบประมาณ 

Big Rock จากรฐับาล มเีปา้หมายการพัฒนากำาลงัคนดา้น STEM โดยสรา้งพืน้ฐาน

ให้เยาวชนในช่วงช้ันมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะด้านวิศวกรรม 

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำาความรู้มาทดลอง สร้างนวัตกรรมได้ และสร้าง

เส้นทางอาชพีสู่วิศวกรวิจยั วิศวกรออกแบบ และนวัตกรต่อไปในอนาคต โดยไดร้บั

ความร่วมมือจาก สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่ง ได้แก่ 

1. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 2. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7. มหาวิทยาลัยบูรพา 

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 10. มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ 
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ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ สวทช. กลา่วตอ่วา่ สำาหรบักลุม่เปา้หมายเชงิปรมิาณ

ในโครงการแฟ้บแล็บ (FAB LAB) ตั้งเป้าให้เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา

และอาชีวศึกษา ที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีทักษะ

วิศวกรรมไม่ต่ำากว่า 15,000 คน ครูไม่ต่ำากว่า 800-1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมในโครงการไม่ต่ำากว่า 150 แห่งใน

ทุกภูมิภาค นอกจากนั้นแล้วในเชิงคุณภาพได้กำาหนดให้มีการพัฒนาชิ้นงาน

หรือโครงงานไม่ต่ำากว่า 150 ชิ้นงานที่ใช้ได้จริง และ 300 ชิ้นงานสามารถส่งเข้า

ประกวดในระดบัภมูภิาค ประเทศและนานาชาต ิสามารถสร้างผลลพัธใ์หเ้ยาวชน

เรยีนต่อด้านวิศวกรรมศาสตรไ์ม่ต่ำากวา่ร้อยละ 50 ของเยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนโยบายการสร้างนวัตกรของรัฐบาล เพื่อสร้างกำาลังคนใน

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นางสาวพิรดา เตชะวิจติร์ นกัวเิคราะหน์โยบาย สวทน. เปดิเผยวา่ เดมิท ี

สวทน. ร่วมกับ Space box ในการถอดแบบห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จาก 

Space box เพื่อสร้างห้องเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม หรือ STEM LAB 

ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาเริ่มต้นสร้าง STEM LAB ต้นแบบ จำานวน 2 แห่ง ภายใน

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ชลบรุ ีและ จฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธาน ีจากนัน้

ในปี 2561 สวทช. ได้มีโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 

Lab) ที่จะขยายผลไปยังสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 150 แห่ง ภายใต้โครงการ 

Big Rock เพื่อทำาให้การเรียนรู้ในรูปแบบ STEM LAB กระจายไปสู่สถานศึกษา

ทั่วประเทศ เนื่องจากตลอด 1 ปีที่ผ่านมาการเรียนรู้แบบ STEM LAB ที่จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี เกิดผลสำาเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเยาวชนได้

พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรข์องตัวเอง โดยต่อยอดเปน็นวัตกรรมตา่งๆ ทัง้ผลงาน

ต้นแบบและผลงานใช้ได้จริง อาทิ หุ่นยนต์ทำาความสะอาด เครื่องตรวจหา

เส้นเลือดดำา เป็นต้น ถือเป็นความสำาเร็จด้านการศึกษาที่ควรขยายโอกาสไปสู่

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ด้าน นายศุภวัฒน์ ชูวารี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรงุเทพ ตวัแทนอาจารยม์หาวทิยาลัยพีเ่ลีย้ง กลา่ววา่ ปัจจบัุนการเรยีนการ

สอนแต่ละสาขาเปิดกว้างมากขึ้น แต่หากเทียบสัดส่วนบัณฑิตที่จบ 1,000 คนนั้น

จะมเีพยีง 10 เปอรเ์ซน็ต ์ทีเ่รยีนสายวศิวกรรมกรรมเพ่ือผลตินวตักรรม หรอืไม่เกิน 

100 คนเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ทีต่อ้งขบัเคลือ่นดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นสำาคญั 

ดังนั้นโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) น่าจะเป็น

รากฐานที่ดีในการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อ

ยกระดับความรู้วิทยาศาสตร์สู่การลงมือทำาในเชิงวิสวกรรมให้อยู่ในทักษะของ

เยาวชนไทย ทั้งนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงในโครงการแฟ้บแล็บ (FAB LAB) 

เปรยีบเสมือนรุน่พี่ซี่งเยาวชนโดยเฉพาะมัธยมปลายและสถานศึกษาต่างๆ ถือว่า
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เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่พวกเขาจะค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร ไม่ว่าจะไปสายวิทยาศาสตร์ 

สายวิศวกร หรือสายช่าง ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการผนวกองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และวิศวกรรม ซึ่งอาจจะเป็นอีกช่องทางให้เยาวชนไทยมีมุมมอง แนวความคิด 

ตลอดจนชว่ยเพิม่ทกัษะการวเิคราะห์การทำางานดา้นวศิวกรรม เพือ่ผลติชิน้งานหรอืนวตักรรม

ได้ด้วยตัวเอง

นายศภุวัฒน์ กล่าวด้วยวา่ โครงการดงักล่าวปจัจัยสำาคญั อยูท่ีก่ารส่งเสรมิทกัษะทาง

ด้านวศิวกรรมใหก้บัเยาวชนไทย โดยเฉพาะการยกระดบัทกัษะและองคค์วามรูข้องวิศวกรใน

สถานศกึษาซ่ึงมสีว่นสำาคญัอย่างมากในการชว่ยใหห้อ้งเรียนในสถานศึกษาและแหลง่เรยีนรูท้ี่

มอีงคค์วามรูด้า้นวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานอยูแ่ลว้ ไดผ้นวกเอาองคค์วามรู้เรือ่งโครงสรา้งและการ

ออกแบบเชงิวศิวกรรมเขา้ไปช่วยเปดิโลกทศัน์ใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้กว้างข้ึน อยา่งไรก็ตามเชือ่ว่า

โครงการนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เยาวชนเป็นวิศวกรทั้งหมด แต่เป็นการบ่มเพาะและสร้างโอกาสใน

การเรยีนรูด้้านวศิวกรรมเพ่ือเตมิเตม็ใหก้บัเยาวชนไทย นำาองคค์วามรูไ้ปตอ่ยอดในการเรยีน

ระดับมหาวิทยาลัยและไปสู่เส้นทางอาชีพนวัตกรในอนาคต 

ถอืเปน็ความรว่มมอืของทกุภาคสว่น ทีต่อ้งการวางรากฐานดา้นการสรา้งนวตักร เพือ่

สรา้งใหป้ระเทศไทยสามารถขบัเคลือ่นประเทศบนฐานนวตักรรม ลดการพึง่พงินวตักรรมจาก

ต่างประเทศ หนัมาสรา้งนวัตกรรมทีผ่ลติจากฝมีอืนวตักรคนไทยท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมยคุ 

4.0 ให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศได้อย่าง

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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• สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดง�น “Digital Thailand Big Bang 2018”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดงาน "ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018" วันที่ 19-23 กันยายน ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งาน Digital Thailand Big Bang 2018 มีหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

รูปแบบการจัดงาน

การจัดแสดงนิทรรศการ 7 Golden Zones

โซน 1 “Golden cloud computing”

โซน 2 “Big data & data analytics”

โซน 3 “Emerging innovation & Digital startup”

โซน 4 “Digital transformation”

โซน 5 “Digital manpower”

โซน 6 “Liveable city & Smart city”

โซน 7 “Thailand grand challenge”

การประชุมสัมมนานานาชาติ, ปาฐกถาพิเศษ โดย ผู้บริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การบรรยายต่างๆ ภายใต้แนวคิดหลัก Thailand Big Data

กิจกรรมเกมและการแข่งขัน : eSports, drone, IoT, Robotics, Coding

กิจกรรมของกลุ่ม Startup และระดับนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• http://www.depa.or.th/th/digitalthailandbigbang2018

• https://digitalthailandbigbang.com/about

• https://www.facebook.com/digitalthailandbigbang/
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• เชิญนักธุรกิจส�ยพันธุ์ใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตร Bio Startup

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ขอเชิญนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตร 

Bio Startup ที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business 

Model เพื่อมุ่งสู่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบติดเทอร์โบ

Special Highlight
 • ภาคบรรยาย : มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิดและมุมมองจากนักวิจัย นักลงทุน และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

 • การเสวนาพิเศษ เรื่องถอดรหัสความสำาเร็จ “Biotechnology Business”

 • เรียนรู้ประสบการณ์ การบริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน

 • เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

• ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)

• ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)

• ชมผลงานวิจัยด้าน Biotechnologyกว่า 20 ผลงาน

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• Haimen Bio Science Park : บริษัทชั้นนำาด้าน Biotechnology และ Startup ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่สัมมนา

ระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2561

ฝึกอบรม 2 วัน / สัปดาห์ (ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) เวลา 9.30 - 16.30 น

ศึกษาดูงาน Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561

สามารถดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/bstartup 

Tel: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา) , 81896 (นพดร)
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• สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบเขตภ�คตะวันออกเข้�สัมมน�

หลักสูตรเพื่อพัฒน�สู่ Smart Farmer

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญ

ผูป้ระกอบการทกุกลุม่อตุสาหกรรมในเขตภาคตะวนัออกทีจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล 

(บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมอบรมสัมมนา 

ฟร!ี ในหลกัสตูร “การพฒันาเกษตรกรรมสูค่วามยัง่ยืนดว้ยนวตักรรม 4.0 สำาหรบั

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เพื่อพัฒนาระบบ

เกษตรและผลติภณัฑข์องผูป้ระกอบการดว้ยนวตักรรม 4.0 และแนวทางพฒันาสู่

เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farmer) ในวนัพฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม 2561 เวลา 08.30 

- 16.30 น. ณ ห้องเทพราช 3 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 

รับจำานวนจำากัด 50 เท่านั้น 

ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครฟรีได้ที่อีเมล 

panita@nstda.or.th หรือ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 063 915 6656 

หมดเขตรับสมัคร 13 สิงหาคม 2561

•  สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบก�รผักและผลไม้เขตภ�คตะวันออก

เข้�สัมมน�สร้�งโอก�สเข้�สู่ตล�ดระดับบนด้วยม�ตรฐ�น 

ThaiGAP

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญ

ผูป้ระกอบการทกุกลุม่อตุสาหกรรมในเขตภาคตะวนัออก ทีจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล 

(บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมอบรมสัมมนา 

ฟรี! ในหลักสูตร “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสูมาตรฐานสากลสำาหรับเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ

การด้านผักและผลไม้ไทยและเกษตรกร ที่ต้องการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาด

ระดบับนดว้ยมาตรฐาน ThaiGAP ในวนัพฤหสับดทีี ่16 สงิหาคม 2561 เวลา 08.30 

- 16.30 น. ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 

รับจำานวนจำากัด 50 เท่านั้น 

ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครฟรีได้ที่

อีเมล panita@nstda.or.th หรือ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 063 915 6656 

หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2561



สิงหาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 5

17สิงหาคม 2561  •

• กจิกรรมก�รประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ตด้ิ�นก�รพฒัน�ผูม้คีว�มส�ม�รถพเิศษ  (The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness 

2018 : APCG 2018)

20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

เปิดรับสมัคร

• โครงก�รนักศึกษ�ภ�คฤดูร้อนเดซี และโครงก�รนักศึกษ�ภ�คฤดูร้อนเซิร์น เปิดรับสมัครผู้แทนประเทศไทย ประจำ�ปี 2562

1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและไปร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 

เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/desy


