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เวทีรวมพลัง
เพื่อ ‘เด็กความสามารถพิเศษ’

กันยายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 6

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

12
ก.วิทย์ สวทช. โดยกลไก ITAP หนุนสหกรณ์นิคมท่าแซะ นำา วทน. ปรับปรุงออกแบบเครื่องจักร และซอฟต์แวร์

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมพัฒนา “เด็กความสามารถพิเศษ” กูรูด้านการศึกษาทั่วโลกเข้าร่วม

4 พันธมิตร แถลงความสำาเร็จด้านการสร้างต้นแบบผปก. แม่ข่าย ยกระดับมตฐ. ผลิตภัณฑ์อาหาร

ก.วิทย์ เดินหน้าสร้างคน นำาโครงการ Fab Lab พัฒนาทักษะนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี 

ทีมเพอร์ซูท เรสซิง จากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน F1 In SchoolsTM อีกครั้ง

สวทช. ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเห็ด จัดประชุมวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก กลุ่มบริษัทโชคนำาชัย พัฒนาเทคโนโลยีออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

สวทช. ร่วมมือ บางจาก และพันธมิตร ดันสินค้า SME ไทย ด้วยนวัตกรรมสีเขียว สู่ตลาดสากล

ผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน แนะใช้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กระตุ้นการเรียนรู้ “เด็กความสามารถพิเศษ”

ข่าว News

บทความ Article

สวทช. เน้นวิทย์สร้างคน นำา FabLand ร่วมงานมหกรรมวิทย์ฯ 2561
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สวทช. เน้นวิทย์สร้างคน นำา FabLand 
“ดินแดนแห่งการเรียนรู้” ร่วมงานมหกรรมวิทย์ฯ 2561

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมจัดง�น “มหกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติประจำ�ปี 2561” (National 

Science and Technology Fair 2018) ระหว่�งวันที่ 16 -26 สิงห�คม 2561 ณ ฮอลล์ 2 - 8 ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

สำ�หรับง�นปีนี้ เน้นวิทย์สร้�งคนนำ�ด้วยธีม “FabLand : ดินแดนแห่งก�รเรียนรู้” เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ กระตุ้นคว�มสนใจ และให้คว�มสำ�คัญของ

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนเย�วชนที่มีคว�มศักยภ�พเข้�ถึงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เตรียมที่จะเป็นนักวิจัยที่มีคุณภ�พ โดยได้มีก�รจัด

กิจกรรมเป็นจำ�นวนม�ก ได้แก่ เพ�เวอร์บอล (Power Ball), เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ไปกับ MuseumPool, รถร�งหรรษ�, Fabrication Lab, Workshop KidBright 

และรถฟอร์มูล่�วันจ�กล�ดกระบัง

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12126-nstda-fabland
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ก.วิทย์ สวทช. โดยกลไก ITAP หนุน
สหกรณ์นิคมท่าแซะ นำา วทน. ปรับปรุง

ออกแบบเครื่องจักรและซอฟต์แวร์

19 สงิห�คม 2561 ณ สหกรณ์นคิมท�่แซะ จงัหวดัชมุพร ในโอก�สลงพืน้ทีต่รวจร�ชก�รก�รดำ�เนนิง�นของกระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีในก�ร

ประชุม ครม. อย่�งเป็นท�งก�รนอกสถ�นที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภ�คใต้ฝั่งอ่�วไทย (ชุมพร และสุร�ษฎร์ธ�นี) - ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร ผู้ติดต�ม และสื่อมวลชน เข้�เยี่ยมชม “สหกรณ์นิคมท่�แซะ โรงง�นสกัดน้ำ�มันป�ล์มดิบ อำ�เภอท่�แซะ 

จังหวัดชุมพร” ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กโปรแกรม ITAP สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน

ของผู้ประกอบก�รอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 จำ�นวนรวม 4 โครงก�ร โดยมี ดร.ฐิต�ภ� สมิตินนท์ รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. และ น�ยสร�ยุธ 

สุวรรณพหู ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์นิคมท่�แซะให้ก�รต้อนรับ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12127-20180819-nstda-itap
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ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมพัฒนา 
“เด็กความสามารถพิเศษ”

20 สงิห�คม 2561 ทีห้่องเพลน�รี ฮอลล1์ ศนูยก์�รประชมุแหง่ช�ตสิริกิติิ ์: กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) โดยสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) จัด “ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ

ด้�นก�รพัฒน�ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018)” ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวที

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ท�งวิช�ก�รด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ และเผยแพร่องค์คว�มรู้พัฒน�เครือข่�ยก�รทำ�ง�นระดับน�น�ช�ติ 

ด�้นก�รสง่เสรมิผูม้คีว�มส�ม�รถพเิศษ ตลอดจนเพิม่พนูศกัยภ�พและสร�้งแรงบนัด�ลใจใหเ้ย�วชนไดพั้ฒน�ศกัยภ�พตนเองอย�่งถกูหลกัและเตม็คว�มส�ม�รถ 

โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นประธ�นเปิดก�รประชุม 

APCG2018 ในปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้�ภ�พจัดง�นขึ้นระหว่�งวันที่ 20 - 24 สิงห�คม 2561 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ และยังมี

กิจกรรมค่�ยเย�วชน จัดขึ้นที่บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี โดยมีนักวิช�ก�รด้�นก�รศึกษ�จ�กทั่วโลก และเย�วชน

ที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นต่�งๆ อ�ทิ วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ดนตรี กีฬ� และศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนปล�ยถึงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

รวมผู้เข้�ร่วมง�นกว่� 800 คน

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12129-20180820-apcg2018

กูรูด้านการศึกษาทั่วโลกเข้าร่วม
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20 สงิห�คม 2561 ณ ศนูยก์�รค�้เซน็ทรลัพล�ซ� แจง้วฒันะ ชัน้ G จงัหวดันนทบรุ ี: พนัธมติร 4 หนว่ยง�น ประกอบดว้ย สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ต ิ(สวทช.) สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� กระทรวงส�ธ�รณะสุข (อย.) สำ�นกัง�นสง่เสรมิวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (สสว.) 

และบรษิทัห้องปฏบิตักิ�รกล�ง (ประเทศไทย) จำ�กดั ร่วมพฒัน�คว�มรูแ้ละวฒันธรรมใหม่ใหม้คุีณภ�พ ตลอดจนสง่เสรมิชอ่งท�งสนับสนนุชอ่งท�งท�งก�รตล�ด

และโอก�สในก�รแข่งขันท�งธุรกิจแบบใหม่ ในง�นยังมีพิธีมอบร�งวัลกิจกรรม PRIMARY GMP AWARD 2018 : ร�งวัลแม่ข่�ยนวัตกรรมอ�ห�ร ต�มโครงก�ร

ยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์พร้อมจำ�หน่�ย สำ�หรับผู้ประกอบก�รก�รผลิตอ�ห�รขน�ดกล�งและขน�ดย่อมพร้อมจำ�หน่�ย

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12132-20180820-1

กันยายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 6

4 พันธมิตร แถลงความสำาเร็จ
ด้านการสร้างต้นแบบผู้ประกอบการแม่ข่าย

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมมอบรางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร : 

PRIMARY GMP AWARD 2018
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ผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน แนะใช้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

กระตุ้นการเรียนรู้ “เด็กความสามารถพิเศษ”

20 สิงห�คม 2561 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ : ศ�สตร�จ�รย์ เว่ย ชิน ซุน (Wei-Hsin Sun) ผู้อำ�นวยก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์ธรรมช�ติแห่ง

ไต้หวัน ป�ฐกถ�พิเศษเรื่อง “ความท้าทายของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์และดึงความสนใจของเด็กอัจฉริยะและเด็กที่มีความสามารถใน

การเรียนรู้สูง” ใน “ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติด้�นก�รพัฒน�ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018 

: APCG2018)” จัดโดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ศ�สตร�จ�รย์ซุน กล่�วว่� คว�มสัมพันธ์ระหว่�งธรรมช�ติกับวิทย�ศ�สตร์นั้น เกิดจ�กก�รมองเห็นวิทย�ศ�สตร์ในธรรมช�ติและก�รเข้�ใจธรรมช�ติ

โดยก�รใช้วิทย�ศ�สตร์ จึงทำ�ให้พิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์เป็นสถ�นท่ีที่สร้�งคว�มอย�กรู้และสร้�งแรงบันด�ลใจสำ�หรับก�รเรียนรู้แบบก้�วหน้�สำ�หรับเด็ก โดย

พิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์ควรมีหน้�ที่หลัก 3 ประก�ร คือ ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้แบบก้�วหน้� ก�รสร้�งแบบจำ�ลองและคว�มท้�ท�ยในก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ และก�รให้คว�มใส่ใจในธรรมช�ติและชีวิตคว�มเป็นอยู่ของมนุษยช�ติ 

นอกจ�กนั้นแล้ว ก�รเกิดขึ้นของคว�มสนใจใคร่รู้คือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในก�รสร้�งแรงบันด�ลใจด้วยตนเอง ซึ่งเด็กที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษจะชื่นชอบก�ร

เรียนรู้ที่ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถท�งสติปัญญ� เพร�ะจะกระตุ้นและจุดพลังแห่งคว�มกระห�ยในก�รเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ทั้งน้ี ได้ยกตัวอย่�งถึงก�รบริห�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์ธรรมช�ติแห่งไต้หวันว่� มีก�รจัดกิจกรรมที่น่�มหัศจรรย์ที่ไม่เพียงแต่มีคว�มสนุกสน�น 

แต่มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมต่อไปยังธรรมช�ติ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ มีพนักง�นเป็นนักวิจัยและศ�สตร�จ�รย์ระดับดอกเตอร์ม�กกว่� 60 คน ช่วยกันคิดค้นวิธีก�รใหม่ๆ 

ในก�รเรียนรู้ให้กับคนที่เข้�ม�เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยนำ�เสนอคว�มคิดและหัวข้อเก่ียวกับปร�กฏก�รณ์ท�งวิทย�ศ�สตร์ให้น่�สนใจอยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ 

ดังตัวอย่�งเรื่องของเมล็ดพืช ดอกไม้ ต้นไม้ พฤติกรรมสัตว์ หรือฟอสซิลไดโนเส�ร์ เป็นต้น

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12133-20180820-2
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ก.วิทย์ เดินหน้าสร้างคน นำาโครงการ Fab Lab
พัฒนาทักษะนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน

จ.สุราษฎร์ธานี หนุนไทยแลนด์ 4.0

20 สิงห�คม 2561 ณ วิทย�ลัยเทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี - ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

และคณะ เข�้เยีย่มชมก�รดำ�เนนิง�น “โครงก�รโรงประลองต้นแบบท�งวศิวกรรม (Fabrication Lab) และโครงก�รประกวดสิง่ประดษิฐ”์ ทีท่�งสำ�นกัง�นพฒัน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณดำ�เนินโครงก�รโรงประลองต้นแบบท�ง

วศิวกรรม (Fabrication Lab) เพือ่พฒัน�ทกัษะคว�มเปน็นวตักรแกเ่ดก็และเย�วชนไทย ซึง่โครงก�รฯ สง่เสรมิใหม้กี�รจดัพืน้ทีก่�รเรยีนรู ้โดยม ีผศ. ดร.ประภ�ศ 

เมอืงจนัทบรุ ีรองคณบดฝี�่ยบริก�รวชิ�ก�รและชมุชนสมัพนัธ ์คณะวศิวกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์วทิย�เขตห�ดใหญ ่ในฐ�นะผูจ้ดัก�รโครงก�ร 

Fab Lab ของมห�วิทย�ลยัสงขล�นครินทร์ และน�ยศกุเกษม ออ่นพลู นกัวชิ�ก�ร ฝ�่ยวชิ�ก�รและกจิกรรมพฒัน�เย�วชนวทิย�ศ�สตร ์(AYS) รว่มให้ก�รตอ้นรบั

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12134-20180823-fabrication-lab
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ทีมเพอร์ซูท เรสซิง จากประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน F1 In SchoolsTM อีกครั้ง

หลังจ�กที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในปีที่ผ่�นม� ในปีนี้ทีมเพอร์ซูท เรสซิง กลับม�อีกครั้ง พร้อมคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจอันเต็มเปี่ยม เพื่อเผยศักยภ�พ

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ของไทย ในก�รเข้�ร่วมเวทีระดับโลกกับนักเรียนกว่� 50 ทีมจ�กน�น�ช�ติในก�รแข่งขัน “F1 In SchoolsTM World Finals 2018” 

ที่เก�ะเซ็นโตซ� ประเทศสิงคโปร์ ระหว่�งวันที่ 9-12 กันย�ยน ศกนี้ 

F1 In SchoolsTM ถือเป็นโปรแกรมก�รแข่งขันที่ท้�ท�ยคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ อีกทั้งแนวคิดสร้�งสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษ� ซึ่งจำ�ลองม�จ�ก

ต้นแบบก�รแข่งขันรถระดับโลกฟอร์มูล�วัน โดยทีมผู้เข้�แข่งขันต้องผนวกคว�มรู้ท�งวิช�ก�รด้�น STEM ท้ัง 4 ส�ข�วิช� ซึ่งประกอบไปด้วย วิทย�ศ�สตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศ�สตร์ ในก�รออกแบบและประดิษฐ์รถแข่งขน�ดเล็กที่ถูกขับเคลื่อนโดยเเก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์เพื่อประลองคว�มเร็วบนร�ง

ที่มีคว�มย�ว 20 เมตร

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12145-f1-in-schools-2018
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สวทช. ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยเห็ด 
ยกระดับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ด

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

30 สิงห�คม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

โดยโปรแกรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ คลัสเตอร์ทรัพย�กรชีวภ�พ ร่วมกับเครือข่�ยก�รวิจัยเห็ด จัดก�รประชุมวิช�ก�ร “1st Symposium 

on Mushroom Research and Cultivation Technology : Progress & Challenges” ระหว่�งวันที่ 30 - 31 สิงห�คม 2561 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พ�ร์ค กรุงเทพฯ

เป้�หม�ยสำ�คัญในก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รเพ�ะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหูหนู เห็ดฟ�ง เห็ดสกุลน�งรมน�งฟ้� เห็ดขอนข�ว เห็ดกระด้�ง 

และเห็ดเศรษฐกิจสำ�คัญอื่นๆ เพื่อว�งกรอบแผนก�รพัฒน�เห็ดเศรษฐกิจไว้ 2 ด้�น ประกอบด้วยก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นพัฒน�ด้�นก�ร

เพ�ะเลีย้งเห็ดเศรษฐกิจท่ีให้ผลผลติสูง และก�รพฒัน�บคุล�กรนกัวจิยัรุน่ใหม ่สร�้งนกัเพ�ะเล้ียงเหด็และปรบัปรงุพนัธุเ์หด็ เพือ่พัฒน�และยกระดบัเทคโนโลยกี�ร

เพ�ะเลีย้งเห็ดของประเทศไทย สร้�งเวทแีลกเปล่ียนคว�มรู้ระหว�่งเกษตรกร นักวจิยัไทยและต�่งประเทศไดเ้รียนรูค้ว�มก�้วหน�้ของเทคโนโลยกี�รเพ�ะเลีย้งเห็ด

จ�กผู้เชี่ยวช�ญต่�งประเทศ สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือก�รวิจัยร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เก�หลี และอินโดนีเซียในอน�คต

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12146-20180830-progress-challenges
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สวทช. ร่วมมือ บางจาก และพันธมิตร
ดันสินค้า SME ไทย ด้วยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมสีเขียว สู่ตลาดสากล

31 สิงห�คม 2561 ณ อ�ค�รเอ็มท�วเวอร์ กรุงเทพฯ - ดร.ฐิต�ภ� สมิตินนท์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) ร่วมในพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ “โครงก�รยกระดับผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดย่อมไทย ด้วยก�รวิจัยพัฒน�เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสีเขียวสู่ตล�ดส�กล” ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือคร้ังสำ�คัญขององค์กรพันธมิตร ทั้งภ�ครัฐและเอกชนรวม 10 แห่ง ได้แก่ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.), สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.), สถ�บันอ�ห�ร (NFI), สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�ร

มห�ชน) (NIA), สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.), สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.), สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย, ธน�ค�รกสิกรไทย 

จำ�กัด (มห�ชน) และกลุ่มบริษัทบ�งจ�กฯ โดยสถ�บันนวัตกรรมและบ่มเพ�ะธุรกิจบ�งจ�ก (Bangchak Initiative and Innovation Center - BIIC) และบริษัท

บ�งจ�ก รีเทล จำ�กัด (BCR) ผู้ดำ�เนินธุรกิจกลุ่ม Non-Oil พร้อมเปิดตัวโครงก�รแรก SPAR Awards : Taste of Thailand คัดผู้ประกอบก�รร่วมทดสอบตล�ด

ใน SPAR หรือร้�นอินทนิล

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12151-20180831-mou
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ก.วิทย์ สวทช. ผนึก กลุ่มบริษัทโชคนำาชัย
พัฒนาเทคโนโลยีออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

น้ำาหนักเบา เพิ่อพัฒนายานยนต์สัญชาติไทยรุ่นใหม่ ครั้งแรกในไทย

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีโดย สำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ติ (สวทช.) จบัมอื บรษิทัโชคนำ�ชยั ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จำ�กดั 

และ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำ�กัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำ�ชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขน�ดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลงน�มบันทึกข้อตกลง

คว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีก�รออกแบบก�รผลิตย�นพ�หนะสมัยใหม่ และโครงก�รสร้�งน้ำ�หนักเบ� รวมถึงก�รพัฒน�บุคล�กรที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่พฒัน�ย�นยนตส์ญัช�ติไทยรุ่นใหม่ครัง้แรกในประเทศไทย ทีส่�ม�รถนำ�ม�ตอ่ยอดในก�รสร�้ง หรอืพฒัน�ผลิตภณัฑเ์ดมิใหส้�ม�รถแขง่ขนักบัต�่งประเทศได ้

พร้อมทั้งสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เปิดเผยว่� ท�ง สวทช. ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลง

กับกลุ่มบริษัทโชคนำ�ชัย ในด้�นก�รวิจัยและพัฒน�โครงสร้�งเรือ และรถโดยส�ร โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) และ ศูนย์บริก�รปรึกษ�

ก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) หนว่ยง�นในสงักดั สวทช. ดว้ยก�รใชก้ลไกของโปรแกรมสนบัสนนุก�รพฒัน�เทคโนโลยีและนวตักรรม หรอื ITAP รวมถึงก�ร

สนับสนุนงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�นด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� ก�รยื่นขอรับก�รพิจ�รณ�บัญชีนวัตกรรม และก�รลดภ�ษี 300% ซึ่งก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ นั้น 

ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่�งดี ช่วยให้บริษัทโชคนำ�ชัย และบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่นฯ ส�ม�รถพัฒน�กระบวนก�รผลิตโดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวช�ญให้คำ�ปรึกษ�

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12152-20180903-mou-cnc-group
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เวทีรวมพลัง
เพื่อ ‘เด็กความสามารถพิเศษ’

ถือเป็นช่วงเวลาสำาคัญของการพัฒนากำาลังคนของประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชนอนาคตของชาติ ที่ต้องวาง

รากฐานและบม่เพาะอยา่งตอ่เนือ่ง ในงาน “การประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานการพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษ ครัง้ที ่15 

(The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018)” ซึ่งผ่านพ้นการจัดงานไปแล้วระหว่างวันที่ 

20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานใหญ่ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และในปีนี้ประเทศไทยได้รับ

เกยีรตเิปน็เจา้ภาพการจดังาน กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) โดย สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ(สวทช.) และกระทรวงศกึษาธกิาร โดย สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และสมาคมพฒันา

ศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนา

ผู้มีความสามารถพิเศษ และเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายการทำางานระดับนานาชาติ ด้านการส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษ ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง

ถูกหลักและเต็มความสามารถ โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นประธานเปิดการประชุม APCG2018 
เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กล�่วว�่ สวทช. เปน็หนว่ยง�นวจิยัและพฒัน�สงักดั

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ฯ ซึ่งนอกจ�กทำ�ง�นวิจัยและผลักดันง�นวิจัยให้ส�ม�รถ

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์แล้ว สวทช. ยังให้คว�ม

สำ�คญักบัก�รพัฒน�กำ�ลงัคนเพือ่สร้�งขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัและพฒัน�

ประเทศอย�่งยัง่ยืน โดยก�รจดัง�นก�รประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ตดิ�้นก�รพฒัน�

ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ ครั้งที่ 15 หรือ APCG 2018 ครั้งนี้ เป็นส่วนสำ�คัญในก�ร

พฒัน�กำ�ลงัคนของประเทศไทยทีจ่ะไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นก�รพฒัน�กำ�ลงั

คนของช�ติร่วมกับเย�วชนประเทศอื่นๆ ที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นต่�งๆ อ�ทิ 

วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ดนตรี กีฬ� และศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษ�

ตอนปล�ยถงึมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย ผ่�นกจิกรรมค�่ยเย�วชนน�น�ช�ตท่ีจดัขึน้ที่

บ�้นวทิย�ศ�สตรส์รินิธร อุทย�นวทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทมุธ�น ีนอกจ�กนี้

ยงัมวีทิย�กรด�้นก�รศกึษ�และก�รพฒัน�ก�รเรียนรู้ชัน้แนวหน�้ของโลกและจ�ก

ประเทศไทย จำ�นวน 19 ท่�น จ�ก 9 ประเทศ ที่ม�ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นก�รส่งเสริมผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษในด้�นต่�งๆ 

ที่ม�รวมตัวกันม�กที่สุดง�นหนึ่ง มียอดผู้สนใจมีผู้ลงทะเบียนกว่� 500 คน จ�ก 

27 ประเทศที่เข้�ร่วมประชุม

สำ�หรับก�รจัดง�นประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติด้�นก�รพัฒน�ผู้มีคว�ม

ส�ม�รถพิเศษ ครั้งที่ 15 หรือ APCG2018 นี้ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ฯ ให้คว�ม

สำ�คัญและสนับสนุนก�รพัฒน�กำ�ลังคน โดยเฉพ�ะเด็กท่ีมีคว�มส�ม�รถพิเศษ 

ซึ่งยังได้รับก�รสนับสนุนจ�กหล�ยหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ และเอกชนอย่�งเข้มแข็ง 

โดยตลอดก�รประชมุนัน้มผีูเ้ชีย่วช�ญด�้นก�รศึกษ�และก�รพฒัน�ก�รเรยีนรู ้ช้ัน

แนวหน�้ของโลก รว่มใหท้ศันะทีน่�่สนใจต่อก�รพัฒน�เดก็ผูม้คีว�มส�ม�รถพเิศษ 

>> วัดไอคิว ไม่ใช่วิธีค้นหาเด็ก Gifted เสมอไป

เร่ิมด้วยก�รทำ�คว�มเข้�ใจให้ตรงกัน สำ�หรับก�รพัฒน�และค้นห�เด็ก

คว�มส�ม�รถพิเศษ โดยศาสตราจารย์จิน อะคิยาม่า รองประธ�นมห�วิทย�ลัย

โตเกียวและผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิจัยก�รศึกษ�คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ 

มห�วทิย�ลยัโตเกยีว ป�ฐกถ�พเิศษ เรือ่ง “บม่เพาะเดก็อจัฉรยิะทางคณติศาสตร ์

IQ สงู สูก่ารเปน็นกัวจิยัทีม่ศีกัยภาพสงู” ไดก้ล�่วว�่ สว่นตวัไมค่ดิว�่เดก็ทีม่คีว�ม

ส�ม�รถพิเศษ หม�ยถึงเด็กที่มีระดับไอคิว (Intelligence Quotient: IQ) สูง หรือ

มีคว�มรู้ม�กๆ และไม่เชื่อว่�จะส�ม�รถค้นพบเด็กอัจฉริยะได้จ�กก�รทดสอบ

ระดับสติปัญญ� (IQ Test) ห�กแต่เด็กที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษนั้นจะต้องมีคว�ม

สนใจในสิง่ใดสิง่หนึง่อย�่งม�ก ตอ้งมคีว�มสงสยัใครรู่อ้ย�่งเตม็ทีแ่ละเปน็ไปอย�่ง

สม่ำ�เสมอ เพื่อที่เด็กจะเติบโตกล�ยม�เป็นนักวิจัยที่ยิ่งใหญ่
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“คะแนนสอบที่ดีนั้นไม่สำาคัญสำาหรับการเป็นนักวิจัย สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ 

การท่ีพวกเขามคีวามสนใจในบางสิง่และสามารถทีจ่ะครุ่นคดิถงึสิง่นัน้ไดอ้ยา่งตอ่

เนื่องเป็นเวลายาวนานแรมเดือนแรมปี ดังนั้นเราจะไม่สามารถหาเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษได้จากการทดสอบระดับไอคิว” 

ทั้งน้ีก�รสอนน้ันมีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�กที่จะทำ�ให้เด็กที่มีคว�ม

ส�ม�รถพเิศษกล�ยเปน็ “นักวิจยั” ทีย่ิง่ใหญ่ได ้ดงันัน้ครูจงึมีบทบ�ทสำ�คญัอย�่ง

ม�ก ครูควรจะสอนแต่สิ่งที่เป็นพ้ืนฐ�นหลักและสนับสนุนให้เด็กได้ใช้คว�มคิด

อย่�งลึกซึ้ง ซึ่งก�รสนทน�แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและก�รเป็นที่ปรึกษ�ให้เด็ก

เป็นสิ่งจำ�เป็นท่ีครูจะต้องทำ�เป็นสิ่งแรก เพื่อจุดประก�ยคว�มกระตือรือร้นของ

เด็กเหล่�นั้นออกม�

“หลายคนดูเหมอืนจะเชือ่ว่า ผลของการทดสอบไอควินัน้ จะเปน็มาตรวดั

ความอจัฉรยิะของเดก็ได ้แตค่วามคดิสว่นตวัแลว้ไมค่ดิเชน่นัน้ การทดสอบไอควิ 

เป็นเพียงมาตรวัดความรู้และประสบการณ์ของเด็กเท่านั้น” เป็นทัศนะของ 

ศาสตราจารย์จนู เมเคอร ์นกัการศกึษาแหง่มหาวทิยาลยัแอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา 

เห็นตรงกันกับศาสตราจารย์อะคิยาม่า 

ทัง้นี ้ศาสตราจารย์เมเคอร์ ไดป้�ฐกถ�พเิศษ เร่ือง “อจัฉริยะสรา้งไดด้ว้ย

ทฤษฎี Prism รงัสรรคจิ์นตนาการบวกกบัการดแูลจติใจและส่ิงแวดลอ้ม ทำาใหเ้กดิ

อัจฉริยะได้” และยังได้นำ�เสนอทฤษฎีผลึกแท่งเแก้ว (The Prism Theory) ซึ่งเป็น

ทฤษฎีใหม่ที่ใช้แสดงถึงคว�มส�ม�รถพิเศษของเด็ก เพื่อที่จะสนับสนุนและบ่ม

เพ�ะคว�มส�ม�รถพเิศษทีแ่สดงออกม�นัน้ใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนัว�่ องคป์ระกอบ

สำ�คัญของทฤษฎีผลึกแท่งเแก้ว คิดค้นโดย ศ�สตร�จ�รย์เมเคอร์ร่วมกับนักวิจัย

อีก 3 ท่�น คือ แสงสีข�วที่ม�ตกกระทบกับผลึกแท่งแก้วแล้วให้ผลลัพธ์ของแสง

ออกม�เป็นหล�กหล�ยสี ซึ่งแสงสีข�วนั้นเปรียบได้กับปัญห� หรือคว�มสนใจ 

หรือคว�มกระห�ยใครรู้ในก�รทำ�บ�งส่ิง หรือเป็นได้ทั้งปัญห�ท่ีต้องก�รคำ�ตอบ 

ต้องก�รท�งแก้ไข เป็นได้ทั้งคว�มหลงใหลคว�มชอบในบ�งสิ่งท่ีมนุษย์ต้องก�ร

สร้�ง หรือต้องก�รเปลี่ยนแปลง เมื่อแสงสีข�วม�ตกกระทบกับผลึกแท่งแก้ว ซึ่ง

ภ�ยในนั้นเปรียบเสมือนองค์ประกอบของสภ�พแวดล้อมก�รเรียนรู้ หรือสภ�พ

แวดล้อมที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้�ง อ�ทิ วิธีก�รสอน ก�รตั้งคำ�ถ�ม

ของครู เป็นต้น ทำ�ให้ผลลัพธ์ที่ออกม�เป็นแสงหล�ยเฉดสี ที่สะท้อนออกม�ใน

อกีหล�ยด�้นของผลกึแทง่แกว้ แสงสทีีส่ะทอ้นออกม�เปรยีบไดก้บัคว�มส�ม�รถ

ทั่วไปและคว�มส�ม�รถเฉพ�ะของมนุษย์ในหล�กหล�ยส�ข�

“กระบวนการภายในผลกึแท่งแก้ว คือ การให้การศึกษากับเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษ ใหโ้อกาสพวกเขาไดค้้นหาและตามหาส่ิงทีตั่วเองช่ืนชอบ ซึง่จำาเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องออกแบบแนวทางสำาหรับเด็กเหล่านั้นว่าควรเรียนอะไร และเรียน

อย่างไร สิ่งสำาคัญ 3 ประการ ที่จะพัฒนาเด็กให้มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ 

ส่งเสริมความสามารถตามธรรมชาติ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ ล้วนถูกสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยพ่อแม่และครู” 
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>> พิพิธภัณฑ์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้

ศาสตราจารย์ เว่ย ชิน ซุน (Wei-Hsin Sun) ผู้อำ�นวยก�รพิพิธภัณฑ์

วิทย�ศ�สตร์ธรรมช�ติแห่งไต้หวัน ป�ฐกถ�พิเศษเร่ือง “ความท้าทายของ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์และดึงความสนใจของเด็ก

อัจฉริยะและเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรู้สูง” ได้ยกตัวอย่�งถึงก�รบริห�ร

พพิธิภณัฑวิ์ทย�ศ�สตรธ์รรมช�ตแิหง่ไตห้วนั ว�่ มีก�รจดักจิกรรมทีน่�่มหศัจรรย ์

ที่ไม่เพียงแต่มีคว�มสนุกสน�น แต่มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมต่อไปยังธรรมช�ติ ซึ่ง

พิพิธภัณฑ์ฯ มีพนักง�นเป็นนักวิจัยและศ�สตร�จ�รย์ระดับดอกเตอร์ม�กกว่� 

60 คน ช่วยกันคิดค้นวิธีก�รใหม่ๆ ในก�รเรียนรู้ให้กับคนที่เข้�ม�เรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑ์ฯ โดยนำ�เสนอคว�มคิดและหัวข้อเกี่ยวกับปร�กฏก�รณ์ท�ง

วทิย�ศ�สตรใ์หน่้�สนใจอยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ อ�ท ิเร่ืองของเมลด็พชื ดอกไม ้ตน้ไม ้

พฤติกรรมสัตว์ หรือฟอสซิลไดโนเส�ร์ เป็นต้น

ศ�สตร�จ�รย์ซุน กล่�วด้วยว่� ประสบก�รณ์ในพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์

ไต้หวันเร�ค้นพบว่�เด็กนักเรียนส�ม�รถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบที่มีคว�ม

สนุกสน�น เมื่อเด็กมีคว�มสนุกในก�รเรียนรู้ เข�จะแสดงออกซึ่งคว�มสนใจ

ของเข�ตอ่สิง่ต�่งๆ ซ่ึงเปน็ขัน้ตอนสำ�คญัทีจ่ะส�ม�รถคน้พบไดว้�่คว�มส�ม�รถ

พเิศษใดๆ ท่ีเด็กเหล่�น้ันมแีละซกุซอ่นอยู ่เดก็นกัเรียนจะกล�ยเปน็ศนูยก์ล�งของ

ก�รเรียนรู้และมีบทบ�ทในก�รเรียนรู้ ในขณะที่คว�มรับผิดชอบของคุณครูคือ 

ก�รทำ�ให้เด็กนักเรียนมีคว�มสนใจและอย�กที่จะเรียนรู้โดยต้องมีก�รออกแบบ

ก�รเรียนรู้ที่มีคว�มท้�ท�ยอย่�งต่อเนื่อง

ก�รจัดประชุม APCG2018 จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกลสำ�คัญในก�รพัฒน�

กำ�ลังคนของประเทศซึ่งกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มีนโยบ�ย 

“วทิยส์รา้งคน” เพ่ือเกดิก�รพฒัน�กำ�ลงัคนและองคค์ว�มรู ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ต่อประเทศและสังคม ในปน้ีีกระทรวงวทิย�ศ�สตรฯ์ สนบัสนนุงบประม�ณกว�่ 30 

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ  (ประม�ณ 994 ล้�นบ�ท) เพื่อก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�น 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) และพัฒน�

ทกัษะคว�มเปน็นวตักรในเดก็และเย�วชนไทย ผ�่นบอร์ดสมองกลฝงัตัว KidBright 

ซึ่งได้แจกให้กับโรงเรียนกว่� 1,000 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนโครงก�รโรงประลอง

ต้นแบบท�งวิศวกรรม (Fabrication Lab) ให้มีห้องทดลองท�งด้�นวิศวกรรมใน 

150 สถ�นศกึษ� โดยคว�มรว่มมอืจ�กมห�วทิย�ลยัเครอืข�่ย 10 แหง่ทัว่ภมูภิ�ค 

ความสำาเรจ็ครัง้น้ีจงึเปน็ทัง้โอกาสและความทา้ทายในการพฒันากำาลงัคน

ที่มีความสามารถพิเศษ เกิดการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันในโอกาสต่อไป กิจกรรม

ทุกกิจกรรมจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ

ให้พวกเขาเติบโตไปเป็นกำาลังสำาคัญในการยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศ

นวัตกรรมในอนาคต 



กันยายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 6

16 nstda •   September 2018

• ทุนช่วยเหลือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 ประจำาปี 2561 

     TTSF มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

เพ่ือสนับสนุนอ�จ�รย ์และ/หรือนกัวจิยัทีก่ำ�ลงัคน้คว�้หรือมโีครงก�รในก�รค้นคว�้ง�นทีเ่ปน็ร�กฐ�น อันจะอำ�นวยประโยชนใ์หแ้กก่�รพฒัน�องค์คว�มรู้

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพ�ะในส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศ�สตร์  

ยกเว้นคณิตศ�สตร์และแพทยศ�สตร์คลินิก ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอ�จ�รย์/นักวิจัยที่มีประวัติคว�มสำ�เร็จในผลง�นเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงก�รนั้นๆ 

เป็นอย่�งดี หรือมีศักยภ�พที่จะพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถให้เป็นที่ยอมรับในส�ข�นั้นๆ ในอน�คต

กำ�หนดก�รรับสมัคร (ส�ม�รถด�วน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttsf.or.th)

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ : ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ประธ�นคณะกรรมก�รเงินทุนช่วยเหลือท�งด้�นวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิโทเรเพื่อก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย

ฝ่�ยเลข�นุก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 73/1 ถนนพระร�ม 6 เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 564 7000ต่อ 81815 โทรส�ร. 02 644 8134 (วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงก�รเพื่อรับเงินทุนวิจัยมูลนิธิโทเรฯ”)

หมดเขตรับสมัคร 15 ตุล�คม 2561 ประก�ศผล มกร�คม 2562

ดูตัวอย่�งโครงก�รที่เคยได้รับทุนในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.ttsf.or.th/winner2.php

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12125-ttsf-2561

• สวทช. ขอเชิญ SME กลุ่มอาหาร ร่วมสัมมนา “Food Fast 

Track”

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย

ศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมอ�ห�ร

และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ร่วมง�นสัมมน� “Food Fast Track” ในวัน

อังค�รที่ 11 กันย�ยน 2561 เวล� 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 

กรงุเทพฯ สขุมุวิท ภ�ยในง�นพบหัวข้อบรรย�ยเสรมิแกรง่อตุส�หกรรมอ�ห�รใน

หล�ยเรื่อง ได้แก่ ง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตส�หกรรมอ�ห�ร, 

Creating Innovation for Food Business และ Trend Opportunity and 

Challenge of Global Food Market รับจำ�นวนจำ�กัด 

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/wfFTy4 หรือ

สอบถ�มเพิ่มเติม โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1510-1516 อีเมล bic@nstda.or.th
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17กันยายน 2561  •

• ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำาปี 2561 

(NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018) “ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง”

โดยมีเป้�หม�ยเป็นเวทีเพื่อนำ�เสนอผลง�นวิจัยพัฒน�ที่มีก�รนำ�ไปใช้ในภ�คส่วนต่�งๆ หนุนก�รขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ได้อย่�งก้�วกระโดด ภ�ยใต้กรอบวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น รวมถึงจะมีก�รนำ�เสนอผลง�นภ�ยใต้งบโครงก�รพัฒน�พิเศษขน�ดใหญ่ (Big Rock) 

จำ�นวน 2 โครงก�ร ที่ได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินง�น ได้แก่ โครงก�รสื่อก�รสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)

และโครงก�รขย�ยผลง�นวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒน�อุตส�หกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย

การจัดนิทรรศการ

NECTEC-ACE 2018 นำ�เสนอผลง�นของเนคเทคที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของภ�คส่วนต่�งๆ ด้วยง�นวิจัยที่ส�ม�รถใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบ�ย 4 วิทย์ของภ�ครัฐ ได้แก่ วิทย์แก้จน วิทย์สร้�งคน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภ�ค

ผลง�นต่�งๆ ที่นำ�เสนอนั้น ล้วนเป็นผลง�นที่ใช้ง�นได้จริง และส�ม�รถตอบโจทย์ทั้งในมิติของผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รนำ�เทคโนโลยีไปต่อยอด

ธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภคปล�ยท�งได้อย่�งดี

25 กันย�ยน 2561 เวล� : 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์

ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/ace2018/
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เปิดรับสมัคร

• สวทช. ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำาปี 2562

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ สถ�บันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์ก�รมห�ชน) รับสนองพระร�ชดำ�ริสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษ� ส�ข�ฟิสิกส์ ได้มีโอก�สเข้�ร่วมกิจกรรมวิจัยระยะสั้นในห้องปฏิบัติก�ร 

ณ สถ�บนัเดซี เมอืงฮมับูรก ์หรอืเมอืงซอยเธน สหพนัธส์�ธ�รณรฐัเยอรมน ี สมคัรเข�้รว่มก�รคดัเลอืกเพือ่เปน็ผูแ้ทนประเทศไทย เข�้รว่มโครงก�รนกัศกึษ�

ภ�คฤดูร้อนเดซี ในช่วงเดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน 2562

กิจกรรมวิจัยระยะสั้น ณ สถ�บันเดซี มี 6 ส�ข� ได้แก่

1. วิจัยส�ข�ฟิสิกส์ของอนุภ�คมูลฐ�น (Experiments in Elementary Particle Physics)

2. วิจัยก�รทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation)

3. วิจัยง�นทดลองเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภ�ค (Research on Accelerators)

4. วิจัยก�รทดลองทฤษฎีของอนุภ�คมูลฐ�น (Theory of Elementary Particles)

5. วิจัยง�นเกี่ยวกับก�รคำ�นวณ (Computing in High Energy Physics)

6. วิจัยง�นด้�นด�ร�ศ�สตร์/ฟิสิกส์ด�ร�ศ�สตร์อนุภ�ค (Astrophysics / Astroparticle Physics)

• โปสเตอร์ร�ยละเอียดก�รรับสมัคร https://www.nstda.or.th/desy/images/stories/document/2562/DESY-2018.jpg

• สมัครท�งออนไลน์ และดูร�ยละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/desy

• ผู้สนใจส�ม�รถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันย�ยน 2561

• ติดต่อสอบถ�มเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77224, 77800 หรือ 77206 อีเมล pdys@nstda.or.th
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19กันยายน 2561  •

• กิจกรรม "ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก 

12-14 กันย�ยน 2561 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• งานประชุมติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำาเนินการอบรมหลักสูตรการนำาแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำาหรับ

ครูระดับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำาปี 2561 

15 กันย�ยน 2561 ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง

วิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 1 สำาหรับครูระดับมัธยม และอาจารย์

มหาวิทยาลัย 

15-18 กันย�ยน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี

• กิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

19-21 กันย�ยน 2561 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�น ี


