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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

12
สวทช. หนุนนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผ้าทอล้านนา

สวทช. ร่วมกับภาครัฐ สานต่อโครงการพระราชดำาริฯ สร้างความรู้ต่อยอดสู่การพัฒนา

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำาร่องใช้น้ำามันไบโอดีเซล B10 ช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

สวทช. จับมือ มจธ. ร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน วทน. มุ่งยกทักษะในระดับนานาชาติ

สวทช. จับมือ ทีเซลส์ คิกออฟ “โครงการวิจัยอาหารฟังก์ชันในมนุษย์”

สวทช. นำางานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต้ ในงาน “สวทช. - วิทย์สัญจร” จ.สงขลา

สวทช. และ สรพ. จับมือเอกชน สนับสนุนเทคโนโลยีจังหวัดชายแดนภาคใต้

นาโนเทค สวทช. นำาทีมวิจัยและผปก.ไทย แสดงในงาน nano tech 2019

สวทช. ภาคเหนือ จัดประชุมประจำาปี 62 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

ข่าว News

บทความ Article

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “วิถี-วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย”
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ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาคณะนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยนำาเสนอผลงานนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ nano 

tech 2019 (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวันแรกของการ

แสดง Thailand Pavilion ได้รับเกียรติจาก นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เปิดงานร่วมกับ ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการ

บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย เพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาผลงานวิจัยและ

ด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านนาโนสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศและใน EECi ตลอดจนสร้างความร่วมมือและโครงการร่วม

วิจัยกับภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12369-20190131-nano-tech-2019

นาโนเทค สวทช. นำาทีมวิจัยและ
ผู้ประกอบการไทย แสดงนิทรรศการ 
Thailand Pavilion งาน nano tech 2019
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การสัมมนาวิชาการเรื่อง
“วิถี-วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย”

2 กมุภาพันธ์ 2562 โครงการระบบสือ่สาระออนไลนเ์พือ่การเรยีนรูท้างไกลเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

(เพาะช่าง) Thai Craft Studio จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิถี-วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย" ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อ

นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสืบสานงานศิลป์โบราณขั้นสูงให้คงความงดงาม มีชีวิตและจิตวิญญาณ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความรักในงานศิลปะ

ไทย สร้างช่างหัวโขนไทยเลือดใหม่ให้ขับเคลื่อนและคงไว้ซึ่งความงดงามของแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ภายในงานไดร้บัเกยีรตกิลา่วเปดิงานสมัมนาโดย ดร.จฬุารัตน ์ตนัประเสรฐิ รองผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) 

การเสวนาภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานช่างศิลป์ไทย (เข้าถึงเนื้อหาเรื่องงานศิลป์ "โขน ลิเกทรงเครื่อง หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก 

และนาฏยศิลป์" ได้ที่ https://oer.learn.in.th)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12373-seminar-khonthai-thaicraftstudio-nstda
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สวทช. หนุนนวัตกรรม

เพิ่มมูลค่าผ้าทอล้านนา

กลุม่ผา้ทอฯ ลำาพูน ประยกุตใ์ชง้านวจิยั สร้างจดุเด่นใหก้บัผา้ทอลา้นนาตัง้แตก่ระบวนการผลติเสน้ฝ้ายสู่ผา้ทอมือพืน้เมอืงคณุภาพ ภายหลังจากสถาบนั

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) หน่วยงานในสังกัดสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ และเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน 

ช่วยกลุ่มผ้าทอจังหวัดลำาพูน ต่อยอดการผลิตผ้าทอล้านนาจากภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะตัว ให้มีจุดเด่นท้ังในด้านคุณภาพของเส้นใย เนื้อผ้าท่ี

ละเอยีด การพิมพ์สกรนีผ้าดว้ยสธีรรมชาต ิและคณุสมบตัพิิเศษดา้นนาโนฯ เพือ่ดแูลผลิตภณัฑผ์า้ทอลา้นนาให้เหมาะกบัการใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการของ

ลกูคา้ สรา้งรายไดใ้หก้ลุม่ผา้ทอฯ เพิม่ขึน้เท่าตวั ชว่ยสง่เสรมิอาชพีในทอ้งถิน่ให้เขม้แขง็ขึน้ ดา้น สนง.พาณชิยจ์งัหวดัลำาพนู เลง็หนุนตราสนิคา้ “ลำาพูน แบรนด”์ 

(Lamphun Brand) เพื่อให้ผ้าทอพื้นเมืองลำาพูนที่ผสมผสานนวัตกรรมวิจัยสุดล้ำาด้านหัตถอุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12374-20190130-lamphun-brand
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สวทช. ร่วมกับภาครัฐ สานต่อโครงการ
พระราชดำาริฯ สร้างความรู้ต่อยอดสู่การพัฒนา

ณ บา้นวิทยาศาสตร์สริินธร : กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั สำานกังาน

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(กปร.) สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) พรอ้มดว้ยสำานกังาน

คณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า

เด็กกำาพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำาพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระหว่าง

วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12375-20190205-nstda
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สวทช. ภาคเหนือ จัดประชุมประจำาปี 62 

ภายใต้แนวคิด
“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำาปี 2562 โดยมี 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. เป็นประธาน และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ภายในงานได้นำาทัพผลงานวจิยัและนวัตกรรมของ สวทช. และพนัธมติรมาจดัแสดง พรอ้มการบรรยายพเิศษ การเสวนาเพือ่ถา่ยทอดแนวคิดประสบการณ์

การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงการมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำาปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลต้นแบบผู้นำาเอา 

วทน. ไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12377
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เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. 
นำาร่องใช้น้ำามันไบโอดีเซล B10
ช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

ณ ห้องประชุมกำาพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำาร่องใช้น้ำามัน

ไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำาปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำาร่องใช้น้ำามันไบโอ

ดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำามันไบโอดีเซล 

B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12392-20190212-b10
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สวทช. จับมือ มจธ. ร่วมพัฒนา
บัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน วทน.

มุ่งยกทักษะในระดับนานาชาติ

18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำาด้านวิจัยของไทย ลงนามความร่วมมือกับ สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) ในการพฒันาบณัฑติวจิยัคณุภาพสูง นำารอ่งพฒันาหลกัสตูรเพือ่การพฒันานกัศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ของ มจธ. ในสาขาทีต่อบสนองความตอ้งการของประเทศ ภายใตโ้ครงการพฒันาวจิยัคณุภาพสงูดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมุง่เน้นการทำางานวจิยัเปน็

หลักร่วมกับ สวทช. พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับนานาชาติ

การลงนามความรว่มมือดงักลา่วจะเปน็การร่วมกนัในการพฒันานกัศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นบัณฑติวจิยัคณุภาพสงู 

ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือ อาทิ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะช่วย

สง่เสรมิและสนับสนุนการผลติบณัฑติวจิยัคณุภาพสงู เชน่ การจดัเวทหีรอืการประชมุระดบันานาชาตริว่มกนั การสนบัสนุนใหน้กัศกึษาในโครงการไดเ้ปดิโลกทัศน์

ในระดบันานาชาตใินระหวา่งศกึษา การรว่มสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูรปรญิญาเอก โดยมุง่เนน้การทำางานวจิยัเปน็หลกัรว่มกบั สวทช. เพือ่ใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีวามรู้

ความสามารถและทกัษะในการวจัิยทีมี่คณุภาพสงูในระดบันานาชาต ิแลกเปลีย่นขอ้มลูการวจิยั รวมทัง้ถา่ยทอดผลงานวจิยัและเทคโนโลยทีีไ่ดพ้ฒันาขึน้ เพือ่ใหเ้กดิ

การนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้เข้าร่วม

ในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12393-20190218-mou
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สวทช. นำางานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต ้

ในงาน “สวทช. - วิทย์สัญจร” จ.สงขลา

21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด

งานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช.-วิทย์สัญจร” (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 

สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร สู่ทุกภาคส่วน ทั้งการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการ SME และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง

พาณิชย์และสาธารณประโยชน์ โดยมีนายอำาพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมด้วยผู้ว่าราชการ

จงัหวดัในภาคใต ้หัวหนา้สว่นราชการ คณาจารย ์นกัเรยีน นกัวจิยั ผูแ้ทนจากสภาอตุสาหกรรม หอการคา้ ผูป้ระกอบการ เกษตรกร และประชาชน กวา่ 500 คน

เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12396



มีนาคม 2562  ปีที่ 4 ฉบับที่ 12

10 nstda •   March 2019

สวทช. จับมือ ทีเซลส์ คิกออฟ 

“โครงการวิจัยอาหารฟังก์ชันในมนุษย์”

ติดปีก ผปก. พร้อมขึ้นทะเบียน อย.

22 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพฯ : สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(ITAP) รว่มกับ TCELS หรอืศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จดัสมัมนาเรือ่ง “Food, Gene and Health : Opportunities and Challenge” 

และเปิดตัวโครงการ “การวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก สำาหรับอาหารฟังก์ชัน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฟังก์ชัน หรืออาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ และการวิจัยทางคลินิกในอาหารฟังก์ชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันความปลอดภัยและ

ประสทิธภิาพของผลติภณัฑไ์ดจ้ริง มุ่งรองรับความตอ้งกลุม่ผู้บริโภคผูส้งูอายไุดแ้ทจ้รงิ พรอ้มสรา้งขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งยัง่ยนื

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12400-20190222-itap
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สวทช. และ สรพ. จับมือเอกชน 
สนับสนุนเทคโนโลยีจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศูนยบ์ม่เพาะธรุกจิเทคโนโลย ี(BIC) รว่มกบัผูป้ระกอบการและสตารต์อพัดา้นเทคโนโลยี

ที่เข้าร่วมบ่มเพาะและได้รับสนับสนุนการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ดำาเนินกิจกรรม “Technology For Better Society” 

ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคมใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น โดยในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคใต้ จ.สงขลา 

ไดม้อบระบบเฝา้ระวังผูป่้วยตกเตยีงให้แกโ่รงพยาบาลสุไหงโกลก จ.นราธวิาส เพือ่ใชป้ระโยชน์ในโรงพยาบาล ซึง่เทคโนโลยดีงักล่าวได้รบัการสนับสนนุจากสถาบนั

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการร่วมให้คำาปรึกษา นับเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการมอบเทคโนโลยีดีๆ ให้แก่สังคม และผู้รับ

เทคโนโลยีจะได้นำาไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12402-technology-for-better-society
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“ถ้าอยากดูดี ให้ไปงานนี้...ถ้าอยากทันสมัย ให้ไปงานนี้..และถ้าอยากได้โอกาสในการทำาธุรกิจใหม่ๆ พลาดไม่ได้งานนี้ 

NAC2019 วันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี”

คำาเชิญชวนจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ผู้บริหารเบอรห์นึง่ของ สวทช. องคก์รดา้นการวจิยัและพฒันาระดบัประเทศ เพือ่มุง่หวงัใหป้ระชาชนทกุกลุม่ไดม้า

ศกึษาแลกเปลีย่นและนำาองคค์วามรูผ้ลงานวิจยัพฒันาจากฝมีอืคนไทยไปตอ่ยอดและเสรมิแกรง่ธุรกจิไทยใหเ้ขม้แข็ง เตบิโต 

และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น

สำาหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือเรียนสั้นๆ ว่า วทน. เมื่อได้ฟังคำาเชิญ

ชวนแลว้ กย็ิง่ชวนใหอ้ยากรูว่้างาน NAC2019 คอืงานเกีย่วกบัอะไร และมอีะไรนา่คน้หา เพ่ือสรา้งโอกาสใหต้นเองกนัไดบ้า้ง      

แน่นอนว่าคนวงในวิทยาศาสตร์ต่างก็คุ้นเคยกับ งานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. 2562 หรือ แนค2019 

(NSTDA Annual Conference: NAC) ปีนี้ จัดเป็นปีที่ 15 แล้ว 

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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แม้จะขึ้นชื่อว่า “งานประชุมวิชาการ” แต่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

หากยังไม่ได้สัมผัสและลองศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง โดยงานแนค2019 ปีนี้เหมือน

เช่นทุกๆ ปี ที่ สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ และ

นิทรรศการในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ภายในงานจะมีการสัมมนาที่น่าสนใจจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 เรื่อง ทั้งความรู้เรื่องเศรษฐกิจ

แนวใหม่ ที่ สวทช. ดำาเนินการเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ตลอดจนแนวโน้ม

โอกาสและความท้าทายของการวิจัยพัฒนาชั้นแนวหน้า (Frontier Research) 

ประเทศไทย

++ วิทยาศาสตร์ เรื่องใกล้ตัวควรรู้  

จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สวทช. ได้ให้ความ

สำาคัญกับการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจแนวใหม่เพื่อตอบ

โจทย์ประเทศโดยมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพของประเทศไปสู่ประเทศที่มั่นคง 

มัง่คัง่ และยัง่ยืน ซึง่ธีมงานปีน้ีกบ็อกอยูแ่ลว้วา่ “มุง่เนน้พฒันาเศรษฐกจิแนวใหม”่ 

และ สวทช. มงีานวจัิยท่ีตอบสนองเศรษฐกจิแนวใหมเ่หลา่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ผูม้า

ร่วมงานแนค2019 ปีนี้จะได้เห็นตัวอย่างในนิทรรศการและร่วมพูดคุยกับเจ้าของ

ผลงานตัวจริง อาทิ 

1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ชวีภาพ และตน้ทุนความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่ปน็จดุแขง็ของประเทศเปน็ตวั

ขบัเคลือ่น ตวัอย่างผลงาน สวทช. กบั เศรษฐกจิชวีภาพ ธนาคารทรพัยากรชวีภาพ

แห่งชาติ (National Biobank of Thailand) เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

ที่ได้ชื่อว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่ง

ของโลก ทั้งสัตว์ พืช และจุลินทรีย์

2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) เป็นการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจโดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า

และบริการ โดยใช้เวลาน้อยลง ตัวอย่างผลงาน สวทช. กับ เศรษฐกิจอัจฉริยะ 

KidBright chem kid : เครื่องอ่านสีสารละลายเพื่อการศึกษาทางด้านเคมี โดย 

เนคเทค สวทช. เครือ่งอา่นสตีามความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น้ำา
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เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงแสงร่วมกับการเขียน Coding ผ่าน KidBright IDE 

ซึ่งจะอ่านค่าสีของน้ำาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ำาจาก

บ่อเพาะเลี้ยง ซึ่งเครื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของ

สารเคมีในน้ำาด้วยตาเปล่าที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะ

เลี้ยงสัตวน้ำา 

3. เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) เป็นระบบที่นำาความรู้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อ

ช่วยให้ผูสู้งอายุพึง่พาตนเองได ้ตัวอยา่งผลงาน สวทช. กบั เศรษฐกจิผูส้งูวยั เชน่ 

อาหารปั่นผสมสำาเร็จรูปสำาหรับผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง โดยไบโอเทค 

และเอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลนครนายก พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต

อาหารปั่นผสมสำาเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณสารอาหาร สะอาด เก็บไว้ได้นาน 

ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน สามารถไหลผ่านสายยางได้ดีและ

คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารที่

เพียงพอ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมอาหารปั่นผสม ซึ่งอาจเกิด

การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ได้ และผู้ดูแลใช้งานได้สะดวก นอกจากนี้ สวทช. 

ได้วิจัยพัฒนา เวย์โปรตีนพร้อมดื่ม ร่วมกับภาคเอกชน ในรูปแบบเครื่องดื่มเวย์

โปรตีนบรรจุขวดพร้อมดื่ม ให้โปรตีนสูงทนความร้อนโดยที่ไม่จับตัวเป็นก้อนและ

เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น

4. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นประหยัดพลังงาน 

ลดความเสี่ยงที่จะทำาให้สิ่ งแวดล้อมเสียหาย ตอบสนองการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ตัวอย่างผลงาน สวทช. กับ เศรษฐกิจสีเขียว เช่น นวัตกรรม

น้ำายาง ParaFIT : น้ำายางพาราข้นชนิดใหม่สำาหรับการผลิตหมอนและ

ที่นอนยางพารา โดย เอ็มเทค สวทช. ได้คิดค้นนวัตกรรมน้ำายาง ParaFIT 

(พาราฟิต) เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราท่ีมีคุณภาพ

ดี เ พ่ือทดแทนการใ ช้ น้ำ ายางพาราข้นที่ ใช้ ในปัจจุบันที่มีส่ วนผสมของ

แอมโมเนียเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำายางบูดเน่า และช่วยลดเวลาในการบ่มน้ำายาง

ก่อนนำาไปใช้งานเหลือเพียง 3 วัน จากเดิมต้องใช้เวลาบ่มนาน 21 วัน และ 

สารเคลือบนาโนป้องกันตะกรันบนแผงรังผ้ึง จากโจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมและ

ปศสุตัวส์ว่นใหญ ่นำาน้ำาจากแหลง่น้ำาธรรมชาต ิเชน่ น้ำาผวิดนิและน้ำาบาดาล ซ่ึงมีแร่

ธาตุอยู่มาก เกิดการรวมตัวและตกผลึกเปน็ตะกรนัเกาะตามพ้ืนผวิถา่ยเทความรอ้น

บนแผงรังผึ้งและเป็นปัญหาการระบายความร้อน ประสิทธิภาพของระบบด้อยลง
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และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติและลดอายุการใช้งานของแผงรังผึ้ง 

ดงันัน้ นกัวิจยั นาโนเทค สวทช. ร่วมกบัภาคเอกชนพฒันาสารเคลอืบนาโนเพือ่ลด

การเกาะของตะกรนัแคลเซยีมบนแผงรงัผึง้ ทีไ่มเ่ปน็พษิกบัสิง่แวดลอ้ม ทำาหนา้ที่

ดูดซบัความชืน้ในระบบปรบัอากาศแบบประหยดัพลงังานไฟฟา้ดว้ยพดัลมไอเยน็ 

นอกจากนั้นแล้วยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้งกับเศรษฐกิจอีกหลายด้าน ที่ 

สวทช. และเครือข่ายพันมิตรนำามาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

สัมนนาในแต่ละวัน ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้น

ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และ 

เศรษฐกจิรว่มใช้ประโยชน์ (Sharing Economy) เปน็รูปแบบเศรษฐกจิทีใ่ชพ้ืน้ฐาน

แนวคิดความร่วมมือและแบ่งปัน ทำาให้เกิดรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ สร้าง

รายได้แบบพึ่งพากัน เป็นต้น 

++ วิทยาศาสตร์ คือโอกาสของทุกคน   

ผู้อำานวยการ สวทช. บอกเหตุผลที่ไม่ควรพลาดงาน NAC2019 ด้วยว่า 

"เพราะเปน็โอกาสท่ีไมบ่่อยนัก ทีค่นหลากหลายอาชพี หลากหลายกลุม่ จะมารวม

อยู่ในที่เดียวกัน ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ท่านจะแสวงหาโอกาสหรือไม่ อย่ารอโชค 

ให้ขวนขวายหาโอกาส สร้างโอกาสให้ตัวเอง"

หากถามว่าใครบ้าง? ไม่ควรพลาดงานนี้ 

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงาน NAC2019 บอกว่า 

ถ้าพูดจากใจจริงก็คือทุกคนไม่ควรพลาด แต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือในส่วนของ

ผูป้ระกอบการต่างๆ เพราะภายในงานจะมกีารสัมมนาทีน่า่สนใจจากผูท้รงคณุวฒุิ

และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 เรื่อง โดยมีทั้งเรื่องราวความรู้ของเศรษฐกิจ

แนวใหม่ที่ สวทช. ดำาเนินการเพ่ือตอบโจทย์ของประเทศ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

ที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เช่น Smart Farm นำาผลงานวิจัยที่นำาไปใช้จริงในพ้ืนที่ต่างๆ ซ่ึงจะได้เรียนรู้

ประสบการณ์จากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง 

สูตรตำารับอาหารสัตว์เพื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีนาโน เช่น การ

ปรบัปรงุคณุภาพอาหารสตัวโ์ดยใชก้ระบวนการผลติในระดบันาโนเมตร เพือ่เพิม่

สารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ “นวัตกรรมจากไข่เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี” เน้น

การนำาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์

จากผลิตภัณฑ์ไข่ 
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“ระบบไซเบอร์กายภาพกุญแจสู่ Smart Factory” เทคโนโลยีที่จะสื่อสาร

และทำางานร่วมกันทำาให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอัตโนมัติ ตลอดจนการขอ

รับรองมาตรฐาน สมอ. การส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์จากผลงานนวัตกรรม 

และ สะเตม็ศกึษาและวทิยาการคำานวณ : องคค์วามรู้และการจดัการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์เชิงรุก เป็นต้น 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและขาดไม่ได้คือ เปิดบ้าน สวทช. (NSTDA 

Open house) การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยงานทดสอบมาตรฐาน

ตา่งๆ ของ สวทช. จะไดพ้บกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการวจัิยทีท่นัสมยัระดบัโลก 

โดย สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้าน

ต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุนที่สนใจ ได้เย่ียมชมเทคโนโลยี

จากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่

ตอบโจทยธ์รุกจิจากบรษิทัเทคโนโลยชีัน้นำา พรอ้มคำาแนะนำาบริการและมาตรการ

สนบัสนนุภาคเอกชนของ สวทช. ทีจ่ะชว่ยเพิม่ศกัยภาพและสร้างกำาไรให้กบัธรุกจิ

ได้โดยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ประธานจัดงาน ย้ำาโอกาสครั้งสำาคัญที่น่าสนใจ 

หากได้มาร่วมงาน NAC2019

“เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่คุณจะทำาธุรกิจ” 

“เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่คุณจะทำาให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน” 

“เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะทำาให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ 

และแข่งขันกับนานาชาติได้” 

“เหล่านี้ คือโอกาสของคุณ ที่จะใช้ วทน. เข้าไปเสริมสร้างธุรกิจเก่า หรือไม่ก็ 

'สร้างธุรกิจใหม่' ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

โอกาสมาถึงแล้ว!!! และนี่คือหลากเหตุผล ที่ไม่ควรพลาดมา งาน NAC2019  

เพราะ วิทยาศาสตร์ คือโอกาสของทุกคน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่

www.nstda.or.th/nac หรือ โทร. 0 2564 8000
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• ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 15 (15
th
 NSTDA Annual Conference : NAC2019)  

“เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

(Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation) 

25 - 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

• งานสัมมนามุ่งเน้นนำาเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม ่ 

 ทั้ง 6 ด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างหัวข้อการสัมมนา อาทิ

    >> จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคต

    >> พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

    >> การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

    >> เวชสำาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม

    >> Smart Farm: เกษตรไทย ยุค 4.0

• การแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยการแสดงผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในปีนี้มุ่งเน้นนำาเสนอผลงาน  

 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายหลัก (Technology Development Group: TDG)

• การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักวิจัยและผู้เยี่ยมชมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

ลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000

หมายเหตุ - เฉพาะวันที่ 25 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 13.30-16.30 น. 
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• เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมประกวด RDC2019 รอบภูมิภาค พัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 2562 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย  

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบ

และสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (RDC2019)” รอบภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงานนี้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความ

สามารถการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำาลองการทำางานจริง  

เพื่อนำาไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำาหนด เยาวชนที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย (ภาคเหนือ-ม.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก-ม.เทคโนโลยีสุรนารี และภาคใต้-ม.สงขลานครินทร์)  

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4680 หรือเว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdcthailand 



มีนาคม 2562  ปีที่ 4 ฉบับที่ 12

19มีนาคม 2562  •

• การจัดอบรมหลักสูตร “การผลิตหนังสั้นเบื้องต้น” ให้แก่แกนนำาเยาวชนและครูของศูนย์ฝึก 27 แห่ง 

12-14 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การอบรมการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน SHOPEE 

26 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• เวทีต่อยอดความรู้และทักษะการเพิ่มมูลค่า : Creative Story 

27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง CC203 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การสัมมนา เรื่อง แนวทางการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร (ภายใต้หัวข้อ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ในหัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry) 

28 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การแสดงนิทรรศการในโซนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แสดงผลการดำาเนินงาน

และนำาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ของสามเณร จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.แพร่) ในงานประชุม

วิชาการประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 15 

25-28 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำานาณ : องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21” ในงานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 15 

26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบกิจกรรมและถอดบทเรียนกิจกรรม hands-on ในโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 

19-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกคิดนักวิทย์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการประจำาปี 

สวทช. ครั้งที่ 15 

26-28 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การอบรมเชิงปฏิบัติการจากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น 

27 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


