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สวทช. จับมือ ปตท. ผลักดันวิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

อว. สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมคิกออฟ “แผนจีโนมิกส์ประเทศไทย”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับ สวทช. ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อว. สวทช. บ.สกุลฎ์ซีฯ และ CWT ร่วมทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช. เดินหน้าผลักดัน LogTech

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ติวเข้ม วท. แก่คณะครู-นักเรียน สปป.ลาว

อว. โดย เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ RDC2019

Food Innopolis นำาผู้ประกอบการเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

สวทช. จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบูรณาการข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียสร้างนวัตกรรม กับ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 4

ข่าว News

สปสช. ผนึก ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
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29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำาราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ในโครงการบูรณาการ

ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ท้ังน้ีได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำาเนินงาน 

การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงคร้ังนีมี้วตัถปุระสงคเ์พือ่วจิยัและพฒันาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสถานีวดัอากาศมาใชใ้หก้อ่ประโยชนต์อ่วงการเกษตรกรรมของประเทศ 

รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12574-20190529

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวทช. 
ร่วมลงนามบูรณาการข้อมูล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร 
(สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) พร้อมแชร์ข้อมูล
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สปสช. ผนึก ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. 
ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

31 พฤษภาคม 2562 นพ.ศกัดิช์ยั กาญจนวฒันา เลขาธกิารสำานกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) ดร.ณรงค์ ศิรเิลิศวรกุล ผูอ้ำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแถลง

ข่าวลงนามความร่วมมือ การพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ตามโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั โดยม ีศาสตราจารย์

คลนิกิเกยีรตคิณุ นายแพทยป์ยิะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ นายแพทยป์ระจกัษวชิ เลบ็นาค รองเลขาธกิาร สปสช. รว่มเป็นสักขีพยาน 

ณ โถงชั้น 1 ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12576-20190531
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สวทช. จับมือ ปตท. ผลักดันวิทย์ฯ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพลังไทย อาคาร 1 ชั้น 3 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. จำากัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือ

ในโครงการ “การนำาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์” โดยมีคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำานวยการ 

สวทช. คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัทปตท. จำากัด (มหาชน) 

ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12580-20190604-mou
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ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ ประชันไอเดีย
สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โครงการ 
Enjoy Science Young Makers Contest ปี 4

5 มิถุนายน 2562 - โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำาโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด 

จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อ โครงการ “Enjoy Science: Young 

Makers Contest ปี 4” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์

ในหัวข้อ “Social Innovations : นวตักรรมเพือ่สงัคมทีย่ัง่ยืน” เพือ่แกไ้ขปญัหาตา่งๆ ในสงัคม สง่เสรมิคณุภาพชวีติและความเปน็อยูข่องผูค้นในสงัคมและชมุชน

ใหด้ขีึน้ ชงิรางวัลใหญ่ทรปิ ร่วมงาน Maker Faire มหกรรมแสดงผลงานของเหลา่เมกเกอรร์ะดบัโลก ณ สหรฐัอเมรกิา และรางวลัอืน่ๆ รวมมลูคา่กวา่ 1.2 ลา้นบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12589-20190605-young-makers-contest
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อว. สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย
จัดประชุมคิกออฟ “แผนจีโนมิกส์ประเทศไทย”
หารือแนวทางวิจัยและประยุกต์ใช้แพทย์จีโนมิกส์ 

เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดี

7 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของภาคีเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี 2563 - 2567 ร่วมกับ สำานักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) ศูนยค์วามเปน็เลิศดา้นชวีวิทยาศาสตร ์(องค์การมหาชน) (TCELS) สถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุม “Genomics Thailand Inception Workshop” 

เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางดำาเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจนของกรอบงานวิจัยด้านจีโนมิกส์ 5 ด้าน ได้แก่ 

ดา้นโรคมะเรง็ โรคท่ีไมไ่ด้รบัการวนิจิฉัยและโรคหายาก โรคไม่ตดิตอ่และการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว โรคติดเชือ้ และเภสัชพันธศุาสตร ์อนัจะนำาไปสู่

แผนยุทธศาสตร์การทำางานด้านการวิจัยของประเทศที่ชัดเจนต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจน

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำา องค์กรของรัฐ และหน่วยงานเอกชนกว่า 250 คนเข้าร่วมประชุม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12594-20190607-genomics-thailand
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อว. สวทช. บ.สกุลฎ์ซีฯ และ CWT ร่วมทุน
ในกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอด
อุตฯ ผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจร 
เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการนำาเข้า

ยกระดับสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม

10 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำากัด กลุ่มบริษัทโชคนำาชัย และบริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามการร่วมทุนใน

กิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจร (Modern Transportation) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ 

สวทช. คณุนำาชยั สกุลฎโ์ชคนำาชยั ประธานกรรมการกลุม่บริษัทโชคนำาชยั กรรมการผูจ้ดัการ คณุวรีพลน ์เตชะผาสกุสนัต ิประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิทัสกลุฎซ์ ี

อินโนเวชั่น จำากัด และคุณวีระพล ไชยธีรัตต์ บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

แบบครบวงจรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการนำาเข้า สร้างรายได้ 

เพิ่มความเข้มแข็ง ยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12598-20190610-mou
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อว. โดย เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ จุฬาฯ
จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 

ครั้งที่ 12 : RDC2019

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำา - รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ 

ตัณฑเวชกิจ รองผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และ ศ. ดร.ไพโรจน ์

สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาสุดยอด

นักประดิษฐ์ผู้ชนะการแข่งขันใน “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ปี 2562 (The 12th Thailand Robot Design Camp : 

RDC2019)” ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2019 ระหว่างวันที่ 

29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) สหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12599-20190608rdc2019
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พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช.
เดินหน้าผลักดัน LogTech

บรษิทัพนัส แอสเซมบลยี ์จำากดั ร่วมกบั สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช) โดย ศนูยบ์ม่เพาะธรุกจิเทคโนโลย ี(BIC) เดนิหนา้

ดำาเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึวนันีเ้ขา้สูป่ทีี ่3 เปดิโอกาสใหผู้ส้นใจในระดบั นติบิคุคล บคุคลทัว่ไป นสิติ นักศกึษาระดบัอดุมศกึษา เขา้รว่มประกวดผลงาน

ความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้าน Logistics ทั้ง Supply Chain ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐ ในยุค Thailand 4.0 พร้อม

ผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

ผู้ประกอบการท่ีชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 จะได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Logistics และเข้าพบ Startup Accelerators/Incubators ต่างๆ ในแทบทวีปยุโรป ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำานวน 

100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำานวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำานวน 30,000 

บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สำาหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำานวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำานวน 20,000 บาท 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำานวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12611-panus-thailand-logtech-award
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึก
ความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อยกระดับ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. 

ทั้งนี้ สวทช. จะสนับสนุนการดำาเนินการจัดทำาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Tourism Satellite Account-System of 

Environmental Economic Accounting: TSA-SEEA) ในเขตพฒันาการท่องเท่ียวทีส่ำาคญั มกีารจดัทำากรอบการวจิยัดา้นทรพัยากรชวีภาพและการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ในเรือ่งขดีความสามารถในการรองรบั (Carrying Capacity) ของแหล่งทอ่งเทีย่ว 3 แบบ ไดแ้ก ่ภเูขา ทะเล และวฒันธรรม รวมทัง้นำารอ่งระบบรบัรองมาตรฐาน

ท่องเทีย่วทีย่ั่งยืนทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ซึง่เป็นกรอบการดำาเนนิการรว่มกนัระหวา่งสองหน่วยงานภายใตป้งีบประมาณ 2561- 2564 โดยจะเปน็ประโยชน์

ตอ่กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีาในการพฒันาต่อยอดและการบริหารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่วอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้สวทช. กจ็ะสนบัสนนุเทคโนโลยเีพ่ือเพิม่คา่ 

Green GDP ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศ และสนับสนุนฐานข้อมูลและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อบริการแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในระยะต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12612-20190617-mou
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Food Innopolis นำาผู้ประกอบการเยี่ยมชม
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

มุ่งนำาบริการภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถอุตฯ อาหารไทย

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยเมอืงนวตักรรมอาหาร 

(Food Innopolis) จัดกิจกรรม Site Visit: Food Pilot Plant Facilities #2 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 เพื่อนำาผู้แทนหน่วยงาน และผู้ประกอบการ

ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ บริการ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ของหน่วยงานเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย และเพื่อให้เกิดการ

บูรณาการและเชื่อมโยงการทำางานระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำาไปสู่การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12618-20190620-food-innopolis%E0%B9%81site-visit
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ
ติวเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก่คณะครู-นักเรียน สปป.ลาว

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานง ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิด 'กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้แก่โรงเรียนในพื้นที่แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว' ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-23 มิถุนายน 

2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี โดยมี ครูและนักเรียนจากโรงเรียนหลัก 67, วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รวม 26 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากความร่วมมือของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หรือสำานักงาน กปร. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กรมชลประทาน และสสวท. ร่วมดำาเนินงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12620-20190620
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ขอ้มลูจากกรมกจิการผูสู้งอายุ ระบใุนป ี2560 มปีระชากรของโลกประมาณ 7,550 ลา้นคน ในจำานวน

นีม้ผีูส้งูอายจุำานวน 862 ลา้นคน คดิเปน็รอ้ยละ 12.7 ของประชากรทัง้โลก ส่วนประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่งัคมผู้

สูงอายุ (Aged society) ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีประชากรสูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และใน

อีก 2 ปีข้างหน้าคือ ปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society) 

ซึง่จะมปีระชากรทีม่อีาย ุ60 ปขีึน้ไปจำานวน 13 ลา้นคนหรอืรอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด และในป ี2574 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุระดับสุดยอด (Super-aged society) เนื่องจากจำานวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำานวนไม่น้อย

กว่า 18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

 ‘นวัตกรรมไทย’
 เพื่อสังคม
 สูงวัย
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จำ�นวนผู้สูงอ�ยุท่ีเพ่ิมม�กขึ้นสะท้อนถึงวิวัฒน�ก�รด้�นก�รแพทย์ที่

ทันสมัยม�กขึ้น ประกอบกับก�รใส่ใจดูแลสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุ แต่ก�รจะให้

ผู้สูงอ�ยุท่ีร่�งก�ยอ่อนแรงลงใช้ชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุขในสังคมสูงวัยนั้น 

‘นวัตกรรม’ น่�จะเป็นอีกตัวช่วยในก�รดูแลสุขภ�พและร่�งก�ยท่ีไม่เอื้ออำ�นวย

ต่อก�รเคลื่อนไหว ซึ่งในอน�คตอ�จะเป็นท�งเลือกหลักที่สังคมสูงวัยจำ�เป็นต้อง

ใช้นวัตกรรมเหล่�นี้เพิ่มขึ้น

 ล่�สุดจ�กคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) และกรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�ม

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในก�รผนึกกำ�ลังใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถของนักวิจัยไทย

เพื่อขย�ยผลก�รใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุ ในศูนย์พัฒน�ก�รจัด

สวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุ (ศพส.) 12 แห่ง เพื่อยกระดับก�รดูแลและก�รให้บริก�ร

ผู้สูงอ�ยุในศูนย์พัฒน�ก�รจัดสวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุอย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ภายในปี 2563 

จะมีการนำาร่องใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบซ่ึงเป็นผลงาน

นวัตกรรมจากคนไทย ที่คิดค้นและออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะกับสรีระของ

คนไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยตัวอย่างผลงานท่ีใช้งานจริงแล้ว 

คือ อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน้ำาหนักบางส่วน (Space Walker) สำาหรับผู้ป่วย

ที่ผ่านการกายภาพบำาบัด เป็นนวัตกรรมวิจัยจากพันธมิตรของ สวทช. ท่ีชนะ

การประกวด โครงงานส่ิงประดิษฐ์ผู้พิการและผู้สูงอายุ ของนักศึกษาในระดับ

นานาชาติ (i-CREATe 2017) ด้านเทคโนโลยีสำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และ

รางวัลอื่นๆ อีกจำานวนมาก 
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ท้ังนี้ Space Walker เกิดขึ้นมาภายใต้ศูนย์วิจัย CED มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำามาใช้ที่บ้านบางแค เพื่อดูแลผู้สูงอายุ  

จุดเด่นคือ ออกแบบมาสำาหรับการช่วยเหลือ และฟื้นฟูการฝึกเดินของผู้ป่วยที่มี

ปัญหาความผิดปกติของรูปแบบการเดินแบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีก  

ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว และ

มีความเสี่ยงในการหกล้ม รวมถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเป็น

อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำาหรับผู้ป่วยที่ผ่านการกายภาพบำาบัดที่มีระบบพยุงน้ำาหนัก

แบบไดนามิกส์ (Dynamic Body Weight Support) ตัวแรกของประเทศไทย 

เหมาะกบัการใช้งานบนพ้ืนทีเ่รียบ แนวระดบัเทา่นัน้ รองรบัผูใ้ชง้านสงู 150 - 185 

เซนตเิมตร และรองรบัน้ำาหนกัผูใ้ชง้านสงูสดุ 100 กโิลกรัมเพือ่ลดแรงของกล้ามเนือ้ 

ที่ใช้ในขณะที่ฝึกเดิน มีระบบป้องกันการหกล้ม 100% เพื่อเพิ่มความมั่นใจ  

ให้ผู้ป่วยไม่กลัวล้ม และระบบช่วยยกขาด้านที่อ่อนแรง ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ 

ยกขาก้าวในขณะฝึกเดิน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึนจากการเดิน 

ลดโอกาสการเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือติดรถเข็นได้  

“การหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่อันตรายสำาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะ

ทำาให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูกแล้วอาจส่งผลต่อการรักษาเป็นระยะเวลานาน

และเกิดค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ดังนั้นระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ดูแลผู้

สูงอายุ จะมาเป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังช่วยดูแล เฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการ

หกล้มจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเอง รวมทั้งช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ 

ให้ผู้ดูแลสามารถนำาไปประมวลผลจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และ

ให้การช่วยเหลือดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป”

ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้เริ่มกระจายการใช้งานไปยังท่ีต่างๆ 

ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร ์โรงพยาบาลสวนผึง้ โดยอตัราสว่นการใชง้านในบา้นตอ่โรงพยาบาล 

คือ 70:30 ผลการนำาไปทดสอบเป็นที่น่าพ่ึงพอใจเป็นอย่างมากจากผู้ป่วย เช่น  

ผู้ป่วยเดินได้ไกลแบบที่ไม่เคยเดินได้มาก่อน หรือมีความมั่นใจไม่กลัวล้มทำาให้

โฟกัสไปที่การฝึกเดิน หรือลงน้ำาหนัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระ

ของผูด้แูล นกักายภาพ ให้สามารถดแูลการฝกึใหง้า่ยขึน้ ทำาใหป้ระชาชนคนไทย

มโีอกาสเขา้ถงึอปุกรณท์ีม่ปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบัตา่งประเทศโดยไมจ่ำาเป็นตอ้ง

นำาเข้าแต่อย่างใด
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ผูอ้ำานวยการ สวทช. กลา่วดว้ยวา่ นอกจากนัน้แลว้ยงัมนีวตักรรมวจิยัอกี 4 รปูแบบ ซึง่ทมีนกัวจิยัศนูยว์จิยัเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกและ

เครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. จะร่วมกับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ทั้ง 12 ศูนย์ฯ และ ศพส.บ้านบางแค 

เพือ่พฒันาระบบบรหิารจดัการภายในศนูยด์แูลผูส้งูอาย ุใหส้ามารถเชือ่มกับศนูยข์อ้มลูกลางผูสู้งอายขุองกรมกจิการผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ 

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ (ผู้รับบริการ) ข้อมูลทางสุขภาพของผู้สูงอายุภายในศูนย์จะได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 

ผ่านเครื่องตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติ ที่ผู้สูงอายุที่ยังมีกำาลังวังชาสามารถตรวจวัดได้ด้วยตนเอง หรือผ่านเครื่องตรวจวัดสุขภาพแบบพกพา 

สำาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 

2. ระบบบริหารจัดการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เพื่อคำานวณอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน 

3. ระบบบริหารการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan Management) เป็นเครื่องมือในการช่วยการวางแผน ติดตาม การดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฯ

4. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและสื่อสารทางไกล โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยติดตามผู้สูงอายุเมื่อพลัดหลง หรือเดินออกนอกพื้นที่ดูแล 

รวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวป้องกันการหกล้ม และให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

เหล่�นี้เป็นบ�งส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเติมเต็มก�รใช้ชีวิตของผู้สูงวัยให้มีคว�มสุข มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นและเห็นคุณค่�ของ

ตนเองม�กขึ้น
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สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารไทย ศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชั่น ที่ไต้หวัน 

     ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ 

ในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ชิงรางวัลทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก 

ณ สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา) 

2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

สนใจสมัคร สามารถลงทะเบียนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/sims/login/ 

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Chevron3D/ 

ขอเชิญร่วมสัมมนา เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุข

ด้วย Chatbot 

     

     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เปิดรับสมัครเข้าร่วม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค 4.0 ในหัวข้อ “เสริมศักยภาพ

งานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot” เป็นครั้งแรกสำาหรับผู้ให้บริการ

สาธารณสุขและงานบริการด้านสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี 

ฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่นๆ ที่จะได้ทดลองใช้เครื่องมือ Chatbot เพื่อช่วยงาน

บริการ ตอบทุกคำาถาม บริการลูกค้า และเก็บข้อมูลจากกระบวนการประสาน

งาน ลดปัญหางานซ้ำาซ้อน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30 

น. ณ ห้องเสม็ด 2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง รับจำ�นวนจำ�กัด 

50 ท่�นเท่�นั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nav.cx/9N1EkfI 

สอบถามเพิ่มเติม: คุณวไลภรณ์ เรืองสงฆ์ โทร 02-583-9992 ต่อ 1485 

อีเมล walaiporn.rua@nstda.or.th
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• ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้พัฒนาที่สนใจส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าร่วมการแข่งขัน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบแรก : รอบข้อเสนอโครงการ) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2562 (วันสุดท้ายระบบปิดภายในเวลา 17.00 น.)  

การรับสมัคร ต้องสมัครและกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA 

• สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้ารับ

การคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ เคมี และ

สรีรวิทยาหรือการแพทย์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำาปี 2563 และ 

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน

ประเทศไทย เข้าร่วมการกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2020) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  

ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำา

เสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล 

(Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำาของโลก 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/lindau/  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 หรือ มือถือ 08 1006 5454 อีเมล pdys@nstda.or.th 

• สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาและอัพเดทเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจเข้าสัมมนาเรื่อง “GEF 

UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand: นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 

2019 เพื่อรับทราบโครงการ สิทธิประโยชน์ ประสบการณ์จากผู้เคยเข้าร่วมโครงการ และร่วมอัพเดทเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อเทคโนโลยีเอ็นไชม์ 

พร้อมรับสมัครที่ปรึกษา (Mentor) และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อิม

แพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/V9B7CkLMD3vxqotu5 รับจำานวนจำากัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2644 81509 ต่อ 81890 

หรืออีเมล supakanya@nstda.or.th 

• อบรมหลักสูตร “การทำาโปสการ์ด ปฏิทิน การทำาสิ่งพิมพ์เบื้องต้น “ และ หลักสูตร “หุ่นยนต์ Beam และการใช้บอร์ด Kid Bright” 

ให้แก่แกนนำาเยาวชนและครูของศูนย์ฝึก จำานวน 27 แห่ง รวมจำานวน 170 คน 

10-12 มกรกฎาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานและการออกแบบนวัตกรรม โดยใช้ Fabrication Laboratory เพื่อประกอบการเรียนการสอน

วิทยาการคำานวณ สำาหรับครูในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน  

22-24 มกรกฎาคม ณ ห้อง Fabrication Laboratory บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธาน ี

• HRD knowledge sharing เรื่อง Wonderful and colorful India โดย Dr.Anindita Deka มหาวิทยาลัย Gauhati University, 

Guwahati, Assam นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่เคยเข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี  

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้อง SC102 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี



กรกฎาคม 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

19กรกฎาคม 2562  •

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน ตอน STEM Science Career นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง 

30 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุร ี

31 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำาหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.โยธินบูรณะ และ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย   

30 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำาหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.โยธินบูรณะ และ ร.ร.บ้านนา “นายก

พิทยากร” 

31 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (Gate Program) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


