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2 สวทช. จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบูรณาการข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

สปสช. ผนึก ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3
4 สวทช. จับมือ ปตท. ผลักดันวิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียสร้างนวัตกรรม กับ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 4 5
6 อว. สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมคิกออฟ “แผนจีโนมิกส์ประเทศไทย”
อว. สวทช. บ.สกุลฎ์ซีฯ และ CWT ร่วมทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 7
8 อว. โดย เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ RDC2019
พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช. เดินหน้าผลักดัน LogTech 9
10 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับ สวทช. ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Food Innopolis นำ�ผู้ประกอบการเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย 11
12 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ ติวเข้ม วท. แก่คณะครู-นักเรียน สปป.ลาว
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กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวทช.
ร่วมลงนามบูรณาการข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร
(สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) พร้อมแชร์ข้อมูล

29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำ�ราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. ในโครงการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำ�เนินงาน
การลงนามบันทึกข้อตกลงครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิจยั และพัฒนาข้อมูลทีไ่ ด้จากสถานีวดั อากาศมาใช้ให้กอ่ ประโยชน์ตอ่ วงการเกษตรกรรมของประเทศ
รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12574-20190529
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สปสช. ผนึก ธ.ก.ส. จับมือ สวทช.
ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

31 พฤษภาคม 2562 นพ.ศักดิช์ ยั กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแถลง
ข่าวลงนามความร่วมมือ การพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ตามโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ”
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยมี ศาสตราจารย์
คลินกิ เกียรติคณุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมเป็นสักขีพยาน
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. จำ�กัด (มหาชน) : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท. จำ�กัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือ
ในโครงการ “การนำ�ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์” โดยมีคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำ�นวยการ
สวทช. คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัทปตท. จำ�กัด (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 นำ�โดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด
จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อ โครงการ “Enjoy Science: Young
Makers Contest ปี 4” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
ในหัวข้อ “Social Innovations : นวัตกรรมเพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องผูค้ นในสังคมและชุมชน
ให้ดขี นึ้ ชิงรางวัลใหญ่ทริป ร่วมงาน Maker Faire มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา และรางวัลอืน่ ๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท
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 : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของภาคีเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี 2563 - 2567 ร่วมกับ สำ�นักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุม “Genomics Thailand Inception Workshop”
เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางดำ�เนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจนของกรอบงานวิจัยด้านจีโนมิกส์ 5 ด้าน ได้แก่
ด้านโรคมะเร็ง โรคทีไ่ ม่ได้รบั การวินจิ ฉัยและโรคหายาก โรคไม่ตดิ ต่อและการศึกษาในกลุม่ ประชากรแบบระยะยาว โรคติดเชือ้ และเภสัชพันธุศาสตร์ อันจะนำ�ไปสู่
แผนยุทธศาสตร์การทำ�งานด้านการวิจัยของประเทศที่ชัดเจนต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจน
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำ� 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 ลดการนำ�เข้า
ยกระดับสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม

10 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำ�กัด กลุ่มบริษัทโชคนำ�ชัย และบริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามการร่วมทุนใน
กิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจร (Modern Transportation) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ
สวทช. คุณนำ�ชัย สกุลฎ์โชคนำ�ชัย ประธานกรรมการกลุม่ บริษทั โชคนำ�ชัย กรรมการผูจ้ ดั การ คุณวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั สกุลฎ์ซี
อินโนเวชั่น จำ�กัด และคุณวีระพล ไชยธีรัตต์ บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะสมัยใหม่
แบบครบวงจรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการนำ�เข้า สร้างรายได้
เพิ่มความเข้มแข็ง ยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12598-20190610-mou
กรกฎาคม 2562 •

7

กรกฎาคม 2562

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

อว. โดย เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ จุฬาฯ
จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
ครั้งที่ 12 : RDC2019

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ� - รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ
ตัณฑเวชกิจ รองผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ. ดร.ไพโรจน์
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

บริษทั พนัส แอสเซมบลีย์ จำ�กัด ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เดินหน้า
ดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ งจนถึงวันนีเ้ ข้าสูป่ ที ี่ 3 เปิดโอกาสให้ผสู้ นใจในระดับ นิตบิ คุ คล บุคคลทัว่ ไป นิสติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้าน Logistics ทั้ง Supply Chain ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐ ในยุค Thailand 4.0 พร้อม
ผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากล
ผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 จะได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Logistics และเข้าพบ Startup Accelerators/Incubators ต่างๆ ในแทบทวีปยุโรป ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำ�นวน
100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำ�นวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำ�นวน 30,000
บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
สำ�หรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำ�นวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำ�นวน 20,000 บาท
และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำ�นวน 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
กรกฎาคม 2562 •
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึก
ความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช.
ทั้งนี้ สวทช. จะสนับสนุนการดำ�เนินการจัดทำ�บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Tourism Satellite Account-System of
Environmental Economic Accounting: TSA-SEEA) ในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญ มีการจัดทำ�กรอบการวิจยั ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในเรือ่ งขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเทีย่ ว 3 แบบ ได้แก่ ภูเขา ทะเล และวัฒนธรรม รวมทัง้ นำ�ร่องระบบรับรองมาตรฐาน
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึง่ เป็นกรอบการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานภายใต้ปงี บประมาณ 2561- 2564 โดยจะเป็นประโยชน์
ต่อกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาในการพัฒนาต่อยอดและการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ สวทช. ก็จะสนับสนุนเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ค่า
Green GDP ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศ และสนับสนุนฐานข้อมูลและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อบริการแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในระยะต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12612-20190617-mou
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Food Innopolis นำ�ผู้ประกอบการเยี่ยมชม
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย
มุ่งนำ�บริการภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถอุตฯ อาหารไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis) จัดกิจกรรม Site Visit: Food Pilot Plant Facilities #2 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 เพื่อนำ�ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ประกอบการ
ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ บริการ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ ของหน่วยงานเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย และเพื่อให้เกิดการ
บูรณาการและเชื่อมโยงการทำ�งานระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำ�ไปสู่การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศในอนาคต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12618-20190620-food-innopolis%E0%B9%81site-visit
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ
ติวเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่คณะครู-นักเรียน สปป.ลาว

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นง ผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (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 จากความร่วมมือของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ หรือสำ�นักงาน กปร. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กรมชลประทาน และสสวท. ร่วมดำ�เนินงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12620-20190620
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‘นวัตกรรมไทย’
เพื่อสังคม
สูงวัย
ข้อมูลจากกรมกิจการผูส้ งู อายุ ระบุในปี 2560 มีประชากรของโลกประมาณ 7,550 ล้านคน ในจำ�นวน
นีม้ ผ
ี สู้ งู อายุจ�ำ นวน 862 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของประชากรทัง้ โลก ส่วนประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมผู้
สูงอายุ (Aged society) ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีประชากรสูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และใน
อีก 2 ปีข้างหน้าคือ ปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society)
ซึง่ จะมีประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปจำ�นวน 13 ล้านคนหรือร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด และในปี 2574
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุระดับสุดยอด (Super-aged society) เนื่องจากจำ�นวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำ�นวนไม่น้อย
กว่า 18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
กรกฎาคม 2562 •
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จำ�นวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นสะท้อนถึงวิวัฒนาการด้านการแพทย์ที่
ทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับการใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่การจะให้
ผู้ สู ง อายุ ที่ ร่ า งกายอ่ อ นแรงลงใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ในสั ง คมสู ง วั ย นั้ น
‘นวัตกรรม’ น่าจะเป็นอีกตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและร่างกายที่ไม่เอื้ออำ�นวย
ต่อการเคลื่อนไหว ซึ่งในอนาคตอาจะเป็นทางเลือกหลักที่สังคมสูงวัยจำ�เป็นต้อง
ใช้นวัตกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้น
ล่ า สุ ด จากความร่ ว มมื อ ของสำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการผนึกกำ�ลังใช้ความรู้ความสามารถของนักวิจัยไทย
เพื่อขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) 12 แห่ง เพื่อยกระดับการดูแลและการให้บริการ
ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ภายในปี 2563
จะมีการนำ�ร่องใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นผลงาน
นวัตกรรมจากคนไทย ที่คิดค้นและออกแบบทางวิศวกรรมให้เหมาะกับสรีระของ
คนไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยตัวอย่างผลงานที่ใช้งานจริงแล้ว
คือ อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน้ำ�หนักบางส่วน (Space Walker) สำ�หรับผู้ป่วย
ที่ผ่านการกายภาพบำ�บัด เป็นนวัตกรรมวิจัยจากพันธมิตรของ สวทช. ที่ชนะ
การประกวด โครงงานสิ่งประดิษฐ์ผู้พิการและผู้สูงอายุ ของนักศึกษาในระดับ
นานาชาติ (i-CREATe 2017) ด้านเทคโนโลยีสำ�หรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และ
รางวัลอื่นๆ อีกจำ�นวนมาก
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ทั้งนี้ Space Walker เกิดขึ้นมาภายใต้ศูนย์วิจัย CED มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำ�มาใช้ที่บ้านบางแค เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
จุดเด่นคือ ออกแบบมาสำ�หรับการช่วยเหลือ และฟื้นฟูการฝึกเดินของผู้ป่วยที่มี
ปัญหาความผิดปกติของรูปแบบการเดินแบบต่างๆ เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว และ
มีความเสี่ยงในการหกล้ม รวมถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเป็น
อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำ�หรับผู้ป่วยที่ผ่านการกายภาพบำ�บัดที่มีระบบพยุงน้ำ�หนัก
แบบไดนามิกส์ (Dynamic Body Weight Support) ตัวแรกของประเทศไทย
เหมาะกับการใช้งานบนพืน้ ทีเ่ รียบ แนวระดับเท่านัน้ รองรับผูใ้ ช้งานสูง 150 - 185
เซนติเมตร และรองรับน้�ำ หนักผูใ้ ช้งานสูงสุด 100 กิโลกรัมเพือ่ ลดแรงของกล้ามเนือ้
ที่ใช้ในขณะที่ฝึกเดิน มีระบบป้องกันการหกล้ม 100% เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ให้ผู้ป่วยไม่กลัวล้ม และระบบช่วยยกขาด้านที่อ่อนแรง ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ยกขาก้าวในขณะฝึกเดิน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นจากการเดิน
ลดโอกาสการเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือติดรถเข็นได้

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

“การหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่อันตรายสำ�หรับผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะ
ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูกแล้วอาจส่งผลต่อการรักษาเป็นระยะเวลานาน
และเกิดค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ดังนั้นระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ดูแลผู้
สูงอายุ จะมาเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังช่วยดูแล เฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการ
หกล้มจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเอง รวมทั้งช่วยเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
ให้ผู้ดูแลสามารถนำ�ไปประมวลผลจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และ
ให้การช่วยเหลือดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป”
ปั จ จุ บั น อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วได้ เ ริ่ ม กระจายการใช้ ง านไปยั ง ที่ ต่ า งๆ
ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลสวนผึง้ โดยอัตราส่วนการใช้งานในบ้านต่อโรงพยาบาล
คือ 70:30 ผลการนำ�ไปทดสอบเป็นที่น่าพึ่งพอใจเป็นอย่างมากจากผู้ป่วย เช่น
ผู้ป่วยเดินได้ไกลแบบที่ไม่เคยเดินได้มาก่อน หรือมีความมั่นใจไม่กลัวล้มทำ�ให้
โฟกัสไปที่การฝึกเดิน หรือลงน้ำ�หนัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผูด้ แู ล นักกายภาพ ให้สามารถดูแลการฝึกให้งา่ ยขึน้ ทำ�ให้ประชาชนคนไทย
มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศโดยไม่จ�ำ เป็นต้อง
นำ�เข้าแต่อย่างใด
กรกฎาคม 2562 •
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ผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. กล่าวด้วยว่า นอกจากนัน้ แล้วยังมีนวัตกรรมวิจยั อีก 4 รูปแบบ ซึง่ ทีมนักวิจยั ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. จะร่วมกับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ทั้ง 12 ศูนย์ฯ และ ศพส.บ้านบางแค
เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ ให้สามารถเชือ่ มกับศูนย์ขอ้ มูลกลางผูส้ งู อายุของกรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ (ผู้รับบริการ) ข้อมูลทางสุขภาพของผู้สูงอายุภายในศูนย์จะได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
ผ่านเครื่องตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติ ที่ผู้สูงอายุที่ยังมีกำ�ลังวังชาสามารถตรวจวัดได้ด้วยตนเอง หรือผ่านเครื่องตรวจวัดสุขภาพแบบพกพา
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
2. ระบบบริหารจัดการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ เพื่อคำ�นวณอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน
3. ระบบบริหารการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan Management) เป็นเครื่องมือในการช่วยการวางแผน ติดตาม การดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฯ
4. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและสื่อสารทางไกล โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยติดตามผู้สูงอายุเมื่อพลัดหลง หรือเดินออกนอกพื้นที่ดูแล
รวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวป้องกันการหกล้ม และให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
เหล่านี้เป็นบางส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเห็นคุณค่าของ
ตนเองมากขึ้น
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สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารไทย ศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชั่น ที่ไต้หวัน

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำ�หรับเมกเกอร์รุ่นใหม่
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

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เปิดรับสมัครเข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค 4.0 ในหัวข้อ “เสริมศักยภาพ
งานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot” เป็นครั้งแรกสำ�หรับผู้ให้บริการ
สาธารณสุขและงานบริการด้านสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่นๆ ที่จะได้ทดลองใช้เครื่องมือ Chatbot เพื่อช่วยงาน
บริการ ตอบทุกคำ�ถาม บริการลูกค้า และเก็บข้อมูลจากกระบวนการประสาน
งาน ลดปัญหางานซ้ำ�ซ้อน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30
น. ณ ห้องเสม็ด 2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง รับจำ�นวนจำ�กัด
50 ท่านเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nav.cx/9N1EkfI
สอบถามเพิ่มเติม: คุณวไลภรณ์ เรืองสงฆ์ โทร 02-583-9992 ต่อ 1485
อีเมล walaiporn.rua@nstda.or.th
กรกฎาคม 2562 •
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• ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้พัฒนาที่สนใจส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าร่วมการแข่งขัน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

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 ประจำ�ปี 2563 และ
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน
ประเทศไทย เข้าร่วมการกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2020) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำ�
เสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล
(Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำ�ของโลก

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

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (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 รับจำ�นวนจำ�กัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2644 81509 ต่อ 81890
หรืออีเมล supakanya@nstda.or.th

• อบรมหลักสูตร “การทำ�โปสการ์ด ปฏิทิน การทำ�สิ่งพิมพ์เบื้องต้น “ และ หลักสูตร “หุ่นยนต์ Beam และการใช้บอร์ด Kid Bright”
ให้แก่แกนนำ�เยาวชนและครูของศูนย์ฝึก จำ�นวน 27 แห่ง รวมจำ�นวน 170 คน

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

• กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานและการออกแบบนวัตกรรม โดยใช้ Fabrication Laboratory เพื่อประกอบการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ สำ�หรับครูในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

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

• 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.ปทุมธานี
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• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน ตอน STEM Science Career นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง

30 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

31 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำ�หรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.โยธินบูรณะ และ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

30 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำ�หรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.โยธินบูรณะ และ ร.ร.บ้านนา “นายก
พิทยากร”

31 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (Gate Program) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

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