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ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ‹งเน้น
(Targeted	R&D:	Tackling	Thailand	Challenges)4

ความเป็นมา
การประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�าป 2561 (NAC2018) 

ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)

วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับ
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างฐานระยะ
ยาวที่น�าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการ
ประจ�าป (NSTDA Annual Conference: NAC) ขึน้เป็นประจ�าทกุปอย่างต่อเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ความรูด้้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและด�าเนินการ

 14th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2018 มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ 
“ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)” เพื่อเป็นการสื่อสารถึงแผน
กลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความส�าคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ใน 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation) มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น
ทีเ่กีย่วข้อง สนบัสนนุให้เกดิอตุสาหกรรมใหม่ในการผลติ Functional Ingredient เพือ่เพิม่มลูค่าของทรพัยากรชวีภาพของประเทศ  สร้าง
การเติบโต GDP ของประเทศจากอุตสาหกรรมใหม่

 2) ระบบขนส่งสมยัใหม่ (Modern Transportation) มเีป้าหมายในการต่อยอดทางด้านเทคโนโลยใีห้กบัผูป้ระกอบการชิน้ส่วน
ยานยนต์เดิม ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมช้ินส่วนระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับและช้ินส่วน
อากาศยาน เพ่ือเพ่ิมมลูค่าอตุสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนภายในประเทศ และเกดิการสร้างห่วงโซ่อปุทานทีเ่ข้มแขง็รองรบัระบบขนส่งสมยัใหม่

 3) การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life) พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรม
เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พิการ เทคโนโลยีจากการใช้ข้อมูลพันธุกรรม เทคโนโลยีเซลล์และยีนบ�าบัด เทคโนโลยีดิจิทัลและไอที ใน
การป้องกัน รักษา และฟนฟูโรค อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย�า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย สร้างความเข้มแข็งให้
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านสุขภาพ และสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ

 4) เคมชีวีภาพและเชือ้เพลงิชวีภาพ (Biochemicals and Biofuels) เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพโดยการมุง่สร้างอตุสาหกรรม
เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งชีวเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 5) นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture) เพื่อใช้นวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชให้มี
ผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนาการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่เพิม่ผลผลติต่อพืน้ทีล่ดต้นทนุการผลติ ใช้ทรพัยากรการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและรายได้ดีขึ้น ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี

 ภายในงานประกอบด้วย การสมัมนาวชิาการเพือ่แลกเปลีย่นและเผยแพร่ความรูใ้นการพฒันาและประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการผลงาน
วิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. เพื่อให้เกิดการรับรู้ เป็น
ที่รู้จักในทุกภาคส่วนที่การท�างานเกี่ยวข้องกับ สวทช. มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส�าหรับเยาวชน
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• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคาร
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

• ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑  ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด
ปทุมธานี ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ เฝ้าฯ 
รับเสด็จ

• นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และนางลดาวัลย์  กระแสร์ชล รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเข้าภายในอาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังชั้น ๒ (โดยบันไดเลื่อน) 
• เสด็จพระราชด�าเนินไปยังชั้น ๓ (โดยลิฟต์)
• เสด็จพระราชด�าเนินเข้าสู่ที่ประทับภายในห้องออดิทอเรียม (ชั้น ๓)  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์
• นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

ถวายสูจิบัตร
• นายจุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสาร

ประกอบการประชุม
• นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงาน 
• นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กราบบังคมทูลเบิกพระราชทานรางวัล
• คณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนน�า ประจ�าป ๒๕๖๐ จ�านวน ๒ รางวัล (ไม่เกิน ๑๕ ราย)
• คณะนักวิจัยทุน NSTDA Chair Professor ประจ�าป ๒๕๖๐ จ�านวน ๑ รางวัล (ไม่เกิน ๘ ราย)
• ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ เข้ารับพระราชทาน

เกียรติบัตร จ�านวน ๑ รางวัล (๔ ราย) 
• เกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�าปะหลัง (ฤดูปลูก ๒๕๕๙/๒๕๖๐) เข้ารับ

พระราชทานเกียรติบัตร จ�านวน ๒ รางวัล (๗ ราย)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจ�าปี	สวทช.	òõöñ
ก�าหนดการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	Ï	สยามบรมราชกุมารี	
	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการประจ�าปี	òõöñ	¢อง	สวทช.	

และทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	Ï	สยามบรมราชกุมารี	
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

	ส�านักงานพั²นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห‹งชาติ	(สวทช.)	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ	อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เล¢ที่	ñññ	¶นนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนÖ่ง	อ�าเÀอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่	ù	มีนาคม	òõöñ		เวลา	ðù.ðð	น.

เวลา ๐๙.๐๐ น.
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• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�ารัสเปิดการประชุม
วิชาการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าป ๒๕๖๑ ภายใต้ 
หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D : Tackling Thailand 
Challenges)”

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน ไปยังชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” และนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
สวทช. บริเวณ ชั้น ๑ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น ๔
• เสด็จฯ ไปยังห้องเสวยพระกระยาหารกลางวัน  
• เสด็จฯ ออกจากอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
• เสด็จพระราชด�าเนินกลับ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

ข้าราชการ - เครือ่งแบบปกตขิาว
บคุคลทัว่ไป - ชดุสากลนยิมหรอืชดุสภุาพ 
 

เวลา ๑๑.๔๕ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๕๐ น.

การแต่งกาย
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1

2

1

2

จุดลงทะเบียน

นิทรรศการผลงานวิจัย

มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่จอดรถในอาคารและลานจอดรถกลางแจ้ง

รถตู้บริการฟรี (10-13 มีนาคม 2561)
หน้าอาคาร 14

อาคาร 1, 19

อาคาร 12

อาคาร 1, 2, 3, 4, 11, 14, 19

อาคาร 19

อาคาร 12, 14, 18

สถานที่จัดสัมมนา
อาคาร 14 (CC)   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อาคาร 18 (SSH)   บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อาคาร 19 (INC2)   อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2
อาคาร 3 (BIOTEC)  อาคารไบโอเทค

7

แผนผังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย



ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)8

ผังห้องประชุม	ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ชั้น1

ชั้น3

ชั้น2

ชั้น4

นิทรรศการห้องแกรนด์ฮอลล์
จุดลงทะเบียน

ร้านจ�าหน่ายสินค้าภายใต้การ
ส่งเสริมของ สวทช. และ 

ร้านค้าเครือข่าย

VIP 2VIP 3

VIP 1

VIP 4

AUDITORIUM

CC-301

CC-302

CC-303CC-308

CC-304CC-307

CC-305CC-306

FOYER 
AUDITORIUM

BOARD 
ROOM

CC-404

CC-405

VIP 5

LOADING  

GRAND HALL

ENTRANCE

CC- 
101

CC- 
102

SCIENCE  
CAFE
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วันศุกร์ที่	9	มีนาคม	2561

วันอาทิตย์ที่	11	มีนาคม	2561

วันเสาร์ที่	10	มีนาคม	2561

สัมมนาวิชาการ

สถานที่ ห้องประชุม เช้า (09.00 - 12.00 น.) บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 14
(CC)  

 CC–
Auditorium

   เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0

 CC-305  ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล

 CC-306  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม : เทคโนโลยี
ทันตกรรมแห่งอนาคต

Digital Dentistry: The Future is Now

CC-308    CanSat Thailand ดาวเทียมจิ๋ว ฝมือเด็กไทย

CC-404    การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.

อาคาร 3
(BIOTEC)

BT
Auditorium

 Mycoprotein: The Food for the Future 
(English Language)

อาคาร 19

 (INC-2)

Four South

Board Room

UCAS-OCSC Standing Committee Meeting

(Invitation Only) (14:00 - 17:00)

 

สถานที่ ห้องประชุม เช้า (09.00 - 12.00 น.) บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 14 
(CC) 

CC-405 SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Closed Session)

อาคาร 18
(SSH)

SSH
Auditorium

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตอน การน�าแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 
(Closed Session) 

SSH Lecture II Chinese Academy of Sciences (CAS)-Thailand Collaboration on Nanotechnology ICT and 
Astrophysics

 

สถานที่ ห้องประชุม เช้า (09.00 - 12.00 น.) บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 14 
(CC) 

 CC-301
ค้นหาไข่มุกระบบราง 

(Perspective and Evaluation of an Outcome-based Rail Research Learning - PEARL2018)

CC-405 SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Closed Session)

อาคาร 18
(SSH)

SSH
Auditorium

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตอน การน�าแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 
(Closed Session)

SSH Lecture II Tokyo Tech Annex MOU Signing Ceremony 
(Tokyo Institute of Technology and National 

Science and Technology Development 
Agency) (Invitation only)



ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)10

วันจันทร์ที่	12	มีนาคม	2561

สถานที่ ห้องประชุม เช้า (09.00 - 12.00 น.) บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 14 
(CC)  

 CC– 
Auditorium

  Big-Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติ 
ในยุค Thailand 4.0

ผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน 
(Raising Standards to boost Competitiveness 

of Thailand’s Rubber Industry)

 CC-301 เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่ออุตสาหกรรมยาง (Ready to 
Use Technology for Rubber Industry)

  เทคโนโลยีเซนเซอร์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0
(Sensors Technology for Thailand 4.0)

CC-304   การบริหารจัดการน�้าใต้ดินอย่างยั่งยืน

 CC-305
Precision Medicine: The Future of  

Healthcare
  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

สีเขียว (Bioresources Management to Green 
Tourism)

CC-306

  ธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมาของ  
Charging Station  

(The Next Business Opportunities from  
EV Charging Station)

  การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  

(Smart Growth for Strategic Economic 
Development Planning)

CC-308 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่อ
อย่างไรในยุค 4.0

CC-403

  Microbiomes เทคโนโลยีเพื่อความเข้าใจกลไก
การท�างานของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้

การให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAVs and 
Drones) ศักยภาพ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา (UAVs and Drones as a Service:  
Potentials, Barriers and Obstacles Fixing)

CC-404   Smart IOT for Agriculture   Cell & Gene Therapy

CC-405 คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์

อาคาร 3 
(BIOTEC)  BT-Auditorium  Bioeconomy Implementation: Sustainable Agriculture, Food Innovation and  

Biochemical Industries (English Language)

อาคาร 18
(SSH)

SSH 
Auditorium

คลีนิกเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเกษตรกรยุค 4.0 เสวนาและเปิดตัวหนังสือ 
“บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” 

SSH Lecture II   แนะน�าทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและ 
ต่างประเทศ (1) (10.00-12.00 น.)

  นักวิทย์วิเคราะห์ตนเอง หางานที่ใช่ด้วยแบบ
ทดสอบ บุคลิกภาพ MBTI (13.00-15.00 น.)

อาคาร 19 
(INC 2)

INC2-A  
โถงนิทรรศการ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชน ด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
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วันอังคารที่	13	มีนาคม	2561

สถานที่ ห้องประชุม เช้า (09.00 - 12.00 น.) บ่าย (13.30 - 16.30 น.)

อาคาร 14 
(อาคารศูนย์
ประชุม CC)  

 CC–
Auditorium

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพไอที (Information Technology 

Professionals Examination : ITPE Conferring 
Ceremony)

EECi อ�านวยความสะดวกเพื่อขับเคลื่อนวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 

(EECi : Ease of Doing Research and 
Innovation towards Thailand 4.0)

 CC-305
โครงข่ายอัจฉริยะเมืองแม่ฮ่องสอน : กฟผ.-จุฬาฯ-
สวทช.) (Smart Grid Muang Maehongsorn : 

EGAT-CU-NSTDA)

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) กับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

CC-306

โรงเรือนปลูกพืช: ความจ�าเป็นของเกษตรยุค 4.0 ? Food Innopolis กับการขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

(Food Innopolis: Driving Research 
Development and Innovation for Thai 

Food Industry)

CC-308 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานน�้าผึ้งไทย  Trends of High Performance Computing 
and AI in RD and E

CC-402 
Board Room

การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนา EECi (Invitation Only) (17.00-19.00 น.)

CC-403 Digital Healthcare Technology กับการดูแล
สุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 การบูรณาการอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแบบ
ครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CC-404
การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลแบบเปิดภาครัฐด้วยระบบ 

Open Data Service Platform 
(Workshop on Open Government Data Innovation with Open Data Service Platform)

CC-405  เมื่อโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรและข้อมููล 
(Cyber-Physical System: Moving Beyond loT)

อาคาร 3
(BIOTEC)  BT-Auditorium CCTV ตอบโจทย์ สร้าง Value ให้กับเมือง

ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ :
แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

(Mentoring New Scientist)

อาคาร 18
(SSH)

SSH
Auditorium

เรียนรู้ร่วมกันผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมสัตว์น�้าของไทย
(Coordination and Collaboration to Increase Thai Competitiveness in Aquaculture)

SSH Lecture I เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีน
อาหารสัตว์

SSH Lecture II  แนะน�าทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและ
ต่างประเทศ (2) (10.00-12.00 น.)

 วางแผนพิชิต (งานใน) ฝัน Career Planning and 
Job Search Preparation (13.00-15.00 น.)

SSH Workshop 
II

 การแปรรูปมันส�าปะหลังเพื่อเป็นขนมหวาน (1) 
(ขนมเค้กมันส�าปะหลัง)

 การแปรรูปมันส�าปะหลังเพื่อเป็นขนมหวาน (2) 
(ขนมปังไส้มันส�าปะหลัง)

อาคาร 19 
(INC-2)

INC 2-D 
Business 
Center

การแยกขยายรังชันโรงด้วยวิธีอย่างง่าย



ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)12

แผนผังโซนนิทรรศการ

นิทรรศการ
วันที่	9	-	13	มีนาคม	2561

ณ	ห้องแกรนด์ฮอลล์	ชั้น	1	อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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ระบบขนส่งสมัยใหม่

Creative Zone

เอกชน

สุขภาพและคุณภาพชีวิต

งานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

เกษตรสมัยใหม่

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

งานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

สมุนไพร
NSTDA Thai Herb Innovation

อาหารเพื่ออนาคต

เกษตรและชุมชน

เทิดพระเกียรติ
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แกรนด์ฮอลล์	ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นิทรรศการ

เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

• โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

• โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน 
ทสรช.

• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา
• โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยว (Digital Dentistry)
• ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตาม
พระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

• ความเชี่ยวชาญนักอนุกรมวิธานในประเทศไทย 
• โครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ MOOC / OER

งานวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น ตอบโจทย์ประเทศไทย

1.เกษตรสมัยใหม่

• Plant Factory
• ฐานข้อมูลข้าว
• Biocontrol
• ชุดตรวจโรคพืช
• Aqua Series
• ชาวเกษตร
• Microarray Reader
• Cassava Root Phenotyping
• โครงการความร่วมมืองานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

(Bioeconomy) เพื่อความยั่งยืน ระหว่างสถาบัน 
Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และ สวทช.

• Plant Screening System

2.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

• ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)
• การใช้ประโยชน์จากเห็ด
• Biorefinery
• โรงงานต้นเเบบผลิตยาชีววัตถุเเห่งชาติ (NBF)
• Bioprocess Facility
• Biogas

3.อาหารเพื่ออนาคต

• Functional Ingredient
• Food Safety
• Traceability

4.สุขภาพและคุณภาพชีวิต

• นวัตกรรมด้าน Human-centric Design ส�าหรับผู้สูงอายุ 
โดย DInS lab

• แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล (Custom made insole)
• บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ 

(Captioned phone service)
• เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการ
• อุปกรณ์ช่วยฝกการหายใจเพื่อลดภาวะความดันโลหิตสูง

5.ระบบขนส่งสมัยใหม่

• ต้นแบบรถยนต์รางขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจ
หรือถนน

• แบตเตอรี่ต้นแบบส�าหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า
• สถานีชาร์จ (จุใจ)
• ระบบติดตามรถประจ�าทาง รถบริการ รถโดยสาร 

(NSTDA Tram)

เกษตรและชุมชน

• กิน อยู่ รู้ค่า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

สมุนไพร NSTDA Thai Herb Innovation

• นวัตกรรมนาโนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางและ
ยาด้วยสมุนไพร

Creative Zone

• Creative Learning
• The Xvolution 
• Creative Education and Research
• CanSat Thailand 4.0
• โครงการ Asian Try Zero-G 2018



ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)14

งานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

• สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�าหรับพืชไร้ดิน
• สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชส�าหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ
• ชุดตรวจ Cucurbits 3-in-1 Easy Kit
• ENZboost: เอนไซม์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของ

อาหารสัตว์
• เบต้ากลูแคนจากเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
• Cloud Nose
• สายวัด
• ThEPS สารยืดอายุน�า้ยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น
• บรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra ส�าหรับผลิตผลสดที่มีอัตรา

การหายใจสูง
• N-Breeze แผ่นกรองนาโน
• B-Fresh

งานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

• Kitchen Insight มองได้ลึกในห้องครัว...มากกว่าที่ตาเห็น
• โครงการน�าร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)
• CCTV for Smart City
• เห็ดทรัฟเฟิลและเห็ดเรืองแสง
• หุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส
• ระบบระบุต�าแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ

พลังงานต�่า (อยู่ไหน 3 มิติ)
• ระบบวินิจฉัยและให้ค�าแนะน�าการสร้างกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110  
(The Diagnosis and Recommendation System to 
Guide SMEs in Enhancing the Software 
Development based on ISO/IEC 29110 - DIGEST)

• ระบบสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LI-MA)
• TTRS (Thailand Technology Rating System)
• ผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน

ภาคเอกชน

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านไทย เวอร์ชั่น 3 ส�าหรับลีนุกซ์
เซิร์ฟเวอร์ (Arnthai OCR engine V.3)

• บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ�ากัด
• บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
• บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด
• บริษัท อูวา ซอฟท์ จ�ากัด
• บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ�ากัด
• บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ�ากัด
• บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น  

เซ็นเตอร์ จ�ากัด
• บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จ�ากัด
• บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จ�ากัด
• บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จ�ากัด
• บริษัท เจ วาย อินโนเวชั่น จ�ากัด
• บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จ�ากัด
• บริษัท แอลโคแทค จ�ากัด

ร้านจ�าหน่ายสินค้า ภายใต้การส่งเสริมของ สวทช. และร้านค้าเครือข่าย  (ห้องชั้น 2 อาคาร 14 (CC))

• ร้านค้าชุมชน สท.
• ศูนย์หนังสือร่วมกับส�านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด�าริฯ
• ร้านค้าสมุนไพร Nano
• เบอร์เกอร์ไส้เห็ด
• บริษัท โนวัส อินเตอร์เทรด จ�ากัด
• JTA Farm เมล่อน, Butter Nut, ผักคะน้า, ต้นอ่อนทานตะวัน
• แป้ง SAVA
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ก�าหนดการ
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 11.30 น.     
08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน ชั้น 3 หน้าห้องออดิทอเรียม
09.30 – 10.00 น.  Science Show โดย คิดวิทย์ ไทยพีบีเอส 
   ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10.00 – 10.15 น.  แบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กลุ่มละ 50 คน (ไม่มีการเวียนฐาน)
10.15 – 11.30 น.         เข้าร่วมกิจกรรม
   ฐานที่ 1 พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ (ห้อง CC-305) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
   ฐานที่ 2 รู้จักเห็ดรา (ห้อง CC-403) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 3 ข้าวคนละค�า (ห้อง CC-404) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 4 มหัศจรรย์นาโน (ห้อง CC-306) จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
   ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์แสนสนุก (ห้อง CC-307) จัดโดย ผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือก
              ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ป 2561 
   ฐานที่ 6 Rice Leaves Recycle (ห้อง CC-308) จัดโดย ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
11.30 น.   รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย (ไม่มีอาหารเลี้ยง)

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.30 น.
12.30 – 13.30 น.  ลงทะเบียน ชั้น 3 หน้าห้องออดิทอเรียม
13.30 – 14.00 น.  Science Show โดย คิดวิทย์ ไทยพีบีเอส 
   ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
14.00 – 14.15 น.         แบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กลุ่มละ 50 คน (ไม่มีการเวียนฐาน)
14.15 – 15.30 น.         เข้าร่วมกิจกรรม
   ฐานที่ 1 พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ (ห้อง CC-305) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
   ฐานที่ 2 รู้จักเห็ดรา (ห้อง CC-403) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 3 ข้าวคนละค�า (ห้อง CC-404) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 4 วิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก (CC-307) จัดโดย ผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists 
              Summit ป 2561
   ฐานที่ 5 Rice Leaves Recycle (ห้อง CC-308) จัดโดย ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
15.30 น.          รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย (ไม่มีอาหารเลี้ยง)

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก	ประเทศไทย
ตอน	สนุกคิดนักวิทย์น้อยãนอุทยานวิทยาศาสตร์

ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประ¶มศÖกÉาตอนปลาย	¶Öง	มัธยมศÖกÉาตอนต้น
วันที่	10	-	11	มีนาคม	2561	เวลา	08.30	-	15.30	น.
ณ	อาคาร	14	ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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ก�าหนดการ
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 11.30 น.
08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน ชั้น 3 หน้าห้องออดิทอเรียม
09.30 – 10.00 น.  Science Show โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
   ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10.00 – 10.15 น.  แบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กลุ่มละ 50 คน (ไม่มีการเวียนฐาน)
10.15 – 11.30 น.         เข้าร่วมกิจกรรม
   ฐานที่ 1 พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ (ห้อง CC-305) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
   ฐานที่ 2 รู้จักเห็ดรา (ห้อง CC-403) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 3 ข้าวคนละค�า (ห้อง CC-404) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 4 มหัศจรรย์นาโน (ห้อง CC-306) จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
   ฐานที่ 5 นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ (ห้อง CC-307) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ฐานที่ 6 Rice Leaves Recycle (ห้อง CC-308) จัดโดย ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
11.30 น.          รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย (ไม่มีอาหารเลี้ยง)

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.30 น.
12.30 – 13.30 น.  ลงทะเบียน ชั้น 3 หน้าห้องออดิทอเรียม
13.30 – 14.00 น.  Science Show โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
   ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
14.00 – 14.15 น.         แบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย  กลุ่มละ 50 คน (ไม่มีการเวียนฐาน)
14.15 – 15.30 น.         เข้าร่วมกิจกรรม
   ฐานที่ 1 พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ (ห้อง CC-305) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
   ฐานที่ 2 รู้จักเห็ดรา (ห้อง CC-403) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 3 ข้าวคนละค�า (ห้อง CC-404) จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
   ฐานที่ 4 นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ (ห้อง CC-307) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ฐานที่ 5 Rice Leaves Recycle (ห้อง CC-308) จัดโดย ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
15.30 น.   รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย (ไม่มีอาหารเลี้ยง)
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มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ประจ�าปี	2561	

Science	and	Technology	Job	Fair	2018
วันที่	12	-	13	มีนาคม	2561	เวลา	09.00	-	17.00	น.
ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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เปิดบ้าน	สวทช.	ปี	6		
Open	NSTDA	&	FRIENDS

“From	Innovation	to	Business	Solution”
วันที่	12	–	13	มีนาคม	2561

ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี

 สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยร่วมเปิดบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนท่ี
สนใจได้เยีย่มชมผลงานวจิยัทีโ่ดดเด่นและหลากหลายจากศกัยภาพของบคุลากรวจิยัและห้องปฏบิตักิารทีม่เีครือ่งมอืเครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร์
ที่ทันสมัยของสวทช.ทั้งยังมีบุคลากรด้านพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้ค�าปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยสามารถ
แข่งขันได้

กลุ่มเป้าหมาย  มาแล้วจะได้อะไร? วันและสถานที่จัดกิจกรรม

ภาคเอกชน (Startup, SMEs,  
บริษัทขนาดใหญ่) ที่มีความสนใจ 
พัฒนาและลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี

• พบกับนักวิจัยตัวจริงและเทคโนโลยีพร้อม 
 ถ่ายทอดไปสร้างธุรกิจ
• บริการให้ค�าปรึกษา และบริการสนับสนุน 
 ผูป้ระกอบการเพือ่ต่อยอดและพฒันาธรุกจิ
• โอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 
(วันละ 2 รอบ-เช้า/บ่าย)  
ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดส�าหรับภาคเอกชนที่ท�าการลงทะเบียนล่วงหน้า
กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทลงทะเบียนหน้างาน (Walk in) จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ สวทช. จัดให้ตามความเหมาะสม

เส้นทางการเยี่ยมชมแบ่งเป็นกลุ่มตามอุตสาหกรรมมุ่งเน้น ดังนี้

• กลุ่ม-อาหารเพื่ออนาคต
• กลุ่ม-ระบบขนส่งสมัยใหม่
• กลุ่ม-สุขภาพและคุณภาพชีวิต
• กลุ่ม-อุตสาหกรรมฐานเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
• กลุ่ม-นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
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ตารางเสนทางเยี่ยมชมกิจกรรมเปดบานสวทช. ป 6

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.

ลงทะเบียนห้อง Auditorium 113  อาคารส�านักงานกลาง ฟังการบรรยายบริการส�าหรับภาคเอกชนของสวทช.

A11
อาหารเพื่อ

อนาคต

A12
อาหารเพื่อ

อนาคต

A2
ระบบขนส่ง
สมัยใหม่

A3
สุขภาพและคุณภาพ

ชีวิต

A4
อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

A51
นวัตกรรมเพื่อ

การเกษตรยั่งยืน

A52
นวัตกรรมเพื่อ

การเกษตรยั่งยืน

บจก.ซีดีไอพี
(ประเทศไทย) 

Mitr Phol 
Innovation 
& Research 
Center

ศูนย์บริการ
ปรึกษาการ
ออกแบบและ
วิศวกรรม 
(DECC) 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย
1. Microfilaria 
Detection ระบบ
ตรวจหาพยาธิระยะ
ไมโครฟิลาเรียแบบ
กึ่งอัตโนมัติ  
2. PIEnode อุปกรณ์ 
IoT ส�าหรับตรวจ
วัดอุณหภูมิความชื้น
อากาศและความเข้ม
แสง  
3 GASSET แก๊ส
เซนเซอร์ต้นทุนต�่า  

ผลงานวิจัยของ
ห้องทดสอบการ
ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพของวัสดุ 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย
1. Hand-held 
Nitrade Sensor 
เครื่องตรวจสาร
ไนเตรทแบบ
พกพา    
2. Irrigation 
Valve Vontrol 
Box กล่อง
ควบคมุวาล์วให้น�า้ 
ณ โรงเห็ด

Zoetis 
Thailand 
Laboratory 

ห้องปฏิบัติการ 
BIO Process 
โรงงานต้นแบบ
ชีวกระบวนการ 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA

บจก.กราวิเทค
ไทย(ไทยแลนด์) 

ผลงานวิจัย Pack 
Battery 
ห้องปฏิบัติการ
วัสดุและงาน
ระบบเพื่อใช้
ประโยชน์ทาง
พลังงานไฟฟ้าเคมี

Vet Products 
Research & 
Innovation 
Center (VRI) 

Yamamori R&D 
Center 

Future Food 
Lab : เป็น
โครงการภาย
ใต้การด�าเนิน
งาน Food 
Innopolis

NSTDA TRAM 
ระบบติดตามรถ
ประจ�าทาง 

บจก.ซีดีไอพี
(ประเทศไทย) 

ผลงานวิจัย 
Biofuel 
ห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน 

Intel Agro 
Co.,Ltd

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.

นิทรรศการ
จากหน่วยวิจัย
เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อาหาร 

SMART TEC 
CENTER 
Co.,Ltd. 
Center 

APPICO ITS 
CO.,Ltd 

SCG Open 
Innovation Center 

ผลงานวิจัย
พลังงานลม
ห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน 

นิทรรศการ
ผลงานวิจัย
เทคโนโลยีเพื่อ
การตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์

Klean 
GreenTech 
Co.,Ltd 

: รับค�าปรึกษาและขอการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดธุรกิจ



ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)20

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียนห้อง Auditorium 113 อาคารส�านักงานกลาง ฟังการบรรยายบริการส�าหรับภาคเอกชนของสวทช.

B11 
อาหารเพื่อ 

อนาคต

B12 
อาหารเพื่อ

อนาคต

B2 
ระบบขนส่ง
สมัยใหม่

B3 
สุขภาพและคุณภาพ

ชีวิต

B4 
อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

B51 
นวัตกรรมเพื่อ 

การเกษตรยั่งยืน

B52 
นวัตกรรมเพื่อ 

การเกษตรยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการ  
BIO Process 
โรงงานต้นแบบ 
ชีวกระบวนการ 

Mitr Phol 
Innovation 
& Research 
Center

ศูนย์บริการ
ปรึกษาการ
ออกแบบและ
วิศวกรรม  
(DECC) 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย 
1. Microfilaria 
Detection ระบบ
ตรวจหาพยาธิระยะ
ไมโครฟิลาเรียแบบ 
กึ่งอัตโนมัติ   
2. PIEnode อุปกรณ์ 
IoT ส�าหรับตรวจ
วัดอุณหภูมิความชื้น
อากาศและความเข้ม
แสง   
3 GASSET แก๊ส
เซนเซอร์ต้นทุนต�่า  

ผลงานวิจัย Pack 
Battery  
ห้องปฏิบัติการ
วัสดุและงาน
ระบบเพื่อใช้
ประโยชน์ทาง
พลังงานไฟฟ้าเคมี 
 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย 
1. Hand-held 
Nitrade Sensor 
เครื่องตรวจสาร
ไนเตรทแบบ 
พกพา     
2. Irrigation 
Valve Vontrol 
Box กล่อง
ควบคมุวาล์วให้น�า้ 
ณ โรงเห็ด  

Zoetis 
Thailand 
Laboratory

Yamamori R&D 
Center 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA

บจก.กราวิเทค
ไทย(ไทยแลนด์)   

ผลงานวิจัย 
Biofuel 
ห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน 

Vet Products 
Research & 
Innovation 
Center (VRI) 

นิทรรศการ
จากหน่วยวิจัย
เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อาหาร  

Future Food 
Lab : เป็น
โครงการภาย
ใต้การด�าเนิน
งาน Food 
Innopolis

NSTDA TRAM 
ระบบติดตาม
รถประจ�าทาง 

ห้องปฏิบัติการวิจัย
พัฒนาระบบน�าส่ง
นาโน ส�าหรับน�าส่ง
สารส�าคัญในกลุ่ม
เภสัชภัณฑ์

ผลงานวิจัยด้าน
พลังงานลม 
ห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน  
 

โรงงานต้นแบบ
ผลิตไวรัสเอ็นพีวี
เพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพืช  
 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA

ห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมนาโน
เพื่อผลิตภัณฑ์
อาหารและ
การเกษตร  

SMART TEC 
CENTER 
Co.,Ltd. 
Center

ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(PTEC) 

ห้องปฏิบัติการนาโน
เวชส�าอาง  
มุ่งประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เวชส�าอาง

Intel Agro 
Co.,Ltd

Klean 
GreenTech 
Co.,Ltd 

โรงงานต้นแบบ GMP 
เพื่อการผลิตและ
บริการ ชั้น 8 อาคาร 
INC2-B

 

     : รับค�าปรึกษาและขอการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดธุรกิจ
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รอขอมูล

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.

ลงทะเบียนห้อง Auditorium 113  อาคารส�านักงานกลาง ฟังการบรรยายบริการส�าหรับภาคเอกชนของสวทช.

C11
อาหารเพื่อ

อนาคต

C12
อาหารเพื่อ

อนาคต

C2
ระบบขนส่ง
สมัยใหม่

C3
สุขภาพและคุณภาพ

ชีวิต

C4
อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

C51
นวัตกรรมเพื่อ

การเกษตรยั่งยืน

C52
นวัตกรรมเพื่อ

การเกษตรยั่งยืน

บจก.ซีดีไอพี
(ประเทศไทย) 

Mitr Phol 
Innovation 
& Research 
Center

ศูนย์บริการ
ปรึกษาการ
ออกแบบและ
วิศวกรรม 
(DECC) 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย
1. Microfilaria 
Detection ระบบ
ตรวจหาพยาธิระยะ
ไมโครฟิลาเรียแบบ
กึ่งอัตโนมัติ  
2. PIEnode อุปกรณ์ 
IoT ส�าหรับตรวจ
วัดอุณหภูมิความชื้น
อากาศและความเข้ม
แสง  
3 GASSET แก๊ส
เซนเซอร์ต้นทุนต�่า  

ห้องปฏิบัติการ
จัดการเทคโนโลยี
ชีวภาพและ
วิทยาการข้อมูล 
(TBRC)

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย
1. Hand-held 
Nitrade Sensor 
เครื่องตรวจสาร
ไนเตรทแบบ
พกพา    
2. Irrigation 
Valve Vontrol 
Box กล่อง
ควบคมุวาล์วให้น�า้ 
ณ โรงเห็ด 

Zoetis 
Thailand 
Laboratory 

ห้องปฏิบัติการ 
BIO Process 
โรงงานต้นแบบ
ชีวกระบวนการ 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA 

บจก.กราวิเทค
ไทย 
(ไทยแลนด์)

ห้องปฎิบัติการ
พลังงานเคมี
และชีวภาพ 
(IBL) : สร้างองค์
ความรู้ทางด้าน 
biorefinery

Vet Products 
Research & 
Innovation 
Center (VRI) 

Yamamori R&D 
Center 

Future Food 
Lab : เป็น
โครงการภาย
ใต้การด�าเนิน
งาน Food 
Innopolis

NSTDA TRAM 
ระบบติดตามรถ
ประจ�าทาง 

บจก.ซีดีไอพี
(ประเทศไทย) 

Mitr Phol 
Innovation 
& Research 
Center

บจก. ไบโอไซ
(ไทยแลนด์) 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA

นิทรรศการ
จากหน่วยวิจัย
เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อาหาร 

SMART TEC 
CENTER 
Co.,Ltd. 
Center 

APPICO ITS 
CO.,Ltd

SCG Open 
Innovation Center 

นิทรรศการ
ผลงานวิจัย
เทคโนโลยีเพื่อ
การตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์

Klean 
GreenTech 
Co.,Ltd 

: รับค�าปรึกษาและขอการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดธุรกิจ



ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น 
(Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)22

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียนห้อง Auditorium 113  อาคารส�านักงานกลาง ฟังการบรรยายบริการส�าหรับภาคเอกชนของสวทช.

D11 
อาหารเพื่อ 

อนาคต

D12 
อาหารเพื่อ

อนาคต

D2 
ระบบขนส่ง
สมัยใหม่

D3 
สุขภาพและคุณภาพ

ชีวิต

D4 
อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

D51 
นวัตกรรมเพื่อ 

การเกษตรยั่งยืน

D52 
นวัตกรรมเพื่อ 

การเกษตรยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการ 
BIO Process 
โรงงานต้นแบบ 
ชีวกระบวนการ

Mitr Phol 
Innovation 
& Research 
Center 

ศูนย์บริการ
ปรึกษาการ
ออกแบบและ
วิศวกรรม 
(DECC) 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย 
1. Microfilaria 
Detection ระบบ
ตรวจหาพยาธิระยะ
ไมโครฟิลาเรียแบบ 
กึ่งอัตโนมัติ   
2. PIEnode อุปกรณ์ 
IoT ส�าหรับตรวจ
วัดอุณหภูมิความชื้น
อากาศและความเข้ม
แสง 
3 GASSET แก๊ส
เซนเซอร์ต้นทุนต�่า  

ผลงานวิจัยของ
ห้องทดสอบการ
ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพของวัสดุ  
 

Sensor Series : 
ประกอบไปด้วย 
1. Hand-held 
Nitrade Sensor 
เครื่องตรวจสาร
ไนเตรทแบบ 
พกพา     
2. Irrigation 
Valve Vontrol 
Box กล่อง
ควบคมุวาล์วให้น�า้ 
ณ โรงเห็ด 

Zoetis 
Thailand 
Laboratory 

Yamamori R&D 
Center 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA

บจก.กราวิเทค
ไทย  
(ไทยแลนด์)   

ผลงานวิจัย Pack 
Battery  
ห้องปฏิบัติการ
วัสดุและงาน
ระบบเพื่อใช้
ประโยชน์ทาง
พลังงานไฟฟ้าเคมี

Vet Products 
Research & 
Innovation 
Center (VRI) 

นิทรรศการ
จากหน่วยวิจัย
เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อาหาร 

Future Food 
Lab : เป็น
โครงการภาย
ใต้การด�าเนิน
งาน Food 
Innopolis

NSTDA TRAM 
ระบบติดตาม 
รถประจ�าทาง 

ห้องปฏิบัติการวิจัย
พัฒนาระบบน�าส่ง
นาโน ส�าหรับน�าส่ง
สารส�าคัญในกลุ่ม
เภสัชภัณฑ์

ผลงานวิจัย 
Biofuel  
ห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน 

โรงงานต้นแบบ
ผลิตไวรัสเอ็นพีวี
เพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพืช 

ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสวทช.
NSTDA 

ห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมนาโน
เพื่อผลิตภัณฑ์
อาหารและ
การเกษตร  

SMART TEC 
CENTER 
Co.,Ltd. 
Center 

ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(PTEC) 

ห้องปฏิบัติการ 
นาโนเวชส�าอาง  
มุ่งประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เวชส�าอาง

ผลงานวิจัย 
ด้านพลังงานลม 
ห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน 

บจก. กรีน อิน
โนเวทีฟ ไบโอ
เทคโนโลยี (GIB) 

Klean 
GreenTech 
Co.,Ltd 

โรงงานต้นแบบ GMP 
เพื่อการผลิตและ
บริการ ชั้น 8 อาคาร 
INC2-B

: รับค�าปรึกษาและขอการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดธุรกิจ



ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02 564 6900 โทรสาร 02 564 6901-2

www.nectec.or.th

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02 564 7100 โทรสาร 02 564 6985

www.nanotec.or.th

ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยีิ (ที เอ็ม ซี)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02 564 7000 โทรสาร 02 564 7002-5

https://itap.nstda.or.th/

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7004

www.nstda.or.th/agritec/

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02 564 7000 โทรสาร 02 564 7002-5

www.nstda.or.th

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6701-5

www.biotec.or.th

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02 564 6500 โทรสาร 02 564 6501-5

www.mtec.or.th

อาคาร สวทช. (โยธี)

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 02 644 8150-9 โทรสาร 02 644 8043

www.nstda.or.th

NSTDA Call Center: 02-564-8000NSTDATHAILAND
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อาคาร 12

ผู้จัดงานบริการรถตู้รับ-ส่ง

ผู้เข้าร่วมงาน NAC ฟรี

*บริการรับ*
จากหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

(สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงข้ามห้างเซนจูรี่)

ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

*บริการส่ง*
จากอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

ส่งถึงหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
(สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงข้ามห้างเซนจูรี่)

เวลา 16.30 น. 17.00 น. และ 17.30 น.
สอบถามโทร. 0-2564-7000

ต่อ 8182810 -13 มีนาคม 2561


