
สวทช. ยุคใหม ตอบกลุมเปาหมาย

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

NSTDA 5.0 : Building Thailand Towards Sufficiency Economy

Website : http://www.nstda.or.th/nac2017/
https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND/
Email : nac2017@nstda.or.th
Tel : 0 2564 8000

เปดลงทะเบียนออนไลนตั้งแต
15 กุมภาพันธ 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

*เฉพาะ 29 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 13.30 น.

งานเปดบาน สวทช. ป 5 เปนสวนหน่ึงในกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำป สวทช. ซ่ึงจัดข้ึนเปนคร้ังท่ี 5 เพ�อเปดโอกาส

ใหภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ไดเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเดนและหลากหลายจากศักยภาพของ

บุคลากรวิจัย และหองปฏิบัติการท่ีมีเคร�องมือเคร�องใชทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยของสวทช. ท้ังยังมีบุคลากรดานพัฒนาธุรกิจ

ที่พรอมใหคำปรึกษาใหแกภาคอุตสาหกรรมในการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินคาและบริการ 

และเพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการไทยสามารถแขงขันได

อุตสาหกรรมเปาหมายปน้ีเนนอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารคน และ อาหารสัตว นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรม

เคร�องสำอางและอาหารเสริม อุตสาหกรรมการแพทย และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ

เสนทางการเยี่ยมชมแบงเปนกลุมดังนี้

กลุม Smart Farm – สัตว •  กลุม Smart Farm – พืช

กลุม Smart Farm – การควบคุมโรคพืช (Bio Control) •  กลุม Smart Functional Food

กลุม Smart Food Safety •  กลุม Smart Beauty  

กลุม Smart Food Processing and Food Packaging •  กลุม Smart Health

กลุมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ  (Bio-Based Economy)

กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมท่ีเปดสำหรับภาคเอกชนท่ีทำการลงทะเบียนลวงหนา  กรณีผูเขารวมกิจกรรมประเภทลงทะเบียนหนางาน 

(Walk in) จะไดเขารวมกิจกรรมในกลุมที่ สวทช. จัดใหตามความเหมาะสม

มหกรรมรับสมัครงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำป 2560 (S&T Job Fair 2017)

พบกับตำแหน�งงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกวา 2,000 อัตรา จาก 120 บริษัทช้ันนำ ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก 

ท้ังในและตางประเทศกวา 100 ทุน จากหน�วยงานรัฐ เจาะลึก เย่ียมชม การทำงานในหองปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ มี 4 เสวนาตลอดงาน 2 วันเต็ม ที่จะชวยพัฒนาและสรางความกาวหนาในสายอาชีพ ที่จะทำใหคุณ “ตาง” 

จากคนอ�น 

• เขียน Resume อยางไร..? ใหได (งาน) ใหโดน (ใจ) 

• หางานในฝน...แลวทำมันให ใช..!

• สัมภาษณงานอยางไร..? ใหได (งาน) ใหโดน (ใจ) 

• ฉันจะปงในบริษัทดังๆ จะไดมั้ย..?

พบกันที่ บานวิทยาศาสตรสิรินธร 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

ติดตามความเคล�อนไหวของงานไดทาง      Science and Technology Job

งานเปดบาน สวทช. ป 5  (NSTDA Open House 2017) 
“Smart Farm…Smart Food…Smart Health”

วันศุกรที่ 31 มีนาคม (2 รอบ-เชา/บาย) และ วันเสารที่ 1 เมษายน 2560 (1 รอบ-เชา)

S&T JOB FAIR  

Technology & Innovation Biggest Career Fair in Thailand 2017



• ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : 

 การอภิปรายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ทรงงานในชวงเวลาที่ผานมารวมทั้งตัวอยางโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางที่องคกรวิจัย 

 และนักวิจัยจะสืบสานปณิธานตอไป

• เรียนรูสะเต็มศึกษาผานโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 : การอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูวิทยาศาสตรระดับ

 มัธยมศึกษาไดเรียนรูและเขาใจสะเต็มศึกษา ตลอดจนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผานโครงการพระราชดำริในหลวง

 รัชกาลที่ 9 เชน โครงการพลังงานทดแทน โครงการฝนเทียม โครงการอนุรักษหนาดินโดยการปลูกหญาแฝก

• ผูประกอบการเกษตรรุนใหม กาวไกลดวยวิทยาศาสตรและนวัตกรรม : เกงได รวยได อยางไร ดวยการเกษตรท่ีประยุกต

 ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและพอเพียง

• การขับเคล�อนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุในระดับอาเซียน  

• ประสบการณการใชยานยนตไฟฟาในประเทศไทย : โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ รวมถึงการพัฒนาโครงสราง

 พื้นฐานเพ�อรองรับการเติบโตของการใชยานยนตไฟฟาในอนาคต

• การพัฒนาสูความม่ันคงและความสามารถทางยาในยุคประเทศไทย 4.0 เพ�อความม่ันคงทางยาและเพ่ิมขีดความสามารถ

 ของประเทศไทย

• เสวนา Food Innopolis : โอกาสและความทาทายในการกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ดวยอุตสาหกรรมใหม การผลิตสารอาหาร

 ท่ีใหประโยชนเชิงหนาท่ี (Functional ingredients) 

• กลไกการเปนเมืองอัจฉริยะ Smart City : Knowledge Sharing for Business Model and Funding Sources

• Blockchain : The Next Internet Tsunami? : หลักการทำงานของ Blockchain เบื้องตน การเปรียบเทียบรูปแบบ

 ของการใหบริการ Blockchain Platform โดยผู ใหบริการตางๆ ในปจจุบัน ปญหา โอกาส และ กรณีศึกษา

• ความสำเร็จของการสรางมูลคานวัตกรรมดวย Crowdfunding : อีกหน่ึงในแนวทางระดมทุนเพ�อการพัฒนาผลงานวิจัย   

 และแนวคิดใหมๆ  จากผูเก่ียวของตัวจริงในวงการระดมทุน

• เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

• งานวิจัยดานสุขภาพสัตวในยุคเกษตรสมัยใหม

• เทคโนโลยีเพ�อการตรวจสอบเมล็ดพันธุ

• ความกาวหนาดานน้ำมันไบโอดีเซล บี 10 และดีโซฮอลกับแผนพลังงานทดแทน (AEDP)

• ไบโอดีเซลคุณภาพสูงเพ�อการผสมกับดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้นดวยนวัตกรรมไทย-ญี่ปุน

• พัฒนาผลิตภัณฑยางไทยใหกาวไกลดวยมาตรฐาน

• สงมอบอาหารสดใหมและดีตอสุขภาพดวยเทคโนโลยีโพลิเมอรขั้นสูง

เกษตรสมัยใหม 

ยานยนตและ

ขนสงสมัยใหม 

เชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ 

การสรางเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิต 

อาหารเพ�ออนาคต 

ดิจิทัล 

อิเล็กทรอนิกส 

หุนยนต 

และระบบอัตโนมัติ 

บริการและ

การทองเที่ยว  

หัวขอที่เกี่ยวของกับ

แนวคิดของในหลวง

รัชกาลที่ 9 

การสัมมนาและนิทรรศการแบงเปน 8 กลุม
ตามงานวิจัยมุงเนนหลักของ สวทช. อันไดแก 

นิทรรศการ 

ตัวอยางหัวขอสัมมนาโดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย 
และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ มากกวา 50 หัวขอที่นาสนใจ อาทิ

งานประชุมวิชาการสวทช. ประจำป 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017)

จัดข้ึนภายใตแนวคิด “สวทช. ยุคใหม ตอบกลุมเปาหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

NSTDA 5.0: Building Thailand Towards Sufficiency Economy”  พบกับ.....

การอัพเดทสุดยอดงานวิจัยพื้นฐานเพ�อการพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ ผลงานวิจัยที ่พรอมใหเอกชนนำตอยอดเชิงพาณิชย พรอม

ตัวอยางงานวิจัยที่ใชไดจริงจากศูนยวิจัยแหงชาติ อันประกอบดวย เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี

NSTDA 5.0 : 
BUILDING THAILAND TOWARDS 
SUFFICIENCY ECONOMY

EXHIBITION

Food Inno Services @ INC 2, Tower C 

ถาคุณอยากมีผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารที่มีเอกลักษณเปนของตัวเอง แตไมรูจะเริ่มตนอยางไร..?

Food Inno Services Zone งานเดียวที่รวบรวมทุกบริการจากภาครัฐและเอกชนกวา 30 หน�วยงาน เพ�อผูประกอบการ

นวัตกรรมอาหาร ตั้งแตการพัฒนาผลิตภัณฑ รับจางผลิต วิเคราะหทดสอบ มาตรฐานตางๆ ออกแบบและผลิตเคร�องจักร

ตามความตองการ การใหคำปรึกษาและถายทอดองคความรู รวมทั้งบริการสนับสนุนดานการเงิน 

เต็มอิ่ม...ดวยสัมมนา FIN Talk: Food Innovation Troubleshooting @INC 2, Tower D เวทีที่เปดกวางในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูจาก 3 ผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณการพัฒนาผลิตภัณฑใหมดานเคร�องด�มเพ�อสุขภาพ ผักและผลไมแปรรูป

และอาหารพรอมรับประทาน...ครบและจบในงานเดียว...

ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่        Thailandsciencepark


