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บทสรุปผู้บริหาร  
 

สวทช. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจาก กวทช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดย
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัยและ
นวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. ก าหนดให้มีแผนงาน (โปรแกรม) ใน ๕ คลัสเตอร์ 
ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัส เตอร์
ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และแผนงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีส าคัญที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting Technology) แผนงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฐานที่ส าคัญในอนาคต (Platform Technology) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ อีก ๙ แผนงาน 
โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 การด าเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑๕๖ เทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญในไตรมาส ๔ 
ได้แก่ รถผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์, ซอฟต์แวร์สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้, ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ , ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษา
แผลเป็นจากไฟไหม้น้ าร้อนลวก, เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันการแพ้ยาชนิดรุนแรง , 
กระบวนการผลิตเชื้อรา Beauveria bassiana BCC2660 ที่ได้มาตรฐานสู่ชุมชน และนาฬิกาเวลาตรง ทั้งนี้ มี
สถานประกอบการและชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน ว และ ท ไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑๗๖ แห่ง 
นอกจากนี้ สวทช. ได้ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๓๒ ค าขอ แบ่งเป็น ค าขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช และผังภูมิวงจรรวม จ านวน ๒๐๓, ๙๗, ๑๒, ๑๔ และ ๖ ค าขอ 
ตามล าดับ 

 การด าเนินการตามพันธกิจของ สวทช. ได้แก่ การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  ผ่าน “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST)" จ านวน ๓๘ ทุน ผ่าน 
"โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC)" จ านวน ๑๑ ทุน 
และผ่าน "โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่ง



   ๗ 

โตเกียว (TAIST Tokyo Tech)" จ านวน ๗๒ ทุน ให้การฝึกอบรมบุคลากรในภาคการผลิตและบริการจ านวน 
๑๖,๗๕๕ คน นอกจากนี้ ยังได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนจ านวน ๓,๖๐๒ คน เพื่อส่งเสริม
เยาวชนให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และด าเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อโทรทัศน์ ๔ รายการ เพื่อให้สังคมไทยมีความตื่นตัว และให้ความสนใจ
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรายการเทคโนโลยีท าเงิน มีผู้ชม
เฉลี่ย ๐.๗๔ ล้านคนต่อตอน รายการฉลาดล้ ากับงานวิจัยไทยมีจ านวนผู้ชมเฉลี่ย ๐.๘๒ ล้านคนต่อตอน 
ด าเนินการสนับสนุน SMEs ในการน า ว และ ท มาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่าน “โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program: iTAP)” โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการสนับสนุน ๓๒๔ ราย เป็นรายใหม่ ๔๑๐ ราย การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี มีการ
ให้บริการเช่าพื้นที่แก่บริษัทเอกชน จ านวน ๑๒๕ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๑๙,๕๗๘.๖๑ ตารางเมตร และให้การ
รับรองโครงการวิจัยของภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ทางภาษี ๓๗๔ โครงการ มูลค่าโครงการที่ได้รับการรับรอง
รวม ๑,๔๑๖.๘๕ ล้านบาท มีการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ จ านวน ๔๓,๐๓๐ รายการ และ
ให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา จ านวน ๙๕,๐๐๐ ครั้ง 

 ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมให้ผู้ใช้งานหรือ
ผู้เช่าพื้นที่เข้าตกแต่งพื้นที่อาคาร B และ D โดยคาดว่าจะเร่ิมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ประมาณเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 การด าเนินงานตามตัวชี้วัด Blanced Scorecard (BSC) ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการด าเนินการ
ดังนี้  (๑) มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม จ านวน ๗,๘๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๑.๗๐ เท่าของการลงทุนปี ๒๕๕๔ (๒) มูลค่าผลกระทบ
ต่อเศรฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  เท่ากับ ๓.๙๔ เท่าของ
ค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่า ๑๖,๔๐๐ ล้านบาท (๓) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายของ สวทช. คิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับ ๑.๑๒ เท่า (รายได้ สวทช. จ านวน ๔,๖๔๕.๓๓ ล้านบาทต่อค่าใช้จ่ายจ านวน ๔,๑๕๗.๙๔ ล้านบาท) 
(๔) สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๓๒.๙ บทความต่อบุคลากร
วิจัย ๑๐๐ คน (จ านวนบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อ Science Citation Index 
Expanded (SCIE) ๔๐๑ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑,๒๑๗ คน) (๕) สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากร
วิจัย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๒๗.๓ ค าขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน (จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ๓๓๒ ค าขอ
ต่อบุคลากรวิจัย ๑,๒๑๗ คน) และ (๖) ร้อยละความสามารถในการขับเคลื่อน ๙ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ ๙๓.๖๗ ของเป้าหมาย 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมแล้วทั้งสิ้น ๔,๗๔๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๓ ของแผนรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๖ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. มรีายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด ๑,๓๘๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑๙.๒๙ ของแผนรายได้ประจ าปี ๒๕๕๖ (๑,๑๖๐ ล้านบาท) ในรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ที่เกิดจาก
ความสามารถของ สวทช. ๑,๒๒๑.๔๗ ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ อีก ๑๖๒.๓๔ ล้านบาท ปัจจุบัน สวทช. มี
บุคลากรทั้งสิ้น ๒,๖๘๒ คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๑,๘๑๘ คน และบุคลากรที่ไม่ใช่



   ๘ 

สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๘๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ และ ๓๒.๒๑ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ตามล าดับ 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของ สวทช . ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่า ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ยกเว้น ผลการด าเนินงานด้านบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ สวทช. ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ 
คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ สวทช. ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ (๔๐๑ ฉบับ) พบว่า สูงขึ้นกว่าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๓๘๔ ฉบับ) และพบว่าจ านวน
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor มากกว่าสอง มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ (บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor มากกว่าสอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ 
๒๕๕๖ มีจ านวน ๒๐๐, ๒๐๑ และ ๒๑๙ ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่า สวทช. มุ่งเน้นการผลิตบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
มากข้ึน 



   ๙ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
๑. วิสัยทัศน์ 

สวทช. เปน็พันธมิตรร่วมทางทีด่ี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๒. พันธกิจ 
สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อม

ส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 
๓. เป้าหมายการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

๑) สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๓ เท่าของค่าใช้จ่ายของ สวทช. 

๒) ผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรมเพิ่มข้ึนเป็น ๒ เท่าของมูลค่าการลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

๔. กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๑) ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการด าเนินการทุกพันธกิจ เพื่อสร้าง/เพิ่มมูลค่าให้กับภาคการผลิต ภาค

บริการ และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งร่วมผลักดันให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญเป็นวาระ
ระดับชาติ  

๒) น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีรายได้ สุขภาพ และ
ความปลอดภัยดีขึ้น โดยการผลักดันกิจกรรมผ่านพันธมิตรและเครือข่าย 

๓) ปรับ สวทช. ให้เป็นองค์กรเปิด มุ่งเน้นการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งการปรับวัฒนธรรมองค์กรมาให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู้ใช้
ประโยชน์ การพัฒนาระบบ Smart Call Center ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านงานวิจัยและบริการของ สวทช 
เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวจิัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) น า Technology Readiness 
Level (TRL) และ Stage gate มาใช้ในการวางแผนงาน การตัดสินใจลงทุน และการขยายผล เพื่อให้ผลงาน
ไปถึงผู้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ( Intangible 
assets) เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, องค์ความรู้ (Know-how), ลิขสิทธิ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิจัยต่อยอดและ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) พัฒนาระบบบริหารต้นทุนของการด าเนินงาน อาทิ การฝึกอบรม ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย ให้ค าปรึกษา และ
บริการเทคนิค ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 



   ๑๐ 

๖) จัดระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีผู้น ารุ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่งส าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้ประโยชน์ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๗) บูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคคล แผนและงบประมาณ และผลงาน โดยเน้นความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และพร้อมใช้ตามความต้องการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในทุก
ระดับ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงสารสนเทศทุกระบบ ผ่านหน้าบ้านเดียว (single window entry) และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างเต็มศักยภาพ 

๘) พัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และของประเทศ อาทิ  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สภาพและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ 

๙) พัฒนาและจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้สอดคล้องกับ ISO 31000 โดยบูรณาการกับระบบ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล  



   ๑๑ 

๕. ผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)  
 
  ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดความส าเร็จของ สวทช.  
 
  ๕.๑.๑  ผลการด าเนินงานตาม  Balanced Scorecard  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามมุมมองต่างๆ จ านวน ๖ ตัวชี้วัด ซึ่งมี
เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
KS1 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 
(เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑.๔ เท่าของการลงทุนปี ๒๕๕๔) 

สวทช. ได้น าผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
และตัดสินใจเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการของตนเอง และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาค
บริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ สวทช. เท่ากับ ๗,๘๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๑.๗ เท่าของการ
ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๕๔ เท่ากับ ๔,๕๙๐ ล้านบาท) ซึ่งด าเนินงานได้เกินเป้าหมาย คิด
เป็นร้อยละ ๑๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒.๕ เท่าของค่าใช้จ่าย) 

สวทช. ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดย
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์จนเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจริง 
ไม่ใช่การประมาณการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. ได้ด าเนินการปรับปรุงวิธีการค านวณผลกระทบฯ ให้มีการ

ตัวอย่างผลงานที่เกิดการลงทุนในด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

 สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ด าเนินโครงการทดสอบความปลอดภัยของเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ 
Acrylonitrile butadiene (ABS) เพื่อทดสอบความปลอดภัยของเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ABS ซ่ึงจะช่วยสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่จะน าเม็ดพลาสติกดังกล่าวไปเป็นส่วนประกอบในการผลิ ตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ จากการทดสอบท าให้
บริษัทเอกชน มีความมั่นใจในการผลิตเม็ดพลาสติก Green ABS ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจ าหน่าย โดย
คิดเป็นมูลค่าจากการจ าหน่ายเฉพาะส่วนเม็ดพลาสติก Green ABS ๒๑ ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มในกระบวนการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 
๘๑๐ ล้านบาท 

 บริษัท ไบโอเนท- เอชีย จ ากัด เป็นเอกชนไทยรายเดียวที่ด าเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี บริษัทฯ มีความต้องการที่
จะผลิตวัคซีนและจ าหน่ายในราคาย่อมเยาส าหรับผู้บริโภคในประเทศไทย และมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่พึ่งทางด้าน วัคซีนให้แก่ผู้บริโภคใน
ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต บริษัทฯ ได้ขอรับการอนุญาตใช้สิทธิการน าหัวเชื้อวัคซีนไข้เลือดออก ตัวเลือกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสม 
(Chimeric Live-attenuated vaccine) ทั้ง ๔ ซีโรทัยป์ ที่สร้างขึ้นไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
คิดเป็นมูลค่า ๑๕ ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกที่ได้รับการถ่ายทอดจาก สวทช. ในปี ๒๕๕๖ เป็น
มูลค่ากว่า ๗๒ ล้านบาท 

ย่าง  



   ๑๒ 

ลดทอนมูลค่าของผลกระทบฯ ที่เกิดขึ้นลงตามสัดส่วนที่ สวทช. เกี่ยวข้อง โดยการคูณมูลค่าผลกระทบฯ ที่เกิดขึ้นด้วย
ค่าคงที่ (๐.๓, ๐.๖, ๐.๙) ที่แสดงนัยส าคัญของ สวทช. ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบฯ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาการประเมินผลกระทบและรายงานผลลพัธ์ ผลกระทบจากการด าเนินงานของ สวทช. ผลการด าเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๓.๙๔ เท่าของค่าใช้จ่าย (มูลค่าผลกระทบ
จ านวน ๑๖,๔๐๐ ล้านบาท ต่อค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงิน ณ เดือนกันยายน เท่ากับ ๔,๑๕๗.๙๔ ล้านบาท) ซึ่ง
ด าเนินงานได้เกินเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS5 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายของ สวทช. (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือท าก าไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน แต่รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้
คุณค่างานและการยอมรับ ในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถน ารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป รายได้ของ สวทช. 
รวมทุกประเภท ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๔,๖๔๕.๓๓ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๓,๒๖๑.๕๓ ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุน ๗๒๘.๑๙ ล้านบาท รายได้จากการขายบริการสินค้า ๕๑๙.๐๕ ล้านบาท และ
รายได้อ่ืนๆ อีก ๑๓๖.๕๗ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ ๔,๑๕๗.๙๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
๑,๕๘๕ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๒,๐๒๐.๓๘ ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา ๕๕๒.๕๕ ล้านบาท ดังนั้น สัดส่วนรายได้
ต่อค่าใช้จ่าย (ตามงบการเงินของ สวทช.) เท่ากับ ๑.๑๒ (๔,๖๔๕.๓๓ / ๔,๑๕๗.๙๔) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
KS7-A สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๔๐ ฉบับต่อ
บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วมผลิตบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และบทความสั้นใน
วารสารวิชาการนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๑ ฉบับ ใน
จ านวนนี้มีบทความที่มี Impact Factor มากกว่าสอง จ านวน ๒๑๙ ฉบับ ซึ่งเมื่อค านวณจ านวนบทความเทียบกับ
จ านวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๗ คน คิดเป็นสัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 
เท่ากับ ๓๒.๙ ฉบับ ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕ ของเป้าหมาย 

ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 สวทช. ด าเนินโครงการระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมโภชนาการของนักเรียนไม่ให้มีภาวะทุพโภชนาการ และเพื่อเป็นการติดตามคุณภาพการจัดอาหารกลางวันและการใช้งบประมาณของ
กองทุนอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งท าให้ครูในโรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่ต้องแบ่งเวลาไปใช้ในการเตรียมอาหารกลางวัน จากการใช้งานระบบ Thai School Lunch ช่วย
ให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณอาหารกลางวันลดลงสัปดาห์ละ ๕๐๐ บาท และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันคิดเป็นมูลค่ากว่า ๒๓๐ ล้านบาทต่อ ๑ ปีการศึกษา 

 สวทช. ด าเนินโครงการความร่วมมือคัดพันธุ์และทดสอบสายพันธุ์อ้อยเศรษฐกิจทนเค็ม โดยการคัดพันธุ์อ้อยทนเค็มน าไปปลูกในพื้นที่ ๕,๐๐๐ 
ไร่ พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ จากเดิมเฉลี่ย ๘ ตัน/ไร่ โดยผลผลิตเพิ่มขึ้น ๒.๔ ตัน/ไร่ รวมผลผลิตที่เพิ่มทั้งหมด 
๑๒,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๘๐๐ ล้านบาท 



   ๑๓ 

 
 

 
KS7-B สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒๐ ค าขอต่อบุคลากร
วิจัย ๑๐๐ คน) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. สามารถยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น ๓๓๒ ค าขอ ได้แก่ ค าขอ
สิทธิบัตร ๒๐๓ ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๙๗ ค าขอ ผังภูมิวงจรรวม ๖ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑๒ ค าขอ และการ
คุ้มครองพันธุ์พืช ๑๔ ค าขอ ซึ่งเมื่อค านวณเทียบกับจ านวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๗ คน คิดเป็น
สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย เท่ากับ ๒๗.๓ ค าขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓๖.๕ ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง 
• บทความเร่ือง Flow-based solution–liquid–solid nanowire synthesis ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Nanotechnology เดือนกันยายน 

๒๕๕๖  (Impact Factor = ๓๑.๑๗) 
• บทความเร่ือง Prominent Thermodynamical Interaction with Surroundings on Nanoscale Memristive Switching of Metal 

Oxides ตีพิมพ์ในวารสาร Nano Letters เดือนตุลาคม ๒๕๕๕  (Impact Factor = ๑๒.๑๙) 
• บทความเร่ือง Evolutionary history of continental southeast Asians: ''early train'' hypothesis based on genetic analysis of 

mitochondrial and autosomal DNA data ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Biology and Evolution เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (Impact 
Factor = ๑๐.๓๕) 



   ๑๔ 

 
KS9-A ร้อยละความสามารถในการขับเคลื่อน ๙ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (เป้าหมายปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐) 

สวทช. มีผลการด าเนินงานตามแผนงานการขับเคลื่อน ๙ กลยุทธ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๖๗ ของเป้าหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ๕.๒) 
 

ตารางที่ ๑  ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

มุมมอง ตัวชี้วดัของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป้าหมาย หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 

KS1 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

๑.๔ 
เท่าของการลงทุนปี 

๕๔ 
๑.๗ 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

๒.๕ เท่าของค่าใช้จ่าย ๓.๙๔ 

พันธมิตร /ลูกค้า 
/การเงิน 

KS5 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จา่ยทั้งหมด ≥ ๑ - ๑.๑๒ 

กระบวนการ
ภายใน 

KS7-A สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากร
วิจัย 

๔๐ ฉบับ/๑๐๐ คน/ป ี ๓๒.๙ 

KS7-B สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาตอ่บคุลากรวิจัย ๒๐ ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี ๒๗.๓ 

ความสามารถของ
องค์กร 

KS9-A ร้อยละความสามารถในการขบัเคลื่อน ๙  
กลยุทธ์สูก่ารปฏบิัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๑๐๐ ร้อยละ ๙๓.๖๗ 

 

ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการยื่นจดและมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ 
 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงราทะเล เลขที่ยื่นค าขอ ๑๓๐๓๐๐๐๕๘๖ สูตรอาหารตามการประดิษฐ์นี้เป็นสูตรอาหารที่น าไปใช้เพาะเลี้ยงราทะเลซ่ึง

เป็นแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการค้นพบแล้วและที่ยังไม่ค้นพบอีกมาก ซ่ึงจะมีประโยชน์หลากหลายต่อวงการแพทย์ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จุลินทรีย์ เช่น เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ต่อต้านเน้ืองอก สูตรอาหารนี้จะช่วยแก้ปัญหาเร่ือง
การเจริญเติบโตที่ยาวนานของราทะเลได้ โดยใช้ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณเป็นหัวเชื้อได้ใน ๗ วัน จากเดิมที่ใช้เวลามากกว่า ๑ 
เดือน 

 อุปกรณ์ให้ความร้อนน้ าด้วยแสงแดดพร้อมแผ่นสะท้อนแสงภายในชั้นฉนวนอากาศเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ าด้วยความเร็วสูง  เลขที่ยื่นค าขอ 
๑๓๐๑๐๐๓๒๔๑ อุปกรณ์ให้ความร้อนน้ าเพื่อใช้ในการบริโภคด้วยแสงแดดเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยท่อบรรจุน้ าที่มีการเคลือบผิวเพื่อ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน ท าให้ท่อบรรจุน้ าถ่ายเทพลังงานความร้อนให้กับน้ าที่ถกูบรรจุอยูด่้านใน ท าให้อุณหภูมิของน้ าสูงขึ้น 
อุปกรณ์ให้ความร้อนน้ ายังมีแผ่นสะท้อนแสงและอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งในท่อ ที่ช่วยลดการสูญเสียความเข้มแสงที่เกิดขึ้นท าให้สามารถเก็บ
พลังงานแสงไว้ได้มากขึ้น โดยอุปกรณ์ให้ความร้อนน้ าด้วยแสงแดดตามการประดิษฐ์ท าให้น้ าเดือดหรือน้ ามีอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ใน
ระยะเวลาที่น้อยกว่าอุปกรณ์ให้ความร้อนน้ าด้วยแสงแดดที่เป็นรูปแบบท่อที่มีแผ่นสะท้อนแสงแบบทั่วไป ๓๕ เปอร์เซ็นต์ 



   ๑๕ 

  ๕.๑.๒  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และส านักงบประมาณ 
 

สวทช. มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงบประมาณ 
มีรายละเอียดปรากฎในตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๒ เป้าหมายและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านัก
งบประมาณ และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๖ 

ผลการด าเนินงาน วท. สงป. 

ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา  

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง) ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๙๙ 

จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดบัชาตติ่อบุคลากรวิจยั 
(บทความต่อคน) 

๐.๓๒ - ๐.๓๔ 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดสิทธบิัตร (เรื่อง)  ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๓ 

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาทีย่ื่นขอรับการคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย (ค าขอ/คน) ๐.๑๓ - ๐.๒๗ 

สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับงบประมาณที ่สวทช.ได้รับ (เท่า) ๖.๑๒ ๒.๒๐ ๔.๙๐ 

ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จ านวนผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ 
และภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 

๑๓๘ ๕๐ ๑๕๖ 

จ านวนหนว่ยงานที่น าผลงานวิจยัและพฒันาไปใช้ประโยชน์ (ราย) ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๗๖ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ร้อยละ) ๘๐ ๘๐ ๘๗.๘๑ 

มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน (ล้านบาท) ๖,๘๘๕ - ๗,๘๐๐ 

ผลผลิตการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนก าลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการสง่เสริมให้ท าวิจัยและพัฒนา (คน) ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๔๕ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน วทน. (คน) ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๖,๗๕๕ 

ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรด้าน วทน. ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) ๘๐ ๘๐ ๙๒.๔๐ 

จ านวนหลกัสูตรเพื่อการฝกึอบรมและพฒันาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (หลักสูตร) ๓๖ - ๓๖ 

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม สวทช. (คน) ๔,๗๙๑ - ๔,๖๐๔ 

จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมด้าน วทน. (คน) ๖,๕๐๐ - ๖,๕๖๗ 

จ านวนเยาวชนที่เขา้ค่ายวิทยาศาสตร์ (คน) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๖๐๒ 

จ านวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน (ผลงาน) ๒๕๐ - ๒๖๕ 

ผลผลิตการให้บริการด้านโครงสรา้งพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ว และ ท) 

จ านวนผู้มาใช้บรกิารในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ราย) ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๒๕ 

จ านวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ราย) ๔๐ ๔๐ ๖๔ 

จ านวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการขอ้มูลทาง ว และ ท (รายการ) ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๘,๐๓๐ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ) ๘๐ ๘๐ ๙๒.๕๔ 

จ านวนโครงการความร่วมมือดา้น วทน. ระหวา่งประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล (โครงการ) 

๑๔ - ๑๔ 



   ๑๖ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๖ 

ผลการด าเนินงาน วท. สงป. 

ผลผลิตด้านการเงิน 

สัดส่วนรายได้ต่อรายได้แผ่นดิน (เท่า) ๐.๓๔ - ๐.๔๑ 

ผลผลิตด้านงานสนับสนุน 

ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ) ๘๐ - ๑๐๐ 
 
 

๕.๑.๓  ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบญัชี ๒๕๕๖ 
 
สวทช. มีผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 

๒๕๕๖ ดังนี้ 
 



   ๑๗ 

ตารางที่ ๓  เป้าหมายและผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบญัชี ๒๕๕๖  

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ประจ าปบีัญชี ๒๕๕๖ ผลการด าเนินงาน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

๑. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน๑  ๒๐          
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ความส าเร็จของการบริหารการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตของเงินกองทุนฯ            
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑  สัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมตอ่งบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖ เท่า ๑๐ ๕.๕๒ ๕.๘๒ ๖.๑๒ ๖.๒๗ ๖.๔๒ - ๐.๐๑ ๐.๒๓ ๔.๙๐ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ สัดส่วนรายได้ต่อรายได้แผน่ดิน เท่า ๕ ๐.๒๘๖ ๐.๓๑๖ ๐.๓๔๖ ๐.๓๗๖ ๐.๔๐๖ ๐.๑๐๙ ๐.๒๐๗ ๐.๒๙๒ ๐.๔๑ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ การจดัส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงนิฯ ตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้

กรมบญัชีกลาง 
วัน ๕ > ๖๐ - ๖๐ ๕๐ ๔๐ 

๒๙ วัน 

๒. ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ  ๒๐          
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ย่ืนขอรับความคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย (ภาคผนวก ก-ซ) ค าขอ/คน ๕ ๐.๑๑๐ ๐.๑๒๐ ๐.๑๓๐ ๐.๑๔๕ ๐.๑๖๐ ๐.๐๔๑ ๐.๐๘๒ ๐.๑๒๕ ๐.๒๗ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย  (ภาคผนวก  ฌ) บทความ/คน ๕ ๐.๒๖ ๐.๒๙ ๐.๓๒ ๐.๓๔ ๐.๓๖ ๐.๐๑ ๐.๐๖ ๐.๑๒ ๐.๓๔ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓ จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช.  (ภาคผนวก  ญ) ราย ๕ ๔,๑๓๐ ๔,๓๒๐ ๔,๔๗๗ ๔,๖๓๔ ๔,๗๙๑ ๙๖๗ ๑,๖๕๕ ๒,๗๓๐ ๔,๖๐๔ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔ จ านวนหลักสูตรเพือ่การฝกึอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้จริงในปีบัญชี 

๒๕๕๖ (ภาคผนวก ฎ) 
หลักสูตร ๕ ๒๔ ๒๗ ๓๐ ๓๓ ๓๖ ๗ ๙ ๑๖ ๓๖ 

๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๓๐          

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  การเพิ่มขึน้ด้านการลงทนุของภาครฐัและภาคเอกชนปีบัญช ี๒๕๕๖ ล้านบาท ๑๐ ๕,๙๑๕ ๖,๑๕๗.๕ ๖,๔๐๐ ๖,๖๔๒.๕ ๖,๘๘๕ ๙๑ ๔๙๕ ๗๓๑.๗๓ ๗,๘๐๐ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์  (ภาคผนวก  ฏ-ฐ) ชิ้นงาน ๑๐ ๘๒ ๙๖ ๑๑๒ ๑๒๔ ๑๓๘ ๑๖ ๒๘ ๔๗ ๑๕๖ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ จ านวนหน่วยงานทีน่ าผลงานวิจัยและพฒันาไปใช้ประโยชน์ (ภาคผนวก ฏ) ราย ๑๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๙ ๓๙ ๕๔ ๑๗๖ 

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ๓๐          
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฑ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ การควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 



       ๑๘ 

๑) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ความส าเร็จของการบริหารการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตของเงินกองทุนฯ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ สัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมต่องบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบญัชี ๒๕๕๖ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 สัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมตอ่
งบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖ 

เท่า ๑๐ ๕.๕๒ ๕.๘๒ ๖.๑๒ ๖.๒๗ ๖.๔๒ N/A ๐.๐๑ ๐.๒๓ ๔.๙๐ 

วิธีวัดผล วัดผลจากสัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่องบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจากมูลค่าผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการ/
กิจกรรมของ สวทช. เป็นตัวเงิน ทั้งที่สิ้นสุดและที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยนับเฉพาะมูลค่าที่เกิดขึ้นต่อผู้รับบริการหลังจากที่รับบริการจาก สวทช. เช่น ต้นทุน
ลดลง รายได้เพิ่มขึ้น ทดแทนการน าเข้า ฯลฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สวทช. ได้ด าเนินการปรับปรุงวิธีค านวณผลกระทบฯ ให้มีการลดทอนมูลค่าลงตาม
สัดส่วนที่ สวทช. เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาการประเมินผลกระทบ เพื่อใช้รายงานเป็นผลด าเนินงานของ สวทช.  

 
ผลการด าเนินงาน  

ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลงานของ สวทช. ๕๘๔ โครงการ ที่ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๐๐ ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนกับงบประมาณที่ สวทช. 
ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๓๕๐ ล้านบาท คิดเป็น ๔.๙๐ เท่า 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ สัดส่วนรายได้ต่อรายได้แผ่นดนิ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ  
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 สัดส่วนรายได้ต่อรายได้
แผ่นดนิ 

เท่า ๕ ๐.๒๘๖ ๐.๓๑๖ ๐.๓๔๖ ๐.๓๗๖ ๐.๔๐๖ ๐.๑๐๙ ๐.๒๐๗ ๐.๒๙๒ ๐.๔๑ 

วิธีวัดผล วัดผลจากสัดส่วนรายได้ต่อรายได้แผ่นดิน โดยพิจารณาจากรายได้ หมายถึง รายได้รวมของ สวทช. (ยกเว้นงบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖) ต่อ
งบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีรายได้ (ไม่รวมรายได้แผ่นดิน) จ านวน ๑,๓๘๓.๘๑ 
ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนกับงบประมาณที่ สวทช. ได้รับในปีบัญชี ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๓๕๐ ล้านบาทคิดเป็น ๐.๔๑ เท่า 
ทั้งนี้ รายได้ของ สวทช. ประกอบด้วยรายได้ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 



       ๑๙ 

รายไดแ้ยกตามประเภท ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
เงินอุดหนุนอื่น ๒๒๕.๕๗ ๑๙๓.๘๖ ๑๓๐.๕๙ ๑๗๘.๑๗ ๗๒๘.๑๙ 
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า ๑๒๖.๒๗ ๑๐๔.๓๗ ๑๑๔.๙๔ ๑๗๓.๔๗ ๕๑๙.๐๕ 
รายได้อื่นๆ ๑๓.๐๐ ๓๐.๑๑ ๓๘.๕๕ ๕๔.๙๑ ๑๓๖.๕๗ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น ๓๖๔.๘๔ ๓๒๘.๓๔ ๒๘๔.๐๘ ๔๐๖.๕๕ ๑,๓๘๓.๘๑ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้
กรมบัญชีกลาง 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 การจดัส่งรายงานการรับและการใช้จา่ยเงินฯ ตาม
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๑๗๐ ให้
กรมบัญชกีลาง 

วัน ๕ >
๖๐ 

- ๖๐ ๕๐ ๔๐ 
๒๙ วัน 

วิธีวัดผล - จัดส่งรายงานมากกว่า ๖๐ วันนับจากวันสิน้งบประมาณ  เทียบเท่าระดับ ๑ 
- จัดส่งรายงานภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณและมีรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เทียบเท่าระดับ ๓  
- จัดส่งรายงานภายใน ๕๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณและมีรูปแบบรายงานทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน เทียบเท่าระดับ ๔ 
- จัดส่งรายงานภายใน ๔๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณและมีรูปแบบรายงานทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน เทียบเท่าระดับ ๕ 

 
ผลการด าเนินงาน 

สวทช. อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ โดยมีก าหนดการจัดส่งรายงานการรับและ
การใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กับกรมบัญชีกลาง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
๒) ผลการด าเนินงานด้านปฏิบตัิการ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาทีย่ื่นขอรับความคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาทีย่ื่นขอรับ
ความคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย 

ค าขอ/
คน 

๕ ๐.๑๑๐ ๐.๑๒๐ ๐.๑๓๐ ๐.๑๔๕ ๐.๑๖๐ ๐.๐๔๒ ๐.๐๘๒ ๐.๑๒๕ ๐.๒๗ 

วิธีวัดผล วัดผลจากจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ย่ืนขอรับความคุ้มครองต่อบุคลากรวิจัย โดยพิจารณาจากจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ย่ืนขอรับความคุ้มครอง พิจารณาจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการย่ืนจด ๕ ประเภท ประกอบด้วย (๑) สิทธิบัตร (๒) อนุสิทธิบัตร (๓) ผังภูมิวงจรรวม (๔) คุ้มครองพันธุ์พืช และ (๕) ความลับทางการค้า 
(trade secret) ไม่นับรวมลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า/บริการ ที่ สวทช. ได้สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ๕ ประเภทข้างต้นที่ได้รับความคุ้มครองใน
ปีบัญชี ๒๕๕๖ (ไม่สะสม) ต่อบุคลากรวิจัย หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานใน Role Profile วิจัยและพัฒนาของ สวทช. 

 



       ๒๐ 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองจ านวนทั้งสิ้น ๓๓๒ ค าขอ 

เมื่อเทียบสัดส่วนกับจ านวนบุคลากรวิจัยในปี ๒๕๕๖ จ านวน ๑,๒๑๗ คน คิดเป็น ๐.๒๗ ค าขอ/คน โดยมีรายละเอียด
ผลการด าเนินงานด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง ๕ ประเภท ดังนี้ (รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก ก-ซ) 
 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมทั้งสิ้น 

๑. สิทธิบัตร  ๑๙ ๓๓ ๓๑ ๑๒๐ ๒๐๓ 
๒. อนุสิทธิบัตร ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๕๑ ๙๗ 
๓. ผังภูมิวงจรรวม - - ๒ ๔ ๖ 
๔. คุ้มครองพันธุ์พืช ๑๔ - - - ๑๔ 
๕. ความลับทางการค้า ๔ ๒ ๑ ๕ ๑๒ 
รวม ๕๑ ๕๐ ๕๑ ๑๘๐ ๓๓๒ 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จ านวนบทความที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 จ านวนบทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ต่อบุคลากรวิจัย 

บทความ/
คน 

๕ ๐.๒๖ ๐.๒๙ ๐.๓๒ ๐.๓๔ ๐.๓๖ ๐.๐๑ ๐.๐๖ ๐.๑๒ ๐.๓๔ 

วิธีวัดผล วัดจากจ านวนบทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย โดยพิจารณาจาก (๑) จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ก าหนดพิจารณาจากวารสารทีไ่ด้รับการยอมรบัและมรีายชื่อตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับและเปิดเผยแก่
สาธารณะโดยทั่วไป และ (๒) จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ พิจารณาจากวารสารที่อยู่ใน Science Citation Index 
Expanded (SCIE) หรือ Social Science Citation Index (SSCI) หรือที่มี Impact Factor ต่อบุคลากรวิจัย หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานใน Role Profile 
วิจัยและพัฒนาของ สวทช.  

 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น ๔๑๒ บทความ เมื่อเทียบสัดส่วนกับจ านวนบุคลากรวิจัยที่มีอยู่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๖ จ านวน ๑,๒๑๗ คน คิดเป็น 
๐.๓๔ บทความ/คน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ) 
 
 
 
 
 



       ๒๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 จ าน วนผู้ ไ ด้ รั บป ระ โยชน์ จ ากกา ร
ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของ สวทช. 

ราย ๕ ๔,๑๓๐ ๔,๓๒๐ ๔,๔๗๗ ๔,๖๓๔ ๔,๗๙๑ ๙๖๗ ๑,๖๕๗ ๒,๗๓๐ ๔,๖๐๔ 

วิธีวัดผล วัดผลจากจ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. โดยพิจารณาจาก จ านวนบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจาก สวทช. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะส าหรับการปฏิบัติงานจริงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในปีบัญชี  
๒๕๕๖ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ านวน ๔,๖๐๔ ราย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ญ) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ จ านวนหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและน าไปใช้จรงิในปี
บัญชี ๒๕๕๖ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 จ านวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและ
พัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และน าไปใช้จริงในปีบัญชี ๒๕๕๖ 

หลักสูตร ๕ ๒๔ ๒๗ ๓๐ ๓๓ ๓๖ ๗ ๙ ๑๖ ๓๖ 

วิธีวัดผล วัดผลจากจ านวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้จริงในปีบัญชี ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจาก จ านวนหลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ สวทช. พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่บุคคลภายนอกในปีบัญชี ๒๕๕๖ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เป็นหลักสูตรใหม่
จ านวน ๓๖ หลักสูตร (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฎ) 



       ๒๒ 

๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเพิ่มขึ้นด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนปีบัญชี ๒๕๕๖ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ  
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 การเพิ่มขึน้ด้านการลงทนุของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปีบัญชี 
๒๕๕๖ 

ล้านบาท ๑๐ ๕,๙๑๕ ๖,๑๕๗.๕ ๖,๔๐๐ ๖,๖๔๒.๕ ๖,๘๘๕ ๙๑ ๔๙๕ ๗๓๑.๗๓ ๗,๘๐๐ 

วิธีวัดผล วัดผลจากจ านวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคเกษตรกรรม จากการมีส่วนร่วมหรือการปฏิบัติงานของ สวทช. ในปีบัญชี ๒๕๕๖ ซ่ึง
พิจารณาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) จ านวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจริงในภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคเกษตรกรรมของประเทศจากมีส่วนร่วมหรือการปฏิบัติงาน
ของ สวทช. ในปีบัญชี ๒๕๕๖ (เป็นจ านวนเงินลงทุนที่ไม่ถกูระบุเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินประจ าปีของ สวทช.) และ (๒) จ านวนเงินลงทุนที่ สวทช. ได้รับเพิ่มขึ้น
จากการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคเกษตรกรรมภายนอกในปีบัญชี ๒๕๕๖ (เป็นจ านวนเงินลงทุนที่ถูกระบุ
เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินประจ าปีของ สวทช.) 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๗,๘๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นด้าน
การลงทุนของภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคเกษตรกรรม ดังนี้ 
 

ประเภทการลงทุน รวม 
(ล้านบาท) 

๑. การลงทุนโครงการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ๒,๖๓๕.๑๐ 
- ด าเนินการเพื่อใช้สิทธิประโยชนท์างภาษี ๑,๔๑๖.๘๕ 
- ด าเนินการผ่าน สวทช. (รับจา้งวิจัย/รับจ้างท างาน) ๑,๒๑๘.๒๕ 

๒. การลงทุนด้าน ว และ ท ในกระบวนการผลิต/บริการของภาคเอกชน ๔,๗๖๘.๗๐ 
- การลงทุนผ่านการกู้ดอกเบี้ยต่ า ๖๗๗.๙๙ 
- การลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ๓,๘๑๕.๕๒ 
- การลงทุนเชา่/ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ๑๑๗.๗๔ 
- การร่วมลงทุนผ่านโครงการ iTAP ๑๕๗.๔๖ 

๓. การรับบริการด้าน ว และ ท ของ สวทช. ๒๑๐.๙๑ 
- การบริการให้ค าปรึกษา ๒๗.๙๕ 
- การใช้สิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ ๑๗.๙๖ 
- การฝึกอบรม ๘๖.๑๙ 
- การวิเคราะห์ทดสอบ ๗๘.๘๑ 

๔. การลงทุนจ้างบุคลากรด้าน ว และ ท เพ่ิมขึ้น ๑๘๕.๒๙ 
รวมทั้งสิ้น ๗,๘๐๐.๐๐ 

 



       ๒๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รบัการพัฒนาและน าไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ  
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ
การพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ 

ชิ้นงาน ๑๐ ๘๒ ๙๖ ๑๑๒ ๑๒๔ ๑๓๘ ๑๖ ๒๘ ๔๗ ๑๕๖ 

วิธีวัดผล วัดผลจากจ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยน าไปถ่ายทอดและเกิดการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจริงในปีบัญชี ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจากจ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมายถึง ผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ของ สวทช. การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การลดต้นทุนการผลิต 
ลดหรือทดแทนการน าเข้า ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผ ลิตภัณฑ์ ท าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
แก้ปัญหาทางเทคนิค น าไปวิจัยและพัฒนาต่อยอด หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ประโยชน์ ก าหนดปรับเป้าหมายผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีจ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๕๖ ชิ้นงาน (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฏ 
และ ฐ) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จ านวนหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ  
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๔ 

ระดับ 
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

 จ านวนหน่วยงานที่น าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ราย ๑๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๙ ๓๙ ๕๔ ๑๗๖ 

วิธีวัดผล วัดผลจากจ านวนหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ สวทช. จะพิจารณาจากศักยภาพและ
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน อาทิ ความเหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับการถ่ ายทอด
เทคโนโลยี  มีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น ซ่ึงมีเงื่อนไข/เกณฑ์ในการพจิารณา
จากการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละผลงานวิจัยและพัฒนาจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภท ลักษณะของเทคโนโลยีและผลงานที่
จะใช้ถ่ายทอด โดยการพิจารณาจะครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละผลงานวิจัยนั้นๆ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ไปใช้
ประโยชน์รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฏ) ประกอบด้วยภาคเอกชน ๑๐๐ ราย ภาครัฐ ๔๘ 
ราย ชุมชน ๒๗ ราย และต่างประเทศ ๑ ราย 



       ๒๔ 

๔) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับ  
๑ 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

ระดับ  
๔ 

ระดับ  
๕ 

ไตรมาส ๑ 
ไตรมาส ๒ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๓ 
(สะสม) 

ไตรมาส ๔ 
(สะสม) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาคผนวก ฑ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ การควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปรากฎดังภาคผนวก ฑ 
 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามกลยุทธข์อง สวทช. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม Balanced Scorecard และตัวชี้วัด

ต่างๆ 

การด าเนินงานผลักดันกลยุทธ์ของ สวทช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการปรับแผนการด าเนินงานให้เกิดกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างกลยุทธ์ต่างๆ มายังเป้าหมายหลักของ สวทช. ในเร่ืองการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้มากข้ึน โดยผลักดันให้เกิดการด าเนินงานในโครงการวิจัยสหวิทยาการขนาดใหญ่ที่มุ่งหวังให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับพันล้านบาท (Giga Impact Initiative: GII) ซึ่งเป็นงานที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้แทน
พนักงาน (Change Agents) ของ กลยุทธ์ที่ ๑, ๒, ๔, ๖ และ ๙ ดังนั้น การรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ผลการด าเนินงานการผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยสหวิทยาการขนาดใหญ่ที่
มุ่งหวังให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับพันล้านบาท (GII) และ (๒) ผลการด าเนินงานในส่วนของการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นความส าเร็จร้อยละ ๙๓.๖๗ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) การผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยสหวิทยาการขนาดใหญ่ที่มุ่งหวังให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับพันล้านบาท สวทช. ได้พัฒนากระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยสหวิทยาการขนาด
ใหญ่ที่มุ่งหวังให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับพันล้านบาท (Giga Impact Initiative: GII) โดยได้น า
แนวคิดเรื่อง Strategic Benefit Group (SBG) ซึ่ง Change Agent ของกลยุทธ์ที่ ๔ ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้นักวิจัยเพิ่มมุมมองด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายไปพร้อมๆ กันตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยจัดการ
ฝึกอบรมด้าน business and project management ให้แก่นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดที่จะเข้ามารับท า
หน้าที่เป็น Product and Service Development Manager (PSDM) ของแต่ละชุดโครงการ นอกจากนี้ ในด้านการ
อนุมัติโครงการยังได้เพิ่มกลไกคณะผู้เชี่ยวชาญเทคนิค และคณะที่ปรึกษาเอกชนเพื่อท าหน้าที่ในการกลั่นกรองและให้
ความเห็นก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท (GII Board) 
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ อีกทั้ง มีการจัดท าคู่มือ Stage-Gate เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ GII ตามบริบทของ 



       ๒๕ 

สวทช. ด้วย ทั้งนี้ จากข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวน ๑๑ ชุดโครงการ มีชุดโครงการวิจัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของ
คณะผู้เชี่ยวชาญเทคนิค (เพื่อประเมินในส่วนของหลักการ ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค งบประมาณ และระยะเวลา
โครงการ) คณะที่ปรึกษาธุรกิจ (เพื่อประเมินข้อเสนอโครงการในเชิงธุรกิจและการใช้ประโยชน์) และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท (GII Board) ให้ด าเนินการทั้งสิ้น
จ านวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) นวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ ายางเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศจาก
ยางธรรมชาติ ๒) การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแบบก้าวกระโดด ๓) นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผล
สดของไทย ๔) การบูรณาการเทคโนโลยีแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจรภายใต้ Zero Waste Concept เพื่ออาหาร
และพลังงาน ๕) Enzyme & Microbial Product Pre-pilot Platform for Bio-based Economy และ ๖) ระบบ
และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสัตว์น้ า ปัจจุบันโครงการที่ผ่านการอนุมัติทั้ง ๖ โครงการได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามการด าเนินโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท (Standing Committee) เพื่อท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของแต่ละชุดโครงการ ตลอดจนพิจารณาผลการด าเนินงานของโครงการและอนุมัติ
กรอบงบประมาณรวมหรือยุติโครงการในแต่ละระยะ (Stage) ตามความเหมาะสมของเป้าหมายแล้ว 

๒) การด าเนินงานในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ  ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ 

กลยุทธ์ที่ ๒ – การเฟ้นหางานวิจัยของ สวทช. ที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชน การสื่อสารผลที่
เกิดขึ้น/ผลส าเร็จให้สังคมรับรู้ เพ่ือให้พันธมิตร/ลูกค้ามีการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. และก่อให้เกิดผลกระทบที่
สูงขึ้น มีการผลักดันในเชิงกลไกสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. สู่ชุมชน อาทิ การส ารวจความพร้อมของ
ชุมชนในการรับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อน างานวิจัยด้านสิ่งทอลงพื้นที่ในภาคเหนือ อีสาน และใต้ การจัดท าร่างคู่มือ
การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบเชิงสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลกระทบ การจัดท าแผนปฏิบัติการในการสร้าง
ความตระหนักและแรงจูงใจ นโยบายและกลไกต่างๆ ที่สนับสนุนงานของ สวทช. ด้านชุมชนสังคม มีการจัดท าระบบ
รายงานข้อมูลผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณประโยชน์ และมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร สวทช. ที่
ท างานด้านชุมชนชนบท และเชื่อมโยงเข้าร่วมกิจกรรมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด 
เพื่อรับฟังโจทย์/ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ ๓ - ท าให้ สวทช. เป็นองค์กรเปิด ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อเป็นที่พึ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน โดยด าเนินการเพิ่มช่องทางสื่อสารสู่ภายนอกใน
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น NSTDA channel (สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ของ สวทช.) ซึ่งมีการออกอากาศอย่างเป็น
ทางการแล้วและมีการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนทั้ง
ขนาดใหญ่และ SMEs เก่ียวกับความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 
จัดท า NSTDA App. (แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สวทช. ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบ iOS และ android และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน NSTDA investors’ day 
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรม CEO talk ๖ ครั้ง กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ระบบรถไฟราง และ บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งช่วยให้ภาคเอกชนรู้จัก สวทช. และเกิด
โครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้ด าเนินกิจกรรม open lab เปิดห้องปฏิบัติการ ๒๘ ห้องในงาน 
NAC กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (business matching) ไปแล้วจ านวน ๖ ครั้งที่จังหวัดภูเก็ต สงขลา ตรัง อุบลราชธานี 



       ๒๖ 

นครศรีธรรมราช และอุดรธานี ได้รับทราบประเด็นความต้องการด้านงานวิจัยและพัฒนา และไขข้อข้องใจเรื่องบริการ
สนับสนุนของ สวทช. และได้ปรับปรุงระบบ call center ให้เป็นระบบ digital และเพิ่มช่องการ update ข้อมูล
ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง call center และเสียงรอสายในรูปแบบ SPOT 

กลยุทธ์ที่ ๕ – การพัฒนาระบบบริหารต้นทุนของงานบริการ ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร และ
ระบบการบริหารวัสดุและวัตถุดิบ พัฒนา (ร่าง) แบบจ าลองโครงสร้างต้นทุนส าหรับกลุ่มงานวิเคราะห์ทดสอบและกลุ่ม
งานฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแบบจ าลองและเตรียมทดลองใช้ในปี ๒๕๕๗  
นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบ ารุงรักษากลางแล้วเสร็จ โดยมีการเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง และก าลังด าเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อครุภัณฑ์ส าหรับระบบบริหารครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ในด้านการจัดท า master list วัสดุและ
วัตถุดิบนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงการบันทึกชื่อวัสดุและวัตถุดิบให้เป็นไปตามรายการที่ได้ก าหนดไว้ และได้พัฒนา
กระบวนการจัดการสินค้าหลักแล้วเสร็จและก าลังจะทดลองใช้  ในส่วนของการผลักดันการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง 
สวทช. (NSTDA central lab) นั้น ได้สรรหาพนักงานประจ าห้องปฏิบัติการกลางแล้วและได้ด าเนินกระบวนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ ๖ – การจัดระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีผู้น ารุ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ส าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความช านาญในงานที่ท า มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบ
ผลงานตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ปฐมนิเทศกลุ่มพนักงานใหม่ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เช่น lab visit, วารสารภายในรายเดือน (NSTDA Style), tea talk, green & clean NSTDA และการ
จัดท าสื่อส่งเสริม core values (สติ๊กเกอร์หน้าลิฟต์ และ roll up ประกอบการจัดบูธต่างๆ)  ในส่วนของการพัฒนา
ระบบการสืบทอดต าแหน่งนั้น มีการประเมิน potential competency แล้วเสร็จ ซึ่งผลการประเมินถูกน ามาใช้ในการ
จัดท า potential successor lists กลุ่มบริหารระดับกลาง พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการเลื่อนต าแหน่ง  นอกจากนี้ 
มีการส ารวจ employee engagement โดยจัด focus group ๒๕ ครั้ง ครอบคลุมบุคลากรสายวิจัยและพัฒนา 
สนับสนุนวิจัยพัฒนา และกลุ่มธุรกิจ และน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง ในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนที่ได้ก าหนดไว้และด าเนินการจัดหลักสูตรเพิ่มจากแผน เช่น พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะ การตรวจติดตามภายใน ตลอดจนมีการจัดประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(functional competency) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง และวางแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับปี ๒๕๕๗ 

กลยุทธ์ที่ ๗ – การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการ
ตัดสินใจ ในทุกระดับผ่านหน้าบ้านเดียว (Single Window Entry) และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา 
ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการท างานของ สวทช. ได้แก่ ระบบลงทะเบียนและ
จัดเก็บข้อมูลบุคลากรวิจัยที่ไม่ใช่พนักงาน ระบบ myProject เพื่อบริหารจัดการโครงการ ระบบ NSTDA cloud โดยมี
การปรับปรุงทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายกลาง สวทช. และขยายบริการ ระบบจัดเก็บข้อมูล myBox โดยมีการเปิดใช้งาน
แล้ว  นอกจากนี้ มีการจัดพื้นที่รองรับระบบส ารอง (DR site) ที่โยธี และมีการพัฒนาระบบที่จะรองรับการท างานของ 
สวทช. ในปี ๒๕๕๗ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการการตลาดเชิงวิเคราะห์ ระบบบ ารุงรักษากลาง ฐานข้อมูลผลกระทบ 
ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (NSTDA cockpit) ระบบอีเมล์กลาง ระบบติดตามการให้บริการ (NSTDA services tracking 
system) และซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ (tablet, smartphone) ของพนักงาน และติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อมูล (Truecrypt) ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับพนักงานสายสนับสนุนแล้วเสร็จ 



       ๒๗ 

กลยุทธ์ที่ ๘ – การพัฒนาคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กรและของประเทศ  
ด าเนินการพัฒนาคลังข้อมูลบริการของ สวทช. ร่วมกับ ศจ. และพัฒนาคลังข้อมูลอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แล้วเสร็จ ในด้าน
การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการนั้น ได้สรุปความต้องการเชิงระบบจากหน่วยงานน าร่อง ๓ แห่ง (ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC), ห้องปฏิบัติทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก (CTL) และห้องปฏิบัติการของ ศน. 
(lab Nanotac)) เพื่อน ามาออกแบบระบบติดตามการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. แล้ว ตลอดจนส่งมอบ
ระบบให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแล้ว 

กลยุทธ์ที่ ๙ - หน่วยงานระดับศูนย์แห่งชาติ และส านักงานกลาง สามารถน ากรอบแนวทางบริหารความ
เสี่ยงของ สวทช. ไปปฏิบัติ  มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับ impact-likelihood 
เป็น ๑๖ (R5b, R6a, R6b) และ ๑๒ (R7a และ R7c) โดย risk owners และ task owners ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
ตามแผนฯ ดังกล่าวและรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส ๔ แล้ว มีการปรับแก้ไขคู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. โดย
ระบุสิ่งที่ต้องด าเนินการกับความเสี่ยงระดับปานกลางและต่ า ๙ ประเด็น และมีการใช้ bow tie diagram เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่ง risk owner ได้ด าเนินการจัดท า bow tie diagram ครบถ้วนทุกประเด็นความเสี่ยงแล้ว 
ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงระดับศูนย์แห่งชาตินั้น แต่ละศูนย์ฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับระดับองค์กร โดยผลที่ได้ คือ bow-tie diagram ของ Strategic Business Unit: SBU ทั้ง ๖ แห่ง ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับ SBU และเร่ิมมีการด าเนินการตามแผนฯ แล้ว 
 
๕.๓ ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สวทช. 
 
 สวทช. ปรับทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประเทศใน ๕ คลัส เตอร์  ได้แก่  (๑)  คลัส เตอร์ เกษตรและอาหาร (๒) คลัส เตอร์สุขภาพและการแพทย์  
(๓) คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (๔) คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส และ (๕) คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงก าหนดให้มีกลุ่มโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีส าคัญที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
หลายคลัสเตอร ์(Cross Cutting Technology) นอกจากนี้ สวทช. ยังด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ
ในอนาคต (Platform Technology) เพื่อให้ครอบคลุมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมี
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๕.๓.๑  จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนา 
 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีโครงการวิจัยและพัฒนา ที่ด าเนินการอยู่จ านวน  ๑,๗๔๙ โครงการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 แบ่งตามสถานภาพโครงการ เป็นโครงการใหม่ที่ได้รับการอนุมัติในปี ๒๕๕๖ จ านวน ๕๒๕ โครงการ 
โครงการต่อเนื่องจ านวน ๑,๒๒๔ โครงการ โดยในจ านวนโครงการทั้งหมด ๑,๗๔๙ โครงการ มีมูลค่า
โครงการรวมทั้งสิ้น ๓,๖๔๓.๐๙ ล้านบาท และมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๔๙๓ โครงการ 



       ๒๘ 

 แบ่งตามประเภทโครงการ เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการเอง ๕๖๐ โครงการ โครงการที่สนับสนุน
หน่วยงานภายนอกจ านวน ๕๓๕ โครงการ โครงการร่วมวิจัย จ านวน ๒๓๔ โครงการ และโครงการรับจ้าง
วิจัย จ านวน ๔๒๐ โครงการ 

 แบ่งตามกลุ่มโปรแกรม เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก ่ 

o กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร์ (cluster based) รวม ๑,๐๕๓ โครงการ มูลค่า 
๒,๑๗๓.๘๑ ล้านบาท เป็นโครงการใหม่จ านวน ๓๐๗ โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจ านวน ๗๔๖ 
โครงการ ในจ านวนนี้มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๒๗๗ โครงการ และเป็นโครงการ
ที่ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเองจ านวน ๒๑๗ โครงการ สนับสนุนภายนอกจ านวน ๔๐๕ 
โครงการ ร่วมวิจัยจ านวน ๑๓๓ โครงการ และรับจ้างวิจัยจ านวน ๒๙๘ โครงการ โดยคลัสเตอร์
เกษตรและอาหาร มีโครงการวิจัยรวมมากที่สุด จ านวน ๓๑๓ โครงการ ล าดับต่อมา ได้แก่ กลุ่ม
โปรแกรม Cross Cutting Technology และคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน
โครงการ ๒๐๒ และ ๒๐๐ โครงการ ตามล าดับ ส่วนมูลค่าโครงการรวม พบว่า คลัสเตอร์เกษตร
และอาหาร มีมูลค่ารวมสูงสุด คือ ๕๔๙.๐๕ ล้านบาท ล าดับต่อมาคลัสเตอร์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มูลค่ารวม ๕๒๔.๔๖ ล้านบาท (รูปที่ ๑ และ ๒) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าโครงการ
ต่อจ านวนโครงการ พบว่า คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ มีมูลค่าต่อจ านวนโครงการสูงสุด คือ 
๓.๑๕ ล้านบาทต่อโครงการ นอกจากนี้ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร เป็นคลัสเตอร์ที่มีการวิจัย
เองและสนับสนุนโครงการวิจัยให้หน่วยงานภายนอกมากที่สุด ส่วนโครงการรับจ้างวิ จัย มีการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่ในกลุ่มโปรแกรม Cross Cutting Technology 

o กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน มีจ านวนโครงการวิจัยรวม ๖๙๖ โครงการ มูลค่า
โครงการรวม ๑,๔๖๙.๒๘ ล้านบาท เป็นโครงการใหม่จ านวน ๒๑๘ โครงการ โครงการต่อเนื่อง
จ านวน ๔๗๘ โครงการ ในจ านวนนี้มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๒๑๖ โครงการ (รูป
ที่ ๓ และ ๔) เมื่อพิจารณาตามประเภทโครงการ พบว่า เป็นโครงการที่ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาเองจ านวน ๓๔๓ โครงการ โครงการสนับสนุนหน่วยงานภายนอกจ านวน ๑๓๐ โครงการ 
โครงการร่วมวิจัยจ านวน ๑๐๑ โครงการ และโครงการรับจ้างวิจัยจ านวน ๑๒๒ โครงการ 



       ๒๙ 

 

รูปที่ ๑ จ านวนโครงการวิจัยรายคลัสเตอร์ จ าแนกตามสถานภาพโครงการ 
 

 
รูปที่ ๒ โครงการวิจัยรายคลัสเตอร์ จ าแนกตามจ านวนและมูลค่าโครงการรวม 

จ านวน (โครงการ) มูลค่า (ล้านบาท) 



       ๓๐ 

 
รูปที่ ๓ จ านวนโครงการวิจัยรายเทคโนโลยี จ าแนกตามสถานภาพโครงการ 

 

๑๑๐ 

๒๗๖ 

๑๕๓ ๑๕๗ 

๑๓๓.๔๗ 
๒๑๔.๔๙ 

๓๖๕.๔๕ 

๗๕๕.๘๖ 

๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๔๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

๖๐๐.๐๐ 

๗๐๐.๐๐ 

๘๐๐.๐๐ 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

BIOTEC MTEC NECTEC NANOTEC

จ านวนโครงการรวม ๖๙๖ โครงการ มูลค่าโครงการรวม ๑,๔๖๙.๒๘ ล้านบาท

 
รูปที่ ๔ โครงการวิจัยรายเทคโนโลยี จ าแนกตามจ านวนและมูลค่าโครงการรวม 

 

จ านวน (โครงการ) มูลค่า (ล้านบาท) 



       ๓๑ 

๕.๓.๒  การด าเนินงานด้านทรพัย์สินทางปัญญาของ สวทช. 
 
สวทช. ได้ด าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามล าดับ โดย 

สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรจ านวน ๑,๓๘๘ ค าขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ
จ านวน ๑,๓๑๐ ค าขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศจ านวน ๗๘ ค าขอ) ซึ่งได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้วจ านวน ๑๓๒ 
ฉบับ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศจ านวน ๙๗ ฉบับ และต่างประเทศจ านวน ๓๕ ฉบับ)  โดยกระบวนการยื่นขอจด
สิทธิบัตรจนถึงได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ๔ ปี ทั้งนี้ สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่น
ขอจดอนุสิทธิบัตรจ านวน ๔๘๐ ค าขอ ซึ่งได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้วจ านวน ๒๖๘ ฉบับ  

นอกจากนี้ การด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ของ สวทช. ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า 
และการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ นั้น สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๗, ๓๔ และ ๕๓ ค าขอ ตามล าดับ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้นรวม ๓๓๒ ค าขอ ได้แก่ สิทธิบัตร ๒๐๓ ค าขอ 
อนุสิทธิบัตร ๙๗ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑๒ ค าขอ การคุ้มครองพันธุ์พืช ๑๔ ค าขอ และผังภูมิวงจรรวม ๖ ค าขอ 
ส าหรับการยื่นขอจดสิทธิบัตร ๒๐๓ ค าขอ เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ ๑๙๒ ค าขอ และยื่นขอจด
สิทธิบัตรในต่างประเทศ ๑๑ ค าขอ ทั้งนี้ ยังมีร่างค าขอการด าเนินงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานของส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) อีกจ านวน ๖๖ ค าขอ โดย
รายชื่อผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แสดงดังภาคผนวก ก – ซ  

 
ตารางที่  ๔ สรุปจ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดและได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ - ๒๕๕๖  

ผลการด าเนินงาน 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

รวม 

ปี ๒๕๓๔-๒๕๕๔ 

ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๓๔-๒๕๕๔ 

ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๖ 

ไตรมาสที ่๑ 

ไตรมาสที ่๒ 

ไตรมาสที ่๓ 

ไตรมาสที ่๔ 

รวม 

ไตรมาสที ่ ๑ 

ไตรมาสที ่ ๒ 

ไตรมาสที ่ ๓ 

ไตรมาสที ่ ๔ 

รวม 

๑. สิทธบิัตร                 
๑.๑ ยื่นขอจดสิทธิบัตร (ค าขอ)  ๙๖๓ ๑๕๕ ๑๗ ๒๕ ๓๑ ๑๑๙ ๑๙๒ ๖๔ ๓ ๒ ๘ - ๑ ๑๑ ๑,๓๘๘ 

๑.๒ ได้รับคู่มือสิทธิบัตร (ฉบับ) ๗๙ ๕ ๑ ๑๐ - ๒ ๑๓ ๑๙ - ๒ ๒ ๑๐ ๒ ๑๖ ๑๓๒ 
๒. อนุสิทธิบัตร                
๒.๑ ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร (ค าขอ) ๒๘๗ ๙๕ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๕๐ ๙๖ ๑ - - - - ๑ ๑ ๔๘๐ 
๒.๒ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร (ฉบบั) ๑๖๐ ๔๑ ๑๔ ๑๙ ๑๒ ๒๑ ๖๖ ๑ - - - - - - ๒๖๘ 
ที่มา : ส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี, ศจ. 

 
 
 
 



       ๓๒ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาตามกลุ่มของงานวิจัย พบว่า เป็นสิทธิบัตร
ของกลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามคลัสเตอร์ จ านวน ๙๔ 
ค าขอ กลุ่มโปรแกรม Cross Cutting Technology จ านวน 
๒๙ ค าขอ และกลุ่มโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน จ านวน ๘๐ ค า
ขอ ดังรูปที่ ๕  

 
รูปที่ ๕ สั ดส่ วนการยื่ นขอจดสิ ทธิ บั ต รของ  สวทช . 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
 
 

 
จากผลการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ พบว่าจ านวนเร่ืองที่ยื่น

ขอจดสิทธิบัตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สวทช. ตระหนักดีถึงความส าคัญของการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมา สวทช. จึงปรับปรุงแนวทางการท างานโดยเน้นการผลักดันให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. สู่เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
เร่งรัดการน าผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 
 

รูปที่ ๖ จ านวนเร่ืองขอจดสิทธิบัตรของ สวทช. ตั้งแต่ปงีบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 



       ๓๓ 

๕.๓.๓  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. (Lab to Market) 
 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. ด าเนินการถ่ายทอดผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งที่มีทรัพย์สินทางปัญญา 

และไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคชุมชน/สังคม น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวม ๑๗๖ ราย จ านวน ๑๕๖ เทคโนโลยี จากเป้าหมาย ๑๒๐ ราย 
จ านวน ๑๓๘ เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๐๔ และ ๑๔๖.๖๗ ตามล าดับ รายชื่อผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ของ สวทช. ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ แสดงดังภาคผนวก ฏ 
 

๕.๓.๔  การด าเนินงานด้านรับจ้างวิจัย (Market to Lab) 
 
การด าเนินงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช . นอกจากจะด าเนินงานวิจัยตามเป้าหมายของแต่ละคลัสเตอร์ 

และแต่ละเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. แล้วยังมุ่งส่งเสริมให้มีการรับจ้างวิจัยที่ได้โจทย์โดยตรงจาก
ความต้องการของผู้ใช้ (Market to Lab) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีโครงการรับจ้างวิจัยตามโจทย์ของพันธมิตร
จ านวน ๔๒๐ โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม ๖๐๐.๙๓ ล้านบาท 

 
๕.๓.๕  การสนับสนุนภาคเอกชนเพ่ือท าวิจัยและพัฒนา 
 
สวทช. ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน  (Company Directed 

Technology Development Program: CDP) ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการ
จัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๑๐ แห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ดังนี้ (๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของ
งบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหนึ่งปี +๒.๒๕ และ (๓) 
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๔๗๙ 
โครงการ ซึ่งในจ านวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจ านวน ๒๕๔ โครงการ วงเงินสนับสนุน 
๓,๖๘๓.๕๓ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๒,๔๘๕.๔๗ ล้านบาท และสถาบันการเงิน ๑,๑๙๘.๐๖ ล้านบาท) จาก
งบประมาณการลงทุนรวม ๖,๔๖๑.๗๐ ล้านบาท โดยจ านวนเงินให้กู้ในส่วนของ สวทช. นั้นได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 
๑,๘๙๘.๓๕ ล้านบาท และได้รับช าระคืนเงินกู้แล้ว ๑,๔๔๖.๙๕ ล้านบาท โดยยังมีลูกหนี้คงค้าง ๔๕๑.๔๐ ล้านบาท ดัง
ตารางที่ ๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

 
 
 
 



       ๓๔ 

ตัวอย่างบริษัทผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่  

 บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อสร้างพันธุ์ ส าหรับการใช้งานปลูก
สวนป่าเชิงพาณิชย์ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าในปี ๒๕๕๓ จ านวน ๒๙.๕ ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการ “การพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อสร้างโคลน (Clone) ใหม่ส าหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยการน าเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) และเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพ (เปอร์เซ็นต์เยื่อ) ของพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสด้วยเครื่อง Near 
Infrared Spectroscopy (NIRS) ร่วมคัดเลือกเพื่อให้ได้พันธุ์ยูคาลิปตัสที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังน า
ระบบการจัดการแปลงปลูกที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกพันธุ์ยูคาลิปตัส คือ ๑) การปรับปรุงแปลงปลูก
พ่อ-แม่พันธุ์ไม้เพื่อใช้งานผสมเกสรเป็นแบบ Mobile seed orcharde ท าให้สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการ
ออกดอกของต้นไม้ได้ ๒) การจัดสร้างโรงเรือนทดลอง (Nursery) แบบ Evaporative Cooling Greenhouse พร้อมระบบให้ความเย็น 
ระบบไฟส่องสว่าง ระบบน้ า ระบบ Heater และควบคุมการท างานด้วย sensor พร้อมระบบ alarm จากการพัฒนาดังกล่าวบริษัทฯ
สามารถสร้างแม่ไม้เพื่อใช้เป็นฐานพันธุกรรมได้จ านวน ๑,๗๐๐ โคลน ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าทดแทนการน าเข้ารวม ๗๙.๕ ล้านบาท (คิดจาก
ราคาที่บริษัทฯเคยน าเข้า ๑ โคลน ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท) นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิจัยเพิ่มเติมอีก ๑๓ 
รายการ คิดเป็นมูลค่า ๐.๖๗ ล้านบาท 

 



       ๓๕ 

ตารางที่ ๕  สรุปผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ปีงบประมาณ 
๒๕๓๑-๒๕๕๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จ าแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัตโิครงการ 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณการลงทุน 
(ล้านบาท) สวทช. ธนาคาร รวม 

๒๕๓๑-๒๕๓๔ ๙ ๒๖.๖๗  ๑๓.๓๓  ๔๐.๐๐  ๑๒๐.๐๑  

๒๕๓๕-๒๕๓๖ ๕ ๒๑.๐๐  ๑๐.๕๐  ๓๑.๕๐  ๘๐.๒๕  

๒๕๓๗ ๑ ๖.๐๐  ๓.๐๐  ๙.๐๐  ๑๘.๐๐  

๒๕๓๘ ๔ ๑๓.๔๙  ๖.๗๔  ๒๐.๒๓  ๗๒.๕๓  

๒๕๓๙ ๕ ๒๔.๖๙  ๑๒.๓๔  ๓๗.๐๓  ๗๙.๑๗  

๒๕๔๐ ๗ ๕๖.๓๑  ๒๘.๑๖  ๘๔.๔๗  ๑๗๖.๑๘  

๒๕๔๑ ๘ ๕๒.๙๖  ๒๖.๔๘  ๗๙.๔๔  ๑๖๘.๖๐  

๒๕๔๒ ๑๐ ๕๔.๒๔  ๒๗.๑๒  ๘๑.๓๖  ๒๐๕.๒๖  

๒๕๔๓ ๙ ๖๙.๙๕  ๓๔.๙๗  ๑๐๔.๙๒  ๓๐๗.๓๕  

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙  ๔๐.๔๐  ๑๒๑.๑๙  ๓๐๖.๕๐  

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘  ๕๓.๘๙  ๑๖๑.๖๗  ๒๓๐.๗๐  

๒๕๔๖ ๑๙ ๒๔๑.๘๘  ๑๒๐.๙๔  ๓๖๒.๘๑  ๕๓๐.๔๐  

๒๕๔๗ ๑๖ ๑๙๖.๒๔  ๙๘.๑๒  ๒๙๔.๓๖  ๔๙๒.๓๕  

๒๕๔๘ ๑๒ ๖๕.๐๖  ๓๒.๕๓  ๙๗.๕๙  ๑๔๖.๓๒  

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๗๕.๘๘  ๘๗.๙๔  ๒๖๓.๘๓  ๔๓๓.๙๘  

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔  ๘๔.๕๗  ๒๕๓.๗๐  ๓๙๑.๒๐  

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓  ๖๙.๗๔  ๒๙๘.๕๘  ๔๑๔.๑๙  

๒๕๕๒ ๑๖ ๑๙๔.๖๒  ๙๗.๓๑  ๒๙๑.๙๓  ๔๕๓.๒๐  

๒๕๕๓  ๒๐ ๑๗๓.๕๘  ๘๖.๗๙  ๒๖๐.๓๗  ๓๘๕.๑๓  

๒๕๕๔  ๒๐ ๑๘๗.๗๘ ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๘ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๖ 

๑๑ 

๑๖ 

๑๓๓.๘๘ 

๒๐๔.๖๘ 

๖๖.๙๔ 

๑๐๒.๓๔ 

๒๐๐.๘๒ 

๓๐๗.๐๓ 

๓๓๕.๘๖ 

๖๘๕.๐๙ 

รวม ๒๕๔ ๒,๔๘๕ ๔๗ ๑,๑๙๘.๐๖ ๓,๖๘๓.๕๓ ๖,๔๖๑.๗๐ 

 



       ๓๖ 

๕.๓.๖  ผลงานเด่นด้านการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ตัวอย่างผลงานที่มีการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ (Lab to Market) 
 
ชื่อผลงาน: รถผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้รับผิดชอบ: นางจามร เชวงกิจวณิช 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)  
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
สถานภาพทรัพสินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๗๙๗๘ เรื่อง “ระบบผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ ,  
อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๗๗๐๘ เรื่อง “กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวส าหรับกระบวนการเคลือบ” และสิทธิบัตรเลขที่ค าขอ 
๑๒๐๒๐๐๑๖๕๙ เร่ือง “รถผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่” 
 

สวทช. โดย ศน. ด าเนินงานวิจัยรถผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่ โดยการพัฒนาไส้กรองเซรามิกที่ถูกเคลือบด้วยสาร 
ซิลเวอร์นาโน เพื่อให้มีคุณสมบัติก าจัดเชื้อแบคทีเรีย และการพัฒนาระบบผลิตน้ าสะอาดเพื่อการบริโภค ส าหรับพื้นที่ที่
ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาด ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่แม้จะขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากสามารถใช้งานได้โดยอาศัย
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์มีระบบการกรองแบบ ๖ ขั้นตอน รวมทั้งไส้กรอง
เซรามิกซิลเวอร์นาโน น้ าดื่มที่ผ่านเครื่องกรองมีคุณภาพตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถ
กรองน้ าประปา หรือแหล่งน้ าจืดธรรมชาติที่มีความขุ่นได้ โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมี นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายลง
รถพ่วงได้สะดวก เพื่อน าไปใช้งานบนรถกระบะ หรือเรือท้องแบนตามศูนย์อพยพ มีก าลังการผลิต ๒๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง 
ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ ากัด เป็นผู้ผลิตเครื่อง
กรองน้ าฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 
 

 
 
 
 



       ๓๗ 

ชื่อผลงาน: ซอฟต์แวร์สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอรอินทรา ภู่ประเสริฐ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรุงเทพ , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี และกระทรวงศึกษาธิการ 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

สวทช. โดย ศอ. พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิ (๑) โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย เวอร์ชัน ๒.๑ เป็นโปรแกรมแสดงค าศัพท์ด้วยการ
ท านายค าศัพท์ พร้อมการอ่านออกเสียง โดยโปรแกรมสามารถเรียนรู้และปรับปรุงข้อมูลค าศัพท์จากการใช้งานของผู้
ใช้ได้ (๒) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย เวอร์ชัน ๑.๒ เป็นโปรแกรมช่วยการเชียน โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค าศัพท์ตาม
เสียงอ่านหรือตามคาดเดาลงบนโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบหาค าศัพท์ใกล้เคียงและแสดงรายการให้ผู้ใช้เลือก 
พร้อมการอ่านออกเสียง (๓) โปรแกรมตรวจค าผิดไทย เวอร์ชัน ๑.๒ เป็นโปรแกรมช่วยการเขียน และตรวจค าผิด 
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน โดยโปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นตรวจค าผิด พร้อมการท างานร่วมกับ
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (วาจา) เพื่อช่วยในการอ่านออกเสียง และ (๔) โปรแกรมพิมพ์ไทย เวอร์ชัน ๑.๓๑ 
เป็นโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นพิเศษช่วยในการเขียนภาษาไทย เช่น ฟังก์ชั่นการเติมเต็มค าศัพท์ เลือกค าศัพท์ ค้นหาค าศัพท์ 
และตรวจค าศัพท์ เป็นต้น เทคโนโลยีดังกล่าวได้ถ่ายทอดให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนกลางกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพหรือปรับสภาพความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ท าให้เด็กมีศักยภาพใน
การเรียนรู้มากขึ้นและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกยังเป็น
เทคโนโลยีที่ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการเรียนรู้และให้
โอกาสทางการเรียนรู้แก่เด็ก ให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้มีเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
อ่าน การเขียน การจัดล าดับความคิด และการคิดค านวณ 
 
 
 



       ๓๘ 

ชื่อผลงาน: ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ 
ผู้รับผิดชอบ: นายชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ปริมาณข้อมูลดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในรูปแบบ
ข้อความและเอกสาร (texts and documents) มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเท่าตัว ช่องทางของสื่อที่คนทั่วไป
นิยมใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารกันมากที่สุด คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้เว็บเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมโยง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการท่วมล้นของสารสนเทศ (Information Overload) เทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ และได้ผล
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ ระบบสืบค้นข้อมูลหรือเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search engine) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลบนเว็บได้อย่างสะดวกโดยการป้อนค าค้นคืนให้กับระบบ นอกจากการสืบค้นข้อมูลแล้วยังมีแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสารสนเทศที่เก็บในคลังโดยการท าเหมืองข้อความ (Text Mining) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อสกัดหาสิ่งที่โดดเด่น
และมีคุณค่าจากสารสนเทศที่ซ่อนเร้นอยู่ในคลังข้อมูล  

สวทช. โดย ศอ. จึงได้พัฒนาระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี
เหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเข้ากับการประมวลผลทาง
ภาษา โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ ากัด เพื่อน าไปใช้การน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการ
ติดตามแบรนด์ (Brand monitoring) และการส ารวจตลาด (Market survey) เพื่อประเมินความพึงพอใจและ ติดตาม
ทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหรือบริษัทคู่แข่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 



       ๓๙ 

ตัวอย่างผลงานที่มีการถ่ายทอดเชิงสาธารณประโยชน ์
 
ชื่อผลงาน: ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา จันทร์วิกูล 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั ไทย วาโก้ จ ากัด 
สถานภาพทรัพสินทางปัญญา: ความลับทางการค้าเลขที่ ลค. ๕๔๗๑ 
 

สวทช. โดย ศว. พัฒนาซิลิโคนเจลที่มีความแข็งแรงและความเหนียวเหมาะสมกับการใช้งาน ที่เคลือบอยู่บนผ้า
ยืด เกิดเป็นต้นแบบเพื่อใช้รักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ าร้อนลวก โดยผลิตภัณฑ์/ต้นแบบลักษณะเช่นนี้ยังไม่มีการพัฒนา
และใช้งานในประเทศไทย การเคลือบซิลิโคนเจลลงผ้ายืดสามารถปรับขนาดของผ้ายืดและความหนาของซิลิโคนเจลได้
ตามที่แพทย์ผู้รักษาต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ความลึกและความรุนแรงของแผล ท าให้ได้ชิ้นงานเฉพาะบุคคล 

งานวิจัยนี้ด าเนินงานร่วมกับ บริษัท ไทย วาโก้ จ ากัด ในการน าผ้ายืดที่เคลือบด้วยซิลิโคนเจลไปใช้ร่วมกับชุด
ผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ของ บริษัท ไทย วาโก้ จ ากัด ส าหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพื่อการรักษาแผลเป็นให้ผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวกในโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลนพรัตน์ เป็นต้น ภายใต้
การดูแลรักษาแผลเป็นโดยทีมแพทย์ในแต่ละโรงพยาบาล จากผลการใช้ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลร่วมกับชุดผ้ายืดรัด 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งสิ้นจ านวน ๑๑๖ ราย 
(จ านวนแผลเป็นทั้งหมด ๑๖๗ แผล โดยแบ่งเป็นเพศชายจ านวน ๖๑ ราย จ านวนแผลเป็น ๑๐๑ แผล และเพศหญิง
จ านวน ๕๕ ราย จ านวนแผลเป็น ๖๖ แผล) เมื่อเทียบกับการใช้ชุดผ้ายืดรัดเพียงอย่างเดียว พบว่า การใช้ผ้ายืดที่เคลือบ
ด้วยซิลิโคนเจลร่วมกับชุดผ้ายืดรัดทางการแพทย์เพื่อการรักษาแผลเป็นจะช่วยท าให้แผลเป็นมีความแข็งและความหนา
ลดลง แผลเป็นมีความสม่ าเสมอมากข้ึน ความขรุขระของแผลเป็นน้อยลง 

 

 

 

 



       ๔๐ 

ชื่อผลงาน: เทคโนโลยีการตรวจทางพนัธุกรรมเพื่อป้องกันการแพ้ยาชนิดรุนแรง 
ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล 
หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction) เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของการใช้ยารักษาโรค 
อาการแพ้ยาที่พบมากที่สุด ได้แก่ การแพ้ยาที่มีอาการทางผิวหนัง อาการทางผิวหนังที่เกิดจากการแพ้ยานี้อาจมีตั้งแต่
ชนิดที่ไม่รุนแรง จนกระทั่งรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ เช่น สตีเว่นจอห์นสันซินโดรม (Stevens-Johnson Syndrome: SJS) 
และทอกซิก อีพิเดอร์มอล เนครอไลซิส (Toxic Epidermal Necrolysis:TEN) ลักษณะทางพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม 
Human Leukocyte Antigen (HLA) บางชนิดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพ้ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยากันชักคาร์
บามาซิปิน (carbamazepine), ฟีไนโทอิน (phenytoin) และยาลดกรดยูริก อัลโลพูรินอล (allopurinol) ความสัมพันธ์
ของยีน HLA กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาเหล่านี้อาจมีความจ าเพาะเจาะจงกับเชื้อชาติของผู้ป่วย จากข้อ
สันนิษฐานดังกล่าว รศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล และคณะ ภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช. ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA-B*1502 กับการแพ้ยาแบบ SJS/TEN ที่เกิดจากยาคาร์บามาซิปิน และฟีไน
โทอิน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA-B*5801 กับการแพ้ยาแบบ SJS/TEN ที่
เกิดจากยาลดระดับกรดยูริก อัลโลพูรินอล ในผู้ป่วยชาวไทย และประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ในกรณีการตรวจยีน
ก่อนการสั่งจ่ายยา ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน HLA-B*1502 และ HLA-B*5801 กับการแพ้ยาทาง
ผิวหนังที่รุนแรงแบบ SJS และ TEN ที่เกิดจากยากันชักคาร์บามาซิปิน และยาลดระดับกรดยูริกอัลโลพูรินอล (ยารักษา
โรคเก๊าต์) ในผู้ป่วยชาวไทย ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม HLA 
กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชักและยาลดระดับกรดยูริก โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูล
งานวิจัยเกี่ยวกับ HLA-B*5801 กับการแพ้ยา allopurinol ได้รับการบรรจุเข้าเป็น Guidelines for management of 
gout ของ American College of Rheumatology  

จากข้อมูลที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA-B กับการเกิดอาการ SLS และ 
TEN จากการใช้ยากันชัก และยาลดระดับกรดยูริกในคนไทย น ามาสู่การบริการตรวจกลุ่มยีน HLA-B (HLA-B*1502 
และ HLA-B*5801) ในผู้ป่วยก่อนได้รับยากันชัก และยาลดระดับกรดยูริกที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
รวมทั้ง เปิดให้บริการแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้ช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิม่ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาได้อีกด้วย 
 

           



       ๔๑ 

ชื่อผลงาน: กระบวนการผลิตเชือ้รา Beauveria bassiana BCC2660 ที่ได้มาตรฐานสู่ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ: นายอลงกรณ์ อ านวยกาญจนสนิ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด 
 

จากการศึกษาพบว่า เชื้อรา Beauveria bassiana BCC2660 สามารถออกฤทธิ์ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง และเพลี้ยอ่อนได้ดี ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ผัก และ
ดอกไม้ เป็นต้น ดังนั้น สวทช. โดย ศช. จึงได้ศึกษากระบวนการผลิตสปอร์ของเชื้อราบิวเวอเรีย ด้วยวิธีการพัฒนาสูตร
อาหารและวิธีการเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต ส าหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมศั ตรูพืช เพื่อลดการใช้
สารเคมี คณะวิจัย ศช. พัฒนากระบวนการผลิตสปอร์ของเชื้อราบิวเวอเรียในอาหารแข็งชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวฟ่าง ปลาย
ข้าวเสาไห้ ข้าวเสาไห้ ข้าวเข้ียวงู ข้าวโพด เปลือกข้าว ร าข้าวเหนียว ข้าวเปลือกผสมร าข้าวเหนียว และชานอ้อย พบว่า 
การผลิตโดยใช้ปลายข้าวเสาไห้ให้ผลผลิตสปอร์สูงสุด 

กระบวนการผลิตราบิวเวอเรียที่พัฒนาขึ้นน าไปใช้เป็นต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยร่วมมือกับ 
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสีคิ้วโมเดล (สีคิ้วโมเดล คือ การรวมกลุ่มและท างาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน จังหวัดนครราชสีมา) ที่มีกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยการผลิตราบิวเวอเรียเพื่อแจกจ่าย/จ าหน่ายเชื้อราบิวเวอเรียให้แก่เกษตรกรและหน่วยงาน
ภาครัฐภายในชุมชนในราคาต้นทุน รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ราบิวเวอเรียเพื่อแก้ปัญหาเพลี้ย
แป้งมันส าปะหลัง ศช. ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด เพื่อแก้ไขปัญหา
กระบวนการผลิตราบิวเวอเรียแบบเดิมที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาบ่มเชื้อนานถึง ๗-๑๔ วัน โดย
ใช้หัวเชื้อราบิวเวอเรียของ ศช. ที่ปรับวิธีการผลิตเป็นแบบถาดได้จ านวนสปอร์สูงสุด ๑๐๙ สปอร์ต่อกรัม ใช้ระยะเวลาบม่
เชื้อแค่ ๕ วัน เลี้ยงขยายบนข้าวสารหักลงในถุงขนาด ๒๕๐ กรัม จ านวน ๙๗ ถุง ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 
๒๕๕๖ นอกจากนี้ ทาง ศช. มีแผนการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตราบิวเวอเรียไปยังเกษตรกรใน
เขตพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ เกษตรกรในเขตพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๔๒ 

ผลงาน: นาฬิกาเวลาตรง 
ผู้รับผิดชอบ: นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: มูลนิธิชัยพัฒนา 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: อยู่ระหว่างจัดเตรียมค าขอยื่นขอจดสิทธิบัตร 
 
 

“เวลา” มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ 
การจราจร การขนส่งสินค้า การติดต่อธุรกิจ และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น หากเวลามีความคลาดเคลื่อน หรือ
เวลาไม่ตรงกัน ย่อมเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด ความล่าช้า ความเสียหายต่างๆ ได้ สวทช. โดย ศอ. และ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่เรียกว่า “นาฬิกาเวลาตรง” หรือ 
“AirTime” โดยการพัฒนาโมดูลรับและถอดรหัสข้อมูลเวลามาตรฐาน RDS (Radio Data System) ที่สถาบัน 
มาตรวิทยาแห่งชาติส่งผ่านคลื่นวิทยุ FM โดยเวลามาตรฐานที่ได้รับจะถูกน าไปตั้งค่าเวลาของนาฬิกาให้มีความเที่ยงตรง
เสมอ จุดเด่นของนาฬิกาเวลาตรง คือ เป็นนาฬิกาที่ให้ความเที่ยงตรงของเวลาโดยอัตโนมัติ นอกจากค่าเวลาที่มีค วาม
เที่ยงตรงแล้ว ยังมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแสดง วัน เดือน ปี อุณหภูมิ ความชื้น รวมถึง ข้อความโปรยที่สามารถ
ก าหนดได้เอง และข้อความประกาศ (๖๔ ตัวอักษร) ที่ส่งผสมสัญญาณออกมาจากสถานสี่งวิทยุ ท าให้สามารถน าไปใช้ได้
ในกรณีต้องการประกาศข้อความแจ้งเตือนต่างๆ อาทิ แจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน แจ้งข้อความในโอกาสพิเศษต่างๆ 
อีกทั้ง การใช้งานในการรักษาความปลอดภัย เช่น ท าให้ฐานเวลาของอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยตรงกัน อาทิ 
กล้องวิดีโอวงจรปิดแต่ละตัว หรือ Door Access ที่มีการบันทึกเวลา เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบย้อนกลับ หรือการใช้
งานในด้านการเกษตร (Agritronics) อาทิ หัวจ่ายน้ าอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์แบบแยกส่วน มีฐานเวลาในตัวที่ตรงกัน
เสมอ ท าให้ควบคุมการเปิดปิดหัวจ่ายน้ าได้ตรงเวลา เป็นต้น  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศอ. สวทช. และ มว. ได้ส่งมอบนาฬิกาเวลาตรง จ านวนทั้งสิ้น ๙ 
เรือน แก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยงาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปตามหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มโอกาสให้ประชาชน เข้าถึงมาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งลดปัญหา
การอ้างอิงเวลาที่คลาดเคลื่อนกันอีกด้วย 
 

      



       ๔๓ 

ตัวอย่างผลงานการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน 
 
ชื่อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเตาอบยางแผน่รมควัน 
ผู้รับผิดชอบ: โครงการสนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์บริหารจดัการเทคโนโลยี (ศจ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลติผลทางการเกษตรบ้านเก๋ียง จังหวัดเชียงราย 
 

 
 การผลิตยางแผ่นในฤดูฝนมักประสบปัญหาความชื้นในยางแผ่นดิบ ท าให้เกิดความชื้นและเชื้ อรา เกิดความ
สูญเสียในการผลิตเป็นจ านวนมาก ทั้งในด้านคุณภาพและราคาของยางแผ่นดิบ ในการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าการ  
แปรรูปยางแผ่นรมควันนั้น สามารถเพิ่มคุณภาพยางแผ่นได้โดยการพัฒนาเตาอบรมควัน เพื่อช่วยลดการเกิดเชื้อราและ
การสูญเสียยางแผ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านเก๋ียง จังหวัดเชียงราย จึงขอรับการสนับสนุนจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. ในการออกแบบและพัฒนาเตาอบยางแผ่น
รมควัน โดย iTAP สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ในการให้ค าปรึกษา 
ออกแบบและพัฒนาเตาอบรมควัน ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนฯ ได้เตาชีวมวลและห้องอบที่มีสภาวะการท างานและ
ประสิทธิภาพส าหรับการอบยางพาราแผ่นรมควันจ านวน ๑,๐๐๐ แผ่น/ครั้ง (๑.๒ ตัน) และก่อให้เกิดการลงทุนในระบบ
การผลิตเป็นมูลค่า ๗๘๖,๗๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๔๔ 

 
ชื่อโครงการ: การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ: โครงการสนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์บริหารจดัการเทคโนโลยี (ศจ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ ๑๗ จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์
ต่างๆ อาทิเช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัดศัตรูพืช ในทุกข้ันตอนการผลิตและในระหว่าง
การเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจ าเป็นสามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มี
สารพิษตกค้าง ในขณะเดียวกันเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ท าให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่ อถือในระบบการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรอง ดังนั้น จึงต้องมีระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ไดม้าตรฐาน 
ด้วยเหตุนี้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. จึงให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญใน
การให้ค าปรึกษา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ ๑๗ 
จังหวัดมหาสารคาม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ท าให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตข้าวอินทรีย์
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สมาชิกสามารถบริหารจัดการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ อันน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และลดมลพิษในชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการลงทุนในระบบการผลิตคิดเป็นมูลค่า ๒๑๐,๖๖๙ บาท 
 

      



       ๔๕ 

๕.๓.๗  ความก้าวหน้าผลงานส่งมอบที่ส าคัญของ สวทช. 
 
สวทช. มีการก าหนดผลงาน Flagships ปี ๒๕๕๖ โดยนิยามของ Flagships คือ ผลงาน หรือชิ้นงานที่ส าคัญ ซึ่ง

เป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กระบวนการ ระบบ หรือวิธีการต่างๆ ที่ได้มาจากงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานพันธ
กิจอ่ืนๆ ของ สวทช. ที่ได้รับการพัฒนาและผลักดันจนแสดงความส าเร็จจนถึงขั้นการน าไปใช้ประโยชน์ในสภาพของการ
ใช้งานจริงได้อย่างยั่งยืน และมีโอกาสสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมสูง 

 
ผลการด าเนินงานของ Flagships ในปี ๒๕๕๖ จ านวน ๖ ผลงาน สรุปได้ ดังนี้ 

๑. เทคโนโลยีการผลิตผักกาดดองเปรี้ยวที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในระดับอุตสาหกรรม เป็น
โครงการวิจัยร่วมกับ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง ๑๙๕๐) จ ากัด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผักกาด
ดองเปรี้ยวของบริษัทฯ ด้วยวิธีการคัดเลือกต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ในกระบวนการหมักจริงใน
ระดับอุตสาหกรรมขนาด ๔,๕๐๐ กิโลกรัมวัตถุดิบ/บ่อได้ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้านประสาทสัมผัสทั้ง
ในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงกว่าผักกาดที่หมักแบบธรรมชาติที่ไม่ได้มีการ
ใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ทั้งนี้ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง ๑๙๕๐) จ ากัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ
และจัดสรรประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญากับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และบริษัทฯ จะเร่ิมใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วง
ของฤดูกาลการผลิตใหม่ 

๒. การพัฒนารถบรรทุกเอนกประสงค์เพื่อเกษตรชุมชน เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่เน้นด้านความปลอดภัย ความ
แข็งแรง และได้มาตรฐาน ออกแบบให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของเกษตรกร ประกอบด้วยชิ้นส่วน
พื้นฐาน ๕ ส่วน ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบส่งก าลัง ระบบกันสะเทือน และโครงสร้าง
แชชซี โดยด าเนินงานร่วมกับบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด เพื่อพัฒนาและผลิตรถบรรทุก
เอนกประสงค์ส าหรับการใช้งานในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านสาธารณประโยชน์ 
เป็นต้น ปัจจุบันได้มอบรถบรรทุกเอนกประสงค์ให้แต่ละชุมชนไปแล้วจ านวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ ๑) อบต. เต่างอย 
จังหวัดสกลนคร ๒) อบต. พานพร้าว จังหวัดหนองคาย ๓) อบต. ชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ ๔) อบต. ตลาดไทร 
จังหวัดนครราชสีมา ๕) เทศบาลต าบลท่าผา จังหวัดล าปาง ๖) อบต. แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ ๗) อบต. บ่อเกลือใต้ 
จังหวัดน่าน ๘) เทศบาลเมือง จังหวัดชุมพร ๙) อบต. ห้วยยูง จังหวัดกระบี่ และ ๑๐) อบต. บ่อหิน จังหวัดตรัง 
จากการติดตามการใช้งานรถบรรทุกเอนกประสงค์ฯ ในแต่ละชุมชน พบว่า รถบรรทุกเอนกประสงค์ฯ สามารถ
ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย และใช้งานได้ตรงกับความต้องการ ได้แก่ ใช้ขนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร ใช้ขนของหนีน้ าในยามที่น้ าท่วม และเนื่องจากรถบรรทุกฯ มีปั๊มน้ าติดอยู่ จึงสามารถใช้รดน้ าต้นไม้ ดับ
ไฟไหม้ข้างทาง และช่วยสูบน้ าท่วมขังได้ เป็นต้น 

๓. ข้อเข่าเทียม หรือเครื่องช่วยฟัง ที่มีเอกชนรับไปผลิตเชิงอุตสาหกรรม และร่วมผลักดันจนบริษัทได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ส าหรับเครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบดิจิทัลรุ่น PO2 ได้มีการถ่ายทอดสิทธิให้แก่บริษัท  
ไอเมด ลาบอราทอรี่ จ ากัด ด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง บริษัทผู้ผลิตจะต้องผ่านการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย .) และผลิตภัณฑ์ควรได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 
Mark จึงจะสามารถจ าหน่ายในท้องตลาดได้ สวทช. โดย ศอ. จึงได้ด าเนินการทดสอบเครื่องช่วยฟังเพื่อให้
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เป็นไปตามเงื่อนไขของ CE ที่ก าหนดไว้ โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยได้ด าเนินการทดสอบการใช้เครื่องช่วยฟังในระดับคลีนิคกับผู้สูงอายุที่มีความพิการ
ทางการได้ยินระดับหูตึงปานกลางจนถึงหูตึงมาก ในพื้นที่อ าเภอภูเวียง อ าเภอเวียงเก่า อ าเภอหนองนาค า 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องช่วยฟังที่ ศอ . ได้พัฒนาขึ้น 
เปรียบเทียบกับเครื่องฯ ที่ขายอยู่ในท้องตลาด มีผู้เข้าร่วมรับการทดสอบที่ผ่านการคัดกรองแล้วจ านวน ๗๒ 
คน และได้มีการเจรจากับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) เพื่อที่จะน าเครื่องช่วยฟังที่พัฒนาขึ้น
เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ หากการเจรจาส าเร็จเบื้องต้นจะมี เครื่องฯ ที่เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพจ านวน 
๑,๐๐๐ เครื่อง 

ส าหรับข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและส่วนประกอบแกนในได้มีการถ่ายทอดสิทธิให้แก่  
บริษัท แฮลเชี่ยน เมทอล จ ากัด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบกระบวนการ ISO 13485 จากบริษัท 
TUV SUD จ ากัด คร้ังที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ และจะถูกตรวจสอบคร้ังที่ ๒ ในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะได้รับเอกสารการรับรองระบบบริหารคุณภาพส าหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ นอกจากนี้ สวทช. โดย ศอ. ได้มีความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก (กปถ.) อนุมัติโครงการขาเทียมส าหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า
ส าหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ จ านวน ๘๐ คน และ
ร่วมกับคณะท างานศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขณะนี้มีผู้พิการเข้าร่วม
โครงการและได้รับการแจกจ่ายขาเทียมไปแล้วจ านวน ๓๕ คน และด าเนินการประกาศรับสมัครผู้พิการ
เพิ่มเติมอีก ๔๕ คน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๔. การวิจัยและพัฒนาไส้กรองและระบบผลิตน้ าดื่มสะอาดจากเครื่องกรองน้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการ
บริโภคส าหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ าดื่มสะอาด โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบหรือ
ชิ้นส่วนของเคร่ืองกรองน้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นที่ ๑ เข้าสู่กระบวนการพาณิชย์ (licensing) และสามารถ
ผลิตต้นแบบภาคสนามของเครื่องผลิตน้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องกรองน้ าที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถกรองน้ าที่มีความปนเปื้อนสูงได้เป็นน้ าสะอาดและได้มาตรฐานที่สูงขึ้น และเป็น
ระบบการกรองน้ าแบบอัตโนมัติ ผลการด าเนินงานในส่วนของเคร่ืองกรองน้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นที่ ๑ ได้
ลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการผลิต
เครื่องกรองน้ าฯ ให้แก่บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ ากัด เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และผลการด าเนินงาน
เครื่องกรองน้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นที่ ๒ ได้ต้นแบบภาคสนามเครื่องกรองน้ าฯ รุ่นที่ ๒ แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการทดสอบภาคสนามกับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย คลองชลประทาน และบ่อน้ าบาดาล 

๕. การพัฒนาแป้งทนย่อยเอนไซม์ (Resistant Starch: RS) แป้งทนย่อยเอนไซม์ คือ แป้งที่มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าเส้นใยอาหาร ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ผนังล าไส้ใหญ่ ป้องกันการเกิดมะเร็งในล าไส้ใหญ่ 
นอกจากนี้ แป้ง RS เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายแล้วจะไม่ถูกย่อยทันที ท าให้ระดับปริมาณน้ าตาลในร่างกาย
ไม่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน เหมือนการรับประทานแป้งปกติ ดังนั้น แป้ง RS จึงมีประโยชน์ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวาน สามารถรับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการที่ปริมาณน้ าตาลสูงขึ้นอย่างฉับพลัน
ภายหลังการรับประทางแป้ง ประกอบกับการที่ร่างกายค่อยๆ ย่อยแป้ง RS จึงท าให้ระดับปริมาณน้ าตาลใน
เลือดคงที่อยู่ตลอด ท าให้ร่างกายไม่รู้สึกขาดหรือมีความต้องการของหวานเกิดขึ้น โดยการพัฒนาแป้ง RS เป็น
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งานวิจัยร่วมระหว่าง สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงานขยายขนาดก าลังการผลิตแป้ง RS ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตจริงใน
เชิงพาณิชย์ ที่ขนาดการผลิต ๕๐๐ ลิตร โดยด าเนินงานด้าน Engineering Design เพื่อปรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสม เช่น การออกแบบถังปฏิกรณ์ในกระบวนการบ่ม รวมถึงการปรับสภาวะและกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ line การผลิตของบริษัทฯ ที่มีอยู่ เช่น การใช้เครื่อง Drum Dry ที่
บริษัทมีอยู่แล้ว แทนการใช้เคร่ือง Spray Day ที่ต้องซื้อใหม่ในราคาสูง เป็นต้น 

๖. เครื่องหมายรับรองอาเซียนกับ อย. ส่วนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานด้านการทดสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน ประกอบด้วยงาน ๓ ส่วน คือ (๑) การขยายขอบข่ายงานบริการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ AHEEERR (Household product) AEC (๒) การขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ 
(IB) ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ (๓) การด าเนินการจัดตั้งหน่วยรับรอง
ผลิตภัณฑ์ (CB) ของ สมอ. เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ โครงสร้างการรับรองผลิตภัณฑ์ของอาเซียนจะเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่ สมอ. เป็นผู้รับรองมาตรฐานแต่ผู้เดียว ปรับเปลี่ยนให้มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้มาตรฐานเข้ามาท าหน้าที่เป็น CB ของ สมอ. สวทช. โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(PTEC) ได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอาเซียนไปเมื่อปี ๒๕๕๕ ขณะนี้ได้รับ
การตรวจสอบการจัดท าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ 
และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ส าหรับการเป็น IB จาก สมอ. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอ
รับการตรวจสอบระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ส าหรับการเป็น CB จาก สมอ. ในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๖ 

การด าเนินงานร่วมกับ อย. ด้านการทดสอบและรับรองเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน IEC โดยการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์การแพทย์ (MD testing lab) และการด าเนินการจัดท าหน่วยรับรอง
ผลิตภัณฑ์ (CB) เครื่องมือแพทย์ ในปี ๒๕๕๖ อย. ได้แต่งตั้งให้ สวทช. ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงหน่วยงานเดียวใน
ประเทศไทยท าหน้าที่เป็น Testing Lab และ CB ของกลุ่มเครื่องมือแพทย์ในสถานเสริมความงาม ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ ๑) Laser equipment ๒) Intensity Pulse Light (IPL) และ ๓) Radio frequency equipment 
จากผลการด าเนินงานร่วมกับ อย. ด้านการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มข้างต้นได้ผ่านการประชาพิจารณ์
แล้ว ๑ คร้ัง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อ อย. ประกาศแล้ว จะมีผลบังคับ
ใช้ใน ๑๘๐ วัน แผนการด าเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ งานด้านทดสอบเครื่องมือแพทย์จะขยายผลไปยังกลุ่ม
เครื่องมือแพทย์อ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มของเครื่องมือแพทย์ Ultrasonic เป็นต้น ส าหรับการด าเนินงานในเรื่อง
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ สวทช. ได้มีการออกแบบเครื่องหมายรับรองดังแสดงในภาพ (ด้านล่าง) โดยได้มี
การก าหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ และด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของ สวทช. ไปแล้ว คาดว่า
จะได้รับการรับรองเคร่ืองหมายภายใน ๑ ป ีซึ่งในระหว่างการยื่นจดทะเบียน สวทช. สามารถออกเครื่องหมาย
เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ได้เลย 

 



       ๔๘ 

จากการด าเนินงาน Flagships ในปี ๒๕๕๖ พบว่า สวทช. สามารถด าเนินงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผลักดัน
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ การร่วมผลักดันให้บริษัทผู้ผลิต
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบโดยการจัดท าระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เป็นต้น ก่อให้เกิดการสร้างผลงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น 
 

๕.๓.๘  รางวัลและเกียรติยศ 
บุคลากรของ สวทช. และเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่างๆ รวม ๕๗ รางวัล 

แบ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ ๒๑ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๓๖ รางวัล รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฒ 

 
๕.๔ ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาก าลังคนและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวทช. ด าเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สร้างความรู้และนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยการเชื่อมโยง
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต โดยอาศัยกลไกการวิจัยและพัฒนาในการยกระดับการพัฒนา/สร้าง
บุคลากรวิจัยที่มี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจ านวน ๑๒๑ ทุน 
ได้แก่ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and 
Technology: TGIST) จ านวน ๓๘ ทุน (ระดับปริญญาโทจ านวน ๒๕ คน และทุนระดับปริญญาเอกจ านวน ๑๓ คน), 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC) จ านวน ๑๑ ทุน (ระดับ
ปริญญาโทจ านวน ๘ ทุน และทุนระดับปริญญาเอกจ านวน ๓ ทุน) และโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST Tokyo Tech) ระดับปริญญาโทจ านวน ๗๒ ทุน และ
ทุนต่อเนื่องจ านวน ๑๖๒ คน (JSTP ๓๖ ทุน, NUI-RC ๓๕ ทุน, TAIST ๕๘ ทุน และTGIST ๕๕ ทุน) โดยมีผู้จบ
การศึกษาจ านวน ๑๓๓ คน นอกจากนี้ สวทช. มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจ านวน ๒๔ คน 

นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ด าเนินการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรใน
ภาคการผลิตและบริการโดยการฝึกอบรมจ านวน ๑๖,๗๕๕ คน (เฉลี่ย ๓๑ คน/วัน) หลักสูตรฝึกอบรม อาทิ การจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรมืออาชีพในชุมชน: การสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เพื่อใช้

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศ 

 ดร. วรายุทธ สะโจมแสง นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบน าส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. โดยผลงาน Development of pH 
Responsive Polymeric Self-Assembly System for Curcumin Delivery ได้รับรางวัล Rising Suns in Asia เป็นรางวัลผลงานวิจัย
โดดเด่นที่คัดเลือกจากนักวิจัยสมาชิก the Japanese Society of Drug Delivery System and Controlled Release Society ในงาน 
“the 40th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society” ภายใต้ Theme “Emerging Challenges for 
Global Delivery” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เมือง Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา 

 ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคณะนักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก หน่วยวิจัยเทคโนโลยี
ทรัพยากรชีวภาพ ศช. จากผลงานเทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ซ่ึงเป็นการใช้เทคนิคเมตาจีโนมคัดแยก
เอนไซม์ไซแลนเนสจากแบคทีเรียในล าไส้ปลวก จึงช่วยลดการใช้พลังงานและสารเคมีในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ ได้รับรางวัลโครงการ
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กรภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 



       ๔๙ 

การเกษตร (Training for Trainer ) อบรมการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปะการัง และปลาในแนว
ปะการัง เป็นต้น 

สวทช. ยังเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ และเกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการจัดค่ายฝึกอบรมส าหรับเด็กและเยาวชนจ านวน ๓,๖๐๒ คน อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร 
(Food Science Youth Camp) ค่ายการท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที  ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาซีส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ และค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตะลุยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ให้กับนักเรียนในพระราชา 
นุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นต้น 

สวทช. ด าเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และเสริมสร้างพื้นฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มุ่งใช้ภูมิปัญญาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาประเทศ จึงด าเนินการเสริมสร้างความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวารสารต่างๆ อาทิ รายการฉลาดล้ ากับงานวิจัยไทย
โดยมีจ านวนผู้ชมเฉลี่ย ๐.๘๒ ล้านคนต่อตอน รายการเทคโนโลยีท าเงิน มีจ านวนผู้ชมเฉลี่ย ๐.๗๔ ล้านคนต่อตอน  
สารคดีสั้นชุด "ปลูกฝังปัญญาเยาว์" มีจ านวนผู้ชมเฉลี่ย ๐.๑๖ ล้านคนต่อตอน และรายการ SMEs ชี้ช่องรวย มีจ านวน
ผู้ชมเฉลี่ย ๐.๑๔ ล้านคนต่อตอน เป็นต้น 
 

ตัวอย่างผลงานเด่นด้านการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 
นักเรียนทุน NUI-RC น าผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) เร่ิมด าเนินโครงการ
ในปี ๒๕๕๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีทักษะการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมแก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ในการรองรับการวิจัยและพัฒนาจากภาคอุตสาหกรรม จาก
การด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๖ นายศุภวัฒน์ ชูวารี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมด าเนินการวิจัยกับบริษัท ซัยโจ เดินกิ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด ในเร่ืองการท านายความแข็งแรงล้าของงานฉีดพลาสติกพอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูงด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยมีนักวิจัย สวทช. ได้แก่ ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง จากการร่วมวิจัย บริษัท 
ซัยโจ เดินกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้น าผลงานวิจัยดังกล่าว ไปเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต ท าให้บริษัทฯ สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างกระทบทาง
เศรษฐกิจมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 
เยาวชนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 
Global Young Scientists Summit 2013 

นายนัทธี สุรีย์ เยาวชน JSTP รุ่นที่ ๑ นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ เยาวชน JSTP รุ่นที่ ๔ และนายธเนษฐ ปราณี
นรารัตน์ เยาวชน JSTP รุ่นที่ ๘ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้



       ๕๐ 

เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists 
Summit 2013 ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ NUS University 
Cultural Centre ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกิจกรรม Global Young 
Scientists Summit 2013 ประกอบด้วยกิจกรรมการน าเสนอผลงาน บรรยาย
พิเศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักวิทยาศาสตร์ ภายใต้
หัวข้อ Advancing Science, Creating Technologies For a Better World 
ตลอดจนการเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยชั้นน าของสิงคโปร์ ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นน า 
และสถาบันวิจัยต่างๆ 

 
Young Scientist Competition สู่ I-SWEEEP 2013 

สวทช. โดย ศอ. ริเริ่มการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) ใน
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เยาวชนจากโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน International Sustainable 
World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad หรือ I-SWEEEP 2013 ครั้งที่ ๖ ณ เมือง 
Houston มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายวจนะ ทวีรัตน์ และนายนพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์ จากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาสิ่งแวดล้อม จากผลงานการดูดซับแคดเมียมไอออนจากสารละลายโดย
ใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากผักตบชวา และนายสวิตต์ คงเดชาเลิศ นายภควัฒน์ ภาณุวัฒน์สุข และนายธวัชวงศ์  
ตัณชวนิชย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารางวัลเหรียญทองแดง สาขาพลังงาน จากผลงานการพัฒนาส่วนรับความร้อน
ของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแกมมาโดยการรับความร้อนจากรอบทิศทางของแหล่งก าเนิดความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์
โดยตรง 

 

 
 



       ๕๑ 

๕.๕ ผลการด าเนินงานด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 
 ๕.๕.๑  การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ โดยผ่านหน่วยบริการต่างๆ อาทิ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ห้องปฏิบัติการวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย 
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก 
ห้องปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย ห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์  
ห้องปฏิบัติการบริการทางเทคนิคไบโอเทค หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU) และห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบและบริการทางด้านนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการด าเนินการให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบจ านวน ๔๓,๐๓๐ รายการ ก่อให้เกิดรายได้ ๖๐.๗๔ ล้านบาท 

 
๕.๕.๒  การบริการพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. มุ่งด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่าแก่เอกชนผู้สนใจการท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด าเนินการบริหาร พัฒนา 
ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็นส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อันจะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อ ย่างเป็น
รูปธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้บริการเช่าพื้นที่แก่บริษัทเอกชนจ านวน ๑๒๕ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๑๙,๕๗๘.๖๑ 
ตารางเมตร 

 
๕.๕.๓  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ สวทช. มีแผนการก่อสร้างอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะที่ ๒ เพื่อให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สามารถให้บริการแก่ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีได้เพิ่มเติม ท าให้ภาครัฐสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะที่ ๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับความจ าเป็นเร่งด่วนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 
๒ ประกอบด้วย ๔ อาคาร (A B C และ D) ที่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ใช้สอยราว ๑๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร อาคารนี้ออกแบบ
ภายใต้แนวความคิด “Work-Life Integration” ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ให้ผู้ใช้งานหรือผู้เช่ามีความยืดหยุ่นในการท างาน ปัจจุบันอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมให้ผู้ใช้งานหรือผู้เช่าพื้นที่
เข้าตกแต่งพื้นที่อาคาร B และ D ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

๕.๕.๔  การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฐานข้อมูล
และสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการให้บริการดาวน์โหลดผลงาน
ตีพิมพ์ผ่านฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๕,๐๐๐ คร้ัง 

 



       ๕๒ 

๕.๖ ผลการด าเนินงานด้านการลงทนุในธุรกิจเทคโนโลย ี
 

๕.๖.๑  โครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิม 
ในปี ๒๕๕๖ สวทช. ด าเนินการ ๑ โครงการ คือ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ซึ่งตาม

มติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติการแปรรูปโครงการเป็นบริษัทร่วมทุน 
โดยตามแผนด าเนินการเดิมจะยุติโครงการและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนธุรกิจและเงื่อนไขการร่วมทุนบางส่วน จึงได้มีการหารือประธาน กวทช. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๖ เพื่อเตรียมการขอขยายเวลาการด าเนินงานของโครงการฯ และได้รับความเห็นว่าให้ชะลอการแปรรูปโครงการฯ 
ออกไปก่อน และให้ทบทวนแนวทางด าเนินการอีกครั้ง ซึ่งต่อมาที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงานและการชะลอการแปรรูปโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้
อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และให้ สวทช. จัดท าแผนธุรกิจเสนอต่อที่
ประชุม กวทช. เพื่อพิจารณาก่อนที่จะด าเนินการแปรรูปโครงการฯ เป็นบริษัทร่วมทุนต่อไป 
 จากการด าเนินงานของโครงการพิเศษฯ ที่ผ่านมา นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์รวมทั้งบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศ ซึ่งมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยที่ปรึกษา
ภายนอก แสดงดังตารางที่ ๖ 

 
ตารางที่ ๖  สรุปผลการด าเนินงานโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิม 
 

โครงการ ประเภทธุรกิจ ประโยชน์ในดา้นการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ 
และสังคมต่อประเทศ 

DECC รับจ้างวิจัย ฝึกอบรมและ
ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า เ พื่ อ
แก้ปัญหาการออกแบบ
และงานทางวิศวกรรม
โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 สร้างองค์ความรู้ในด้านการวิ เคราะห์ในการ
ออกแบบ การผลิต และการบ ารุงรักษาส าหรับ
บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย 

 ถ่ายทอดความรู้ในเทคโนโลยี Computer-aided 
engineering (CAE) ให้กับบุคลากรของประเทศ
มากกว่า ๒๐๐ คน จาก ๘๐ หน่วยงาน 

 ช่วยยกระดับบริการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาใน
การออกแบบ การผลิต และการบ ารุงรักษา ให้มี
ความคล่องตัว 

 เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 
ที่จะท าให้ ได้ข้อมูล ในการตัดสินใจเพื่อการ
ออกแบบ การผลิต การบ ารุงรักษา และการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 มูลค่าเศรษฐกิจทางอ้อมที่เกิดจากโครงการฯ ไม่
ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากมูลค่าที่
ผู้ใช้บริการ สามารถลดการน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศและการลดต้นทุนการผลิต 

 ให้บริการให้ค าปรึกษา และงานโครงการจ านวน
มากกว่า ๕๐ หน่วยงาน จากภาคอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานของภาครัฐ 

 สร้างแรงจูงใจให้เกิดธุรกิจใหม่ในด้านที่ปรึกษา
การออกแบบงานวิศวกรรมในประเทศ และท าให้
เกิดการจ้างงานใหม่ส าหรับบุคลากรด้านการ
ออกแบบงานทางวิศวกรรมของประเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่จะเข้ามาร่วมงานใหม่ในอนาคต 

 สนับสนุนการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับ
ประเทศ ได้แก่ แบบถังน้ ามาตรฐานที่ใช้บนดิน 
และใต้ดินส าหรับอุตสาหกรรมถังพลาสติก และ
มาตรฐานความปลอดภัยของที่นั่งรถโดยสาร
ขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบก 



       ๕๓ 

๕.๖.๒  ผลการด าเนินงานด้านการลงทุนในบริษัทร่วมทุน 
สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น ๙ บริษัท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สามารถสรุปภาพรวมการ

ลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๗ ส าหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร่วมทุนทั้ง ๙ บริษัทนั้น ได้รับการอนุมัติวงเงิน
ร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น ๑๘๕.๒๓ ล้านบาท เรียกช าระแล้ว ๑๖๕.๓๓ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย 
๑๙.๙๐ ล้านบาท ในส่วนของผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุนทั้ง ๙ บริษัทที่ปรากฎในตารางที่ ๘ เป็นผลการ
ด าเนินงานตามรอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๕๖ มีบริษัทที่มีก าไรสุทธิ ๔ บริษัท ได้แก่ (๑) TS มีก าไรสุทธิ ๖.๘๖ ล้านบาท 
(๒) ET มีก าไรสุทธิ ๐.๐๘ ล้านบาท (๓) T-NET มีก าไรสุทธิ ๑.๙๔ ล้านบาท และ (๔) IIRC มีก าไรสุทธิ ๑.๔๓ ล้านบาท 
และบริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิ ๒ บริษัท ได้แก ่INET ขาดทุนสุทธิ ๑.๗๗ ล้านบาท และ MICRO ขาดทุนสุทธิ ๒.๔๑ ล้าน
บาท ส าหรับ INNOVA  LT และ ATCL ยังไม่ได้จัดท างบการเงินปี ๒๕๕๖ 

 
ตารางที่ ๗  สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน 
 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว/๑ 
(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปี ๒๕๕๖ 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสื่อสารครบ
วงจรที่เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

๒๕๓๘ ๒๕๐.๐๒ 
(๑๐๐%) 

๔๒.๕๐ ๑๗.๐๐ ๑. ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ 
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้างศักยภาพและ
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการแลกเปลีย่น
ข้อมูลการค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐาน EDIFACT 
และ มาตรฐาน 
ebXML 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล EDI/ebXML 
เ ป็ น ร ะ บ บ ข อ ง ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงนอกจากจะ
มีความรวดเร็ว ถูกต้องแล้ว ยังสามารถช่วยลด
ต้นทุนได ้
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ท าให้
ลงทุนน้อยแต่สามารถให้บริการที่มีความ
สะดวก คล่องตัวเช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทยอันเนื่องมาจากความต้องการ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการโทรคมนาคม 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๓ INNOVA ผลิต วิจัยและ
จ าหน่ายชุดตรวจ
วินิจฉยัทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

๒๕๔๕ ๑๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๕๐ ๑๕.๐๐ ๑. พัฒนาชุดตรวจส าเร็จรูปเพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง
และให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว 
๒. สามารถพัฒนาชุดการตรวจโรคที่ส าคัญใน
ประเทศไทยที่ยังไม่มีชุดการตรวจที่เหมาะสม
โดยเฉพาะชุดการตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อน 

ถอนการ
ลงทุน 



       ๕๔ 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว/๑ 
(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปี ๒๕๕๖ 

๓ .  เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ 

๔ ET ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
การย้ายฝากตัวออ่น
ในโคและผลิตโคนม
พันธุ์ดีจากเทคโนโลยี
การย้ายฝากตัวออ่น
จ าหน่ายให้กบั
เกษตรกร 

๒๕๔๗ ๖.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๒.๔๐ ๔๐.๐๐ ช่วยปรับปรุงพันธุ์โคนมและเร่งกระจายพันธุ์ 
โคนมพันธุกรรมดีภายในประเทศ ในระยะเวลา
อันสั้น 

ทบทวนการ
ลงทุน 

๕ T-NET ให้บริการด้านการ
รักษาความปลอดภยั
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
องค์กร (IT Security) 
อย่างครบวงจร  

๒๕๕๑ ๑.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๐.๔๙ ๔๙.๐๐ ๑ .  ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ เ พิ่ ม ขึ ด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี IT Security ใน
ประเทศไทย 
๒. ลดความขาดแคลนด้าน IT Security ของ
ประเทศได้แก่ ด้านเทคโนโลยี กระบวนการ 
บุคลากร และเงินทุน ซ่ึงจะช่วยลดการน าเข้า
ทรัพยากรต่าง ๆ จากต่างประเทศ 
๓. มีหน่วยงานด้าน IT Security ที่ให้ความ
เชื่อมั่น ทางด้านการรักษาความลับ  และ
ไว้วางใจในการบริการด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๖ IIRC ให้บริการระบบ
สารสนเทศในการ
ตรวจสอบและ
ประมวลผลสถิติการ
เยี่ยมชมเว็บไชต ์

๒๕๕๑ ๑.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๐.๔๙ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลสถิติเวบ็ไซด์ที่เป็น
ตัวชี้วัดภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทย ซ่ึงฐานข้อมูลดังกล่าวจะเปน็
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และตัดสินใจ 
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการ
ซ้ือซอฟต์แวร์ Web Statistics และประหยัด
ค่าใช้จ่ายส าหรับการใชI้ntermational 
Internet Bandwidth 

ถอนการ
ลงทุน 

๗ ATCL ผลิตผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ขั้นสูง กล๊าสเซรา
มิกส์อิเล็กโตรเซรา
มิกส์ รวมถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเซลล์เชื้อเพลิง 

๒๕๕๒ ๑๒๕.๐๐  
(๑๐๐%) 

 
 

๖๑.๒๕ 
 
 
 

๔๙.๐๐ 
 
 
 

๑. สร้างความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเซรามิกส์ขั้นสูงให้กับบุคลากรไทย 
๒. เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน
พลังงานทดแทน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้ อ เพลิ ง  SOFC โดยใช้ เชื้ อ เพลิ งชี วมวล 
(biomass) เพื่อให้มีความพร้อมในการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ 
๓. สร้างโอกาสการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
การผลิตเซรามิกส์ขั้นสูงไปจนถึงเทคโนโลยีต้น
น้ า เช่น การพัฒนาวัตถุดิบทดแทน 

ถอนการ
ลงทุน 



       ๕๕ 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียก
ช าระแล้ว/๑ 
(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปี ๒๕๕๖ 

๘ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์และ
อาหารสัตวห์มัก
ชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑ .  เ ป็ น โ ร ง ง า น ผ ลิ ต จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่ง
แรก 
๒. เป็นโครงการน าร่องซ่ึงจะน าไปประยุกต์สู่
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๙ LT ให้บริการทาง
การศึกษาออนไลน์
แบบครบวงจร 
(e-Learning Total 
Solutions) 

๒๕๕๓ ๓.๐๐ 
(๗๕%) 

๑.๒๐ ๔๐.๐๐ ๑ .  ส า ม า ร ถ ข ย า ย ฐ า น ผู้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  
e-Learning ได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นจาก
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
๒. กระตุ้ น ให้ เกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยี  
e-Learning ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากการ
ด าเนินงานในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

คงสถานะ 
การลงทุน 

 รวม  - ๕๔๖.๐๒ ๑๖๕.๓๓ - - - 
หมายเหต ุ: /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกช าระแล้วเปรยีบเทียบกับทุนจดทะเบยีนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็นบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ (๒๕๐.๐๒ ล้านบาท) 
 



       ๕๖ 

ตารางที่ ๘  สถานการณ์ลงทุนและผลการด าเนินงานของบรษิัทร่วมทุน 
 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS INNOVA ET T-NET IIRC ATCL MICRO LT
ขอ้มลู ณ วนัที ่๓๐ ก.ย. ๕๖
ทนุจดทะเบยีนบริษทั ๓๓๓.๓๓ ๒๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔.๐๐
ทนุทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว ๒๕๐.๐๒ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๗๕%
วงเงินอนุมติัร่วมทนุของ สวทช . ๔๒.๕๐ ๒๖.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๔๐ ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๖๑.๒๕ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐
เงินลงทนุผูกพันรอจา่ย - ๑๙.๕๐ - - - - - - ๐.๔๐
จ านวนเงินลงทุนที่ สวทช . ช าระค่าหุ้นแลว้ ๔๒.๕๐ ๖.๕๐ ๑.๕๐ ๒.๔๐ ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๖๑.๒๕ ๔๙.๐๐ ๑.๒๐
สดัสว่นการถือหุ้นของ สวทช . ๑๗% ๑๓% ๑๕% ๔๐% ๔๙% ๔๙% ๔๙% ๔๙% ๔๐%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงาน INET TS INNOVA ๑/ ET T-NET ๑/ IIRC ATCL ๑/ MICRO LT ๑/

รอบบญัชขีองบริษัทป ี๒๕๕๖ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๕๖ ถึง     ๓๐ ม.ิย.๕๖ ๓๑ ส.ค. ๕๖  ๓๑ ธ.ค.๕๕ ๓๑ ม.ีค. ๕๖ ๓๑ ก.ค. ๕๖ ๓๑ ส.ค. ๕๖  ๓๑ ธ.ค.๕๔ ๓๑ ส.ค. ๕๖  ๓๑ ธ.ค.๕๕

รายได้จากการขายและบริการ ๑๗๘.๗๖ ๒๗.๔๒ ๐.๙๘ ๑.๕๒ ๑๔.๖๒ ๗.๘๒ ๕.๗๘ ๔๙.๘๒ ๒๐.๓๑
ต้นทนุขาย ๑๓๒.๒๔ ๑๔.๑๒ ๐.๔๙ ๑.๓๙ ๗.๖๓ ๕.๐๗ ๒๔.๔๓ ๔๙.๘๘ ๑๐.๒๐

ก าไรขัน้ต้น ๔๖.๕๒ ๑๓.๓๑ ๐.๕๐ ๐.๑๓ ๖.๙๙ ๒.๗๔ (๑๘.๖๕) (๐.๐๖) ๑๐.๑๑
ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร ๕๖.๓๔ ๕.๖๔ ๐.๙๐ ๐.๐๕ ๕.๑๐ ๑.๓๔ ๑๖.๗๗ ๒.๒๕ ๙.๓๔
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษี (๑.๙๖) ๘.๕๙ (๐.๔๐) ๐.๐๘ ๑.๙๔ ๑.๖๗ (๓๔.๙๒) (๒.๔๑) ๐.๘๐
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (๑.๗๗) ๖.๘๖ (๐.๔๐) ๐.๐๘ ๑.๙๔ ๑.๔๓ (๓๔.๙๒) (๒.๔๑) ๐.๖๕

หมายเหตุ

๑/ INNOVA LT และ ATCL เปน็ขอ้มูลทีมี่ล่าสุดคือรอบบญัชีบริษทัป ี๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS INNOVA ET T-NET IIRC ATCL MICRO LT
ณ วันที่  ๓๐ ม.ิย.๕๖ ๓๑ ส.ค. ๕๖  ๓๑ ธ.ค.๕๕ ๓๑ ม.ีค. ๕๖ ๓๑ ก.ค. ๕๖ ๓๑ ส.ค. ๕๖  ๓๐ เม.ย.๕๕ ๓๑ ส.ค. ๕๖  ๓๑ ธ.ค.๕๕

ทรัพยสิ์นรวม ๖๗๘.๐๐ ๖๓.๙๓ ๙.๗๑ ๔.๕๑ ๑๘.๑๙ ๒๒.๑๒ ๙๗.๗๐ ๙๖.๙๓ ๑๑.๖๒
หนี้สินรวม ๑๙๑.๑๗ ๖.๘๖ ๗.๓๙ ๑.๑๓ ๑.๙๗ ๑๐.๗๑ ๘๗.๕๑ ๓.๖๙ ๓.๕๐
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (๓๕.๓๒) ๗.๐๗ (๘.๐๔) (๒.๖๒) ๑๕.๒๑ ๑๐.๔๑ (๑๑๔.๘๐) (๖.๗๖) ๕.๑๒
ส่วนของผู้ถอืหุน้ (Equity) ๔๘.๐๓ ๕๗.๐๗ ๒.๓๑ ๓.๓๘ ๑๖.๒๑ ๑๑.๔๑ ๑๐.๑๙ ๙๓.๒๔ ๘.๑๒

ความสามารถในการท าก าไร INET TS INNOVA ET T-NET IIRC ATCL MICRO LT
อัตราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ๒๖% ๔๙% ๕๑% ๙% ๔๘% ๓๕% N/A ๐% ๕๐%
อัตราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) -๑% ๒๕% -๔๑% ๕% ๑๓% ๑๘% N/A -๕% ๓%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ (ROA) ๐% ๑๑% -๔% ๒% ๑๑% ๖% N/A -๒% ๖%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (ROE) -๔% ๙๗% -๑๗% ๒% ๑๓% ๑๔% N/A ๓๖% ๘%  



       ๕๗ 

๖. การใช้จ่ายงบประมาณและสถานภาพด้านบุคลากร 
 
 ๖.๑  การใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ จาก กวทช. จ านวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็น
งบประมาณด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้าง ๕๕๐ ล้านบาท งบส ารองฉุกเฉิน ๔๐๐ ล้านบาท และ 
ทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ประมาณการรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. เท่ากับ 
๑,๑๖๐ ล้านบาท  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนงบด าเนินงานทั้งสิ้น ๔,๒๒๕.๒๕ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๐ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้าง ๕๒๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของแผน โดยรวม 
สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจ านวน ๔,๗๔๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๓ ของแผนรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช.  
 
 ๖.๑.๑  ผลการใชจ้่ายงบประมาณภาพรวมของ สวทช. 

(หนว่ย : ล้านบาท)

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ผูกพัน จ่ายจริง รวม

งบด าเนนิงาน ๔,๗๐๐.๐๐ ๓๕๓.๓๑ ๓,๘๗๑.๙๔ ๔,๒๒๕.๒๕ ๘๙.๙๐%

งบก่อสร้าง ๕๕๐.๐๐ ๙๓.๗๓ ๔๒๘.๗๗ ๕๒๒.๕๐ ๙๕.๐๐%

รวม (งบด าเนินงาน + งบก่อสร้าง) ๕,๒๕๐.๐๐ ๔๔๗.๐๔ ๔,๓๐๐.๗๑ ๔,๗๔๗.๗๕ ๙๐.๔๓%

งบส ารองฉุกเฉิน ๔๐๐.๐๐ - - - -

ทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐.๐๐ - - - -

รวมทั้งสิ้น ๕,๘๕๐.๐๐ ๔๔๗.๐๔ ๔,๓๐๐.๗๑ ๔,๗๔๗.๗๕ ๘๑.๑๖%

รายการ แผน
ผลการใชจ้่าย 

งปม. เทียบแผน

 
 
 ๖.๑.๒  ผลการใชจ้่ายงบประมาณในส่วนงบด าเนินงานจ าแนกตามกลุ่มโปรแกรม 

(หนว่ย : ล้านบาท)

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ผูกพัน จ่ายจริง รวม

โปรแกรมวิจยัตามคลัสเตอร์

(Cluster based programs)
๑,๒๘๘.๓๘ ๓๑.๙๘ ๘๐๐.๐๒ ๘๓๒.๐๐ ๖๔.๕๘%

โปรแกรมวิจยัตามเทคโนโลยี

(Technology based programs)
๑,๒๐๓.๖๒ ๑๐๘.๓๙ ๘๓๘.๘๖ ๙๔๗.๒๕ ๗๘.๗๐%

โปรแกรมตามพันธกิจที่จ าเป็น

(Essential programs)
๒,๒๐๘.๐๐ ๒๑๒.๙๔ ๒,๒๓๓.๐๖ ๒,๔๔๖.๐๐ ๑๑๐.๗๘%

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ ๓๕๓.๓๑ ๓,๘๗๑.๙๔ ๔,๒๒๕.๒๕ ๘๙.๙๐%

รายการ แผน
ผลการใชจ้่าย 

งปม. เทียบแผน

 
หมายเหตุ: ไม่รวมงบก่อสร้าง ๕๒๒.๕๐ ล้านบาท (ผูกพัน ๙๓.๗๓ ล้านบาท + จา่ยจริง ๔๒๘.๗๗ ล้านบาท) 



       ๕๘ 

๖.๑.๓  ผลการใชจ้่ายงบประมาณในส่วนงบด าเนินงานจ าแนกตามคลัสเตอร์ 
(หนว่ย : ล้านบาท)

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ผูกพัน จ่ายจริง รวม
B1: คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ๓๗๘.๘๕ ๘.๔๕ ๒๗๔.๓๘ ๒๘๒.๘๓ ๗๔.๖๕%
B2: คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ๓๐๓.๕๘ ๘.๙๑ ๒๐๓.๘๕ ๒๑๒.๗๖ ๗๐.๐๘%
B5: คลัสเตอร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ๒๓๒.๔๘ ๓.๖๖ ๑๐๐.๙๒ ๑๐๔.๕๘ ๔๔.๙๘%
B7: คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ๑๖๑.๕๖ ๔.๖๒ ๑๐๕.๔๖ ๑๑๐.๐๘ ๖๘.๑๔%
B10: Cross-cutting Technology ๑๓๑.๗๓ ๓.๘๖ ๘๔.๖๐ ๘๘.๔๖ ๖๗.๑๕%
B11: คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ๘๐.๑๘ ๒.๔๘ ๓๐.๘๑ ๓๓.๒๙ ๔๑.๕๒%
รวมโปรแกรมวิจัยตามคลัสเตอร์ ๑,๒๘๘.๓๘ ๓๑.๙๘ ๘๐๐.๐๒ ๘๓๒.๐๐ ๖๔.๕๘%
เทคโนโลยีฐาน ๔๒๓.๘๑ ๑๔.๙๒ ๒๒๑.๒๓ ๒๓๖.๑๕ ๕๕.๗๒%
ครุภัณฑ์หลัก ๔๒๓.๘๑ ๕๓.๙๓ ๒๖๐.๔๕ ๓๑๔.๓๘ ๗๔.๑๘%
เทคโนโลยีอื่นๆ ๓๕๖.๐๐ ๓๙.๕๔ ๓๕๗.๑๘ ๓๙๖.๗๒ ๑๑๑.๔๔%
โปรแกรมวิจัยตามเทคโนโลยี ๑,๒๐๓.๖๒ ๑๐๘.๓๙ ๘๓๘.๘๖ ๙๔๗.๒๕ ๗๘.๗๐%
พันธกิจที่จ าเป็น ๑,๓๒๕.๐๐ ๑๗๓.๑๘ ๑,๔๗๕.๑๐ ๑,๖๔๘.๒๘ ๑๒๔.๔๐%
บริหารจดัการ ๘๘๓.๐๐ ๓๙.๗๖ ๗๕๗.๙๖ ๗๙๗.๗๒ ๙๐.๓๔%
โปรแกรมตามพันธกิจที่จ าเป็น ๒,๒๐๘.๐๐ ๒๑๒.๙๔ ๒,๒๓๓.๐๖ ๒,๔๔๖.๐๐ ๑๑๐.๗๘%
รวมทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๐๐ ๓๕๓.๓๑ ๓,๘๗๑.๙๔ ๔,๒๒๕.๒๕ ๘๙.๙๐%

คลัสเตอร์/กลุ่มโปรแกรม แผน
ผลการใชจ้่าย 

งปม. เทียบแผน

 
หมายเหตุ: ไม่รวมงบก่อสร้าง ๕๒๒.๕๐ ล้านบาท (ผูกพัน ๙๓.๗๓ ล้านบาท + จา่ยจริง ๔๒๘.๗๗ ล้านบาท) 



       ๕๙ 

๖.๑.๔  รายได้จากการด าเนินงาน 
 
จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีรายได้จากการด าเนินงาน ๑,๓๘๓.๘๑ ล้านบาท โดยเป็น

รายได้ที่เกิดจากความสามารถของ สวทช. ๑,๒๒๑.๔๗ ล้านบาท  
 
  (i) รายได้แยกตามพันธกิจ 

(หน่วย : ล้านบาท)

พันธกิจ จ านวนเงิน
สนับสนุนและด าเนินการการวจิัย พฒันา ออกแบบและวศิวกรรม ๓๓๕.๒๑
สนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีภาคการผลิต ๕๑๙.๕๑
สนับสนุนการพฒันาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗๗.๗๐
ริเร่ิมและสร้างความเขม้แขง็แกโ่ครงสร้างพืน้ฐาน ๑๙๕.๒๖
การบริหารจัดการ ๑๕๖.๑๓

รวม ๑,๓๘๓.๘๑  
 
 

 (ii) รายได้แยกตามประเภท  
(หน่วย : ล้านบาท)

แผน ผล
อดุหนุนรับ และเงินสนับสนุนการพฒันา ว และ ท เพือ่พฒันาทักษะเทคโนโลยีและนวตักรรม ๕๐๐.๐๐ ๖๙๓.๖๕
รับจ้าง/ร่วมวจิัย ๑๖๐.๐๐ ๑๗๗.๓๓
รายได้จากผลงานวจิัยและองค์ความรู้ ๔๐.๐๐ ๖๗.๓๔
บริการเทคนิค/วชิาการ ๑๓๐.๐๐ ๖๐.๗๔
ฝึกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ ๑๓๐.๐๐ ๑๒๘.๑๕
ค่าเช่าและบริการสถานที่ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๒๖

๑,๐๖๐.๐๐ ๑,๒๒๑.๔๗
โครงการพเิศษใช้ทุนประเดิม ๒๐.๐๐ ๑๓.๓๙
อืน่ๆ เช่น ดอกเบีย้ ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๘๐.๐๐ ๑๔๘.๙๕

๑,๑๖๐.๐๐ ๑,๓๘๓.๘๑

รายไดแ้ยกตามประเภท

รวม

รวมรายไดท้ัง้สิน้

รายได้จาก

ความสามารถ

รายได้อืน่ๆ

 



       ๖๐ 

๖.๒  สถานภาพด้านบุคลากร  
สวทช. มีการเติบโตของอัตราก าลังคนอย่างต่อเนื่องมาตลอด นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จาก

บุคลากรจ านวนเร่ิมต้นไม่กี่ร้อยคน เป็นจ านวนพันกว่าคนในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. มีการขยายงานวิจัย 
และพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สวทช. มีอัตราบุคลากร
ทั้งสิ้น ๒,๖๘๒ คน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราบุคลากร ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งมีจ านวน ๒,๖๗๗ คน ดังรูปที่ ๗ 
 

๙๘๔

๑,๑๓๖

๑,๐๙๘

๑,๓๓๐

๑,๔๘๕

๑,๙๑๙

๒,๒๖๓
๒,๔๓๔
๒,๕๗๓

๒,๖๔๔

๒,๖๘๘

๒,๖๗๗

๒,๖๘๒

 
         รูปที่ ๗  อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 
 

 เมื่อพิจารณาบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่างๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อ
สร้างงานวิจัยและด าเนินงานทางด้านเทคนิคเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการจ านวน ๑,๘๑๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ ต่อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการจ านวน ๘๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๒๑ ต่อบุคลากรทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการเท่ากับ ๒.๑๐ : ๑ 
ดังรูปที่ ๘ 

๖๔๖

๑๒๑๗

๓๐๑

๑๕๙

๑๔๑

๒๖

๑๙๒

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑๐๐๐ ๑๒๐๐ ๑๔๐๐

สนับสนุน

วิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจ

พัฒนาและถ่ายทอดความรู้

บริหารระดับสูง

บริหาร

สนั
บ

สนุ
น

วิจั
ยว

ิชา
กา

ร
บร

ิหา
ร

จ านวนบุคลากร (คน)

กลุ่
มต

 าแ
หน่

ง

 
รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหนว่ยงาน และกลุ่มต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

ปีงบประมาณ จ านวน(คน) การเตบิโต 
๒๕๔๔ ๙๘๔  
๒๕๔๕ ๑,๑๓๖ ๑๕.๔๕% 
๒๕๔๖ ๑,๐๙๘ -๓.๓๕% 
๒๕๔๗ ๑,๓๓๐ ๒๑.๑๓% 
๒๕๔๘ ๑,๔๘๕ ๑๑.๖๕% 
๒๕๔๙ ๑,๙๑๙ ๒๙.๒๓% 
๒๕๕๐ ๒,๒๖๓ ๑๗.๙๓% 
๒๕๕๑ ๒,๔๓๔ ๗.๕๖% 
๒๕๕๒ ๒,๕๗๓ ๕.๗๑% 
๒๕๕๓ ๒,๖๔๔ ๒.๗๖% 
๒๕๕๔ ๒,๖๘๘ ๑.๖๖% 
๒๕๕๕ ๒,๖๗๗ -๐.๔๑% 
๒๕๕๖ ๒,๖๘๒ ๐.๑๙% 



       ๖๑ 

 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาตามวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอกและโท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๙ 
ของบุคลากรทั้งหมด ดังตาราง 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญาเอก ๕๐๙ ๑๘.๙๘ 

ปริญญาโท ๑,๑๘๓ ๔๔.๑๑ 

ปริญญาตรีและต่ ากว่า ๙๙๐ ๓๖.๙๑ 

รวม ๒,๖๘๒ ๑๐๐ 
 
 จากรูปที่ ๙ แสดงให้เห็นอัตราก าลังคนของ สวทช. จ าแนกตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
กล่าวคือ มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๙ และพนักงานโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๔๖๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๔๑ 

 
รูปที่ ๙ อัตราก าลังคนจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

 
 ส าหรับ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เท่ากับ 
๖.๓๘ ดังแสดงในรูปที่ ๑๐ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า 
Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลดลง แต่ถ้าเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นเท่ากับ ๐.๔๘ เปอร์เซ็นต์ (๖.๓๘ – ๕.๙๐ ) ดังแสดงในรูปที่ 
๑๑ 

 



       ๖๒ 

๗.๔๔

๖.๐๓ ๖.๐๙

๗.๕๙

๕.๙๐
๖.๓๘

๐

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๑๘๑ ๑๕๕ ๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑

๒๔๓๔ ๒๕๖๙ ๒๖๔๔ ๒๖๘๘ ๒๖๗๗ ๒๖๘๒

จ านวนพนักงานและ
พนักงานโครงการพ้นสภาพ (คน)

ปีงบประมาณ

Turnover Rate(%)

จ านวนพนักงานและ
พนักงานโครงการ ในแตล่ะปี 

 
 

รูปที่ ๑๐  Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ 
 

 

 
 

รูปที่ ๑๑  แนวโน้ม Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ในระยะเวลาเดียวกัน 

TTuurrnnoovveerr  RRaattee  ((%%))  



       ๖๓ 

ภาคผนวก 
 

ก. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบตัรในและต่างประเทศของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๑ 

๑ กลวิธีเฉพาะและระบบส าหรับการติดตามการขด

ตัวของกล้องส่องระบบทางเดินอาหารสว่นล่าง

แบบไม่รุกล้ าด้วยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๓๒๘๖ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 

และกะรัต ธนะบุญกอง 

CPMO 

๒ ระบบติดตามเชิงภาพโดยใช้ตัวชี้บ่งอินฟราเรดเชิง

รุกรูปแบบเฉพาะ 

๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๓๒๘๗ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 

และคณะ 

CPMO 

๓ เปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนลักษณะเฉพาะของรู

ยึดตรึงสกรูแกนตามกระดกู 

๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๓๒๘๘ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 

และสกล นาคธรรมมาภรณ์ 

CPMO 

๔ ระบบน าทางช่วยในการใส่สกรยูึดตรึงแกนดาม

กระดูกโดยใชภ้าพฟลูออโรและหุ่นยนตบ์อก

ต าแหน่ง 

๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๓๒๘๙ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 

และสกล นาคธรรมมาภรณ์ 

CPMO 

๕ แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคป ์ ๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๓๒๙๐ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และคณะ CPMO 

๖ กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดและสารบริสุทธิ์จาก

ดอกดาวเรืองที่มีฤทธิ์ตา้นออกซิเดชันเพื่อชะลอ

ความแกแ่ละฤทธิย์ับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเพื่อท า

ให้ผิวขาว 

๒๐ ก.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๔๘๔๙ ไทย สุนีย์ จันทร์สกาว 

และคณะ 

ศน. 

๗ การปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาของตัวรองรับตัวเร่ง

ปฏิกิริยา 

๒ ต.ค. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๕๒๓๐ ไทย พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ 

และคณะ 

ศน. 

๘ SUPER HIGH-HAZE ZnO TRANSPARENT 

CONDUCTIVE FILM AND ITS FABRICATION 

PROCESS 

๓ ต.ค. ๕๕ ๒๐๑๒-๒๒๑๒๐๓ ญี่ปุ่น จรัญ ศรีธาราธิคุณ 

และอัศวิน หงษ์สิงห์ทอง 

ศอ. 

 

๙ SYSTEM WITH ZERO POWER STANDBY 

MODE FOR CONTROLLING ELECTRIC 

APPARATUS 

๑๗ ต.ค. ๕๕ ๑๐๐๐๘๘๖๐๕ ญี่ปุ่น ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

ศอ. 

๑๐ อุปกรณ์ผลิตวัสดุจากแม่แบบรา่งที่มีโครงสร้าง

พรุนด้วยความดันสุญญากาศที่มีอัตราการผลิตสูง 

๒ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๕๗๔๘ ไทย ไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ 

และสมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 

ศว. 

๑๑ อุปกรณ์ตรวจวัดความลาดเอยีง ๒ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๕๗๔๙ ไทย จิตติวุฒิ สุวัตถกิุล 

และทรงกรด ธิราชยั 

 

 

ศอ. 

๑๒ ระบบและวธิีการส าหรับตรวจระดับความสุกของ

ผลิตผลเกษตรด้วยกล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน 

๘ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๕๘๒๙ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 

และยุทธนา อินทรวันณ ี

ศอ. 

๑๓ วิธีส าหรับการแปลงภาพถ่ายดาวเทียมจาก

ภาพถา่ยหลายชว่งคลื่นกับภาพถ่ายระดบัสีเทา 

๑๕ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๕๙๓๗ ไทย ธิติพร จันทร์วิเมลือง 

และคณะ 

ศอ. 



       ๖๔ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๔ วิธีการจ าแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลีย่ม

อัตโนมัติด้วยการแปลงเรดอน 

๒๙ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๖๒๐๗ ไทย วศิน สินธุภญิโญ 

และคณะ 

ศอ. 

๑๕ เครื่องจ่ายสกรูชนิดหัวแบนอัตโนมัต ิ ๑๓ ธ.ค. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๖๔๕๑ ไทย สิริชัย นิธิอุทยั ศอ. 

๑๖ อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นของดินแบบฝังในดิน ๑๓ ธ.ค. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๖๔๕๒ ไทย โอภาส ตรีทวีศักดิ ์ 

และคณะ 

ศอ. 

๑๗ อุปกรณ์วัดความชื้นในดิน ๑๓ ธ.ค. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๖๔๕๓ ไทย บุญเกื้อ พิญโญ และคณะ ศอ. 

๑๘ วิธีการค้นคืนข้อมูลและการสร้างดัชนีข้อมูล

ส าหรับสืบค้นข้อมูลที่ใกล้เคียงตามระยะห่างแบบ

ยูคลิดในปริภูมิหลายมิตอิย่างรวดเร็ว 

๒๐ ธ.ค. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๖๖๑๖ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ศอ. 

๑๙ ระบบระบายความร้อนดว้ยของเหลวในมอเตอร์

ไฟฟ้าเหนี่ยวน า 

๒๐ ธ.ค. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๖๖๑๗ ไทย เอนก ภูจ่ านง 

และคณะ 

ศว. 

ไตรมาส ๒ 

๒๐ วิธีการปรับปรุงประสิทธภิาพการควบคมุความเร็ว

มอเตอร์ในกรณีการส่งสัญญาณแบบจ านวนพัลส์

ในช่วงเวลาของการควบคุมมอเตอร์ดว้ยวิธีการ

กระจายเศษ 

๑๐ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๑๔๑ ไทย ธีรพงศ์ ฟองจันทร ์

และคณะ 

ศอ. 

๒๑ ระบบควบคุมหุ่นยนต์ส าหรับการฟื้นฟูแขนท่อน

ล่าง ข้อศอก และขอ้ไหล่ แบบโครงแขนทางกล

ผสานแขนกล 

๑๐ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๑๔๒ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์ ศอ. 

๒๒ ระบบและวธิีการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๔ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๓๘๒ ไทย จันตรี ผลประเสริฐ  

และคณะ 

ศอ. 

๒๓ อุปกรณ์ตรวจจับแสงจากฟิล์มบางโครงสร้าง 

นาโนเพนทาซีนที่เจือด้วยโลหะอินเดียม และ

วิธีการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว 

๒๔ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๓๘๓ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร ศอ. 

๒๔ อุปกรณ์ตรวจรับแสงจากฟิล์มบางโครงสร้างนาโน

เมทัล-พทาโลไซยาไนน์ที่เจือด้วยโลหะอนิเดียม 

และวิธีในการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 

๒๕ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๔๐๑ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร ศอ. 

๒๕ วิธีการขับเคลื่อนชุดมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรง

ถ่านที่ปราศจากตัววัดความเร็วรอบ 

๒๕ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๔๐๒ ไทย พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล ศว. 

๒๖ SYSTEM WITH ZERO POWER STANDBY 

MODE FOR CONTROLLING ELECTRIC 

APPARATUS 

๒๒ ต.ค. ๕๕ ๒๐๑๑๘๐๐๒๐๑ 

๗๙.๑ 

จีน ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

ศอ. 

๒๙ MASTERBATCH FOR PREPARING PLASTIC 

FILMS WITH HIGH ETHYLENE 

PERMSELECTIVITY AND THE PLASTIC FILMS 

PRODUCES THEREFROM 

๒๕ ม.ค. ๕๖ ๒๐๑๑๒๙๓๙๑๔ ออสเตรเลีย อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ

และคณะ 

ศว. 



       ๖๕ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๘ MASTERBATCH FOR PREPARING PLASTIC 

FILMS WITH HIGH ETHYLENE 

PERMSELECTIVITY AND THE PLASTIC FILMS 

PRODUCES THEREFROM 

๓๐ ม.ค. ๕๖ ๑๓/๘๑๓,๓๘๒ สหรัฐ 

อเมริกา 

อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ

และคณะ 

ศว. 

๒๙ ระบบการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ ๓๑ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๕๑๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และชาลี วรกุลพิพัฒน ์

ศอ. 

๓๐ ระบบและวธิีการส าหรับใช้วัดคุณภาพทาง

กายภาพของวัตถุรูปทรงเม็ดพร้อมกันดว้ยแสง 

๓๑ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๕๑๖ ไทย โกษม ไชยถาวร 

และคณะ 

ศอ. 

๓๑ MASTERBATCH FOR PREPARING PLASTIC 

FILMS WITH HIGH ETHYLENE 

PERMSELECTIVITY AND THE PLASTIC FILMS 

PRODUCES THEREFROM 

๓๑ ม.ค. ๕๖ ๖๐๖๓๕๑ นิวซีแลนด์ อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ

และคณะ 

ศว. 

๓๒ องค์ประกอบของพอลแิลคติกแอซิดที่มรีะยะเวลา

ที่ใช้ในการขึ้นรูปสั้น และมีสมบัติต้านทานแรง

กระแทกและการทนต่อความร้อนสูง โดยใช้บล๊อก

โคพอลิเมอร์ของพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิ

พรอพิลีนไกลคอลแบบผสม 

๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๖๕๓ ไทย นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 

และคณะ 

ศว. 

๓๓ ระบบติดตามและวิเคราะห์การนอนของผู้ป่วย ๑๔ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๗๔๗ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ศอ. 

๓๔ วิธีการจัดเก็บพลวัตการเคลื่อนที่ของรถยนต์ด้วย

เทเลเมตริกซ์ 

๑๔ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๗๔๘ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย 

และสุรเดช ดวงภุมเมศ 

ศอ. 

๓๕ กรรมวิธีผลิตอาหารกุ้งกุลาด าที่ประกอบด้วยอาร์

เอ็นเอสายคู๋เพื่อลดการโตชา้ของกุ้งกุลาด า 

๑๘ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๒๘๙ ไทย วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม 

และคณะ 

ศช. 

๓๖ วิธีการส าหรับการตรวจสอบการคงอยูแ่ละการ

เคลื่อนไหวของผู้ป่วยบนเตียง 

๒๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๙๘๘ ไทย อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ 

และคณะ 

ศอ. 

๓๗ วิธีการให้บริการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่มีความต่างกัน แบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ผ่านทาง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

๒๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๙๘๙ ไทย ค ารณ อรุณเรื่อ 

และคณะ 

ศอ. 

๓๘ ชุดส่งก าลังแบบต่อตรง ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๐๔๒๓ ไทย เจนวิทย์ โสภารัตน์ และคณะ ศว. 

๓๙ ชุดส่งก าลังแบบต่อตรง (น้ าหนักเบา) ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๐๔๒๔ ไทย เจนวิทย์ โสภารัตน์ และคณะ ศว. 

๔๐ กรรมวิธีการผลิตลวดจัดฟันจากโลหะผสมจ ารูป

กลุ่มนิกเกิล-ไทเทเนียม, นิกเกิล-ไทเทเนียม-

ทองแดง หรือนิกเกิล-ไทเทเนียม-โคบอลต์ 

๑๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๒๙๘๓ ไทย อนรรฆ ขันธะชวนะ ศว. 

๔๑ SYSTEM WITH ZERO POWER STANDBY 

MODE FOR CONTROLLING ELECTRIC 

APPARATUS 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๑๓/๖๕๔,๗๗๖ สหรัฐ 

อเมริกา 

ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

ศอ. 
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๔๒ SYSTEM WITH ZERO POWER STANDBY 

MODE FOR CONTROLLING ELECTRIC 

APPARATUS 

๒๑ เม.ย.๕๕ ๑๒๑๘๓๑๑.๗ อังกฤษ ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

ศอ. 

๔๓ MASTERBATCH FOR PREPARING PLASTIC 

FILMS WITH HIGH ETHYLENE 

PERMSELECTIVITY AND THE PLASTIC FILMS 

PRODUCES THEREFROM 

๒๕ ม.ค.๕๖ - ญี่ปุ่น อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ

และคณะ 

ศว. 

๔๔ MASTERBATCH FOR PREPARING PLASTIC 

FILMS WITH HIGH ETHYLENE 

PERMSELECTIVITY AND THE PLASTIC FILMS 

PRODUCES THEREFROM 

๑๙ ก.พ. ๕๖ ๑๑๗๖๐๘๘๐.๒ EPO อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ

และคณะ 

ศว. 

๔๕ ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟา้ระยะไกลและวิธกีาร

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกล 

๗ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๑๔๙ ไทย จันตรี ผลประเสริฐ 

และคณะ 

ศอ. 

๔๖ ระบบช่วยในการบ าบัดรักษาอาการของผู้พิการ

ทางสมองโดยการใช้เทคโนโลยีปฏิสัมพนัธ์ 

๗ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๑๕๐ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 

และสุรภา เทียมจรัส 

ศอ. 

๔๗ บล็อกโคพอลิเมอร์ที่มีสมบัติทางไฟฟา้ดา้นการให้

และการรับอิเล็กตรอน 

๑๑ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๖๙๐ ไทย จตุพร วุฒิกนกกาญจน ์

และชัญชณา ธนชยานนท ์

ศน. 

๔๘ ระบบและวธิีการจัดการพลังงานส าหรับเซลล์

แสงอาทิตย ์

๑๓ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๒๖๖ ไทย จิรายุส ผลทิพย ์

และคณะ 

ศอ. 

๔๙ กระบวนการจ าแนกแมลงชนิดที่เป็นแมลงศัตรู

ข้าวจากภาพถ่าย 

๑๓ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๒๖๗ ไทย วศิน สินธุภญิโญ 

และคณะ 

ศอ. 

๕๐ ระบบและวธิีการแสดงผลและการจัดเกบ็แผนที่

ภายในแบบแยกบัญชีดว้ยวิธีระบุคีย์ที่สั่งการได้ 

๒๑ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๔๒๘ ไทย วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย 

และคณะ 

ศอ. 

๕๑ กรรมวิธีการเตรียมคลัสเตอร์ของอนุภาคแม่เหล็ก

ที่มีหมู่เอมีนเคลือบที่ผิวที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ 

๒๘ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๖๑๙ ไทย เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอ า 

และพลณัฏฐพร พิมพะ 

ศน. 

๕๒ วิธีส าหรับการเลือกลกัษณะส าคัญจากภาพถ่าย

หลายชว่งคลื่นและภาพถ่ายระดับสีเทาของ

ภาพถา่ยดาวเทียม 

๒๘ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๖๒๐ ไทย ธิติพร จันทร์วิเมลือง 

และนพดล คีรีเพ็ชร 

ศอ. 

ไตรมาส ๓ 

๕๓ ขั้วไฟฟ้ากราฟีนเพสส าหรับตรวจวัดด้วยเทคนิค

เคมีไฟฟ้าและวิธกีารผลิตขั้วไฟฟ้ากราฟนีเพส 

๔ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๘๓๕ ไทย จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 

และคณะ 

ศอ. 

๕๔ องค์ประกอบของสารละลายแคลเซียมฟอสเฟต

ความอิ่มตัวสูงส าหรับการสร้างชั้นเคลือบ

แคลเซียมฟอสเฟตด้วยเทคนิคไบโอมิเมติกส์ 

๑๙ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๐๗๐ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 

และเฟื่องฉัตร ธรรมรักษ์เจริญ 

ศว. 

๕๕ อุปกรณ์ตรวจสอบการอุดตันของหวัฉีดน้ ามัน ๑๙ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๐๗๑ ไทย เกียรติก้อง สุวรรณกิจ ศว. 
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เช้ือเพลิง ส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และคณะ 

๕๖ ระบบเครือข่ายเซนเซอร์สมองกลฝังตัวแบบ

กระจายความสอดคล้องที่สามารถปรับตัวเองได้ 

๑๑ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๙๔๓ ไทย กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ 

และคณะ 

ศอ. 

๕๗ โถสุขภัณฑ์ส าหรับแยกปัสสาวะและอจุจาระ

มนุษย ์

๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๐๑๓๗ ไทย อานัฐ ตันโช - 

๕๘ สุขภัณฑ์ส าหรับแยกปัสสาวะและอุจจาระมนุษย์ ๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๐๑๓๘ ไทย อานัฐ ตันโช - 

๕๙ อุปกรณ์ตรวจจับแสงแบบฟิล์มบางของหมุด

ควอนตัมและกรรมวธิีการเตรียม 

๘ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๒๓๘ ไทย สมชาย ทองเต็ม 

และคณะ 

ศน. 

๖๐ เซนเซอร์ชิพเอสพีอาร์แบบอาร์เรย์ส าหรบัการ

จ าแนกหมู่เลือดชนิดเอบีโอ 

๑๕ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๐๗๕๗ ไทย นงลักษณ์ หวงก าแหง 

และคณะ 

ศน. 

๖๑ กระบวนการผลิตหัวลกูสูบส าหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ขนาด ๑๖ แรงม้าและลูกสูบซ่ึงได้มาจาก

กระบวนการดังกล่าว 

๒๕ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๑๗๔ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 

และคณะ 

ศว. 

๖๒ อุปกรณ์ควบคุมโทรศัพท์ส าหรับให้บรกิารโอน

สายโทรศัพท์พื้นฐาน ไปยังระบบโทรศัพท์ VoIP 

๑๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๔๗๙ ไทย บุญชัย งามวงศ์วัฒนา 

และอนุวัตร์ สมบญุ 

ศอ. 

๖๓ 'วิธีการและอปุกรณ์ส าหรับการควบคุมอปุกรณ์

ส านักงานอัตโนมัต ิ

๑๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๔๘๑ ไทย กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล 

และคณะ 

ศอ. 

๖๔ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการยืนยันความเปน็ของแท้

และระบบยืนยันความเป็นของแท้ผ่านชอ่ง

สัญญาณเสียง 

๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๓๒๐ ไทย กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ 

และคณะ 

ศอ. 

๖๕ ระบบการหาต าแหน่งโดยใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร

ผ่านคลื่นแสงมองเห็นผ่านหลอดแอลอีดแีบบหรี่

แสงไฟได้ 

๑๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๔๘๐ ไทย อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร ศอ. 

๖๖ ระบบและวธิีการกรองเว็บจากการใช้งาน

โปรแกรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน 

๑๖ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๕๖๙ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา 

และอานนท ์แปลงประสพโชค 

ศอ. 

๖๗ สูตรส่วนผสมตัวรองรับอะลูมินาเมมเบรนท่ีมี

อุณหภูมิการเผาต่ าลง 

๑๖ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๕๖๘ ไทย จรัสพร มงคลขจิต 

และสุดา วรรณกิตติ 

ศว. 

๖๘ ป้ายอาร์เอฟไอดีที่มีค่าน าไฟฟา้ของสายอากาศ

ต่างกันและกระบวนการสร้างสายอากาศดังกล่าว 

๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๓๑๘ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย ์

และคณะ 

ศอ. 

๖๙ ถาด ๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๑๑๓๓ ไทย โกษม ไชยถาวร และคณะ ศอ. 

๗๐ ถาด ๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๑๑๓๔ ไทย โกษม ไชยถาวร และคณะ ศอ. 

๗๑ เครื่องเอสพีอาร์พร้อมระบบจ่ายสารตัวอย่าง ๑๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๑๒๕๘ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์และคณะ ศอ. 

๗๒ วิธีการประเมินรูปแบบพฤติกรรมการขบัรถและ

รูปแบบการแสดงผล 

๐๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๓๑๙ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย ศอ. 

๗๓ พอลิไวนิลคลอไรด์ดัดแปลงที่มีสมบัติทางไฟฟ้า

ด้านการรับและน าอิเล็กตรอน 

๒๑ ก.ย. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๔๙๐๓ ไทย จตุพร วุฒิกนกกาญจน ์

และนฤมล สีพลไกร 

ศน. 
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๗๔ ระบบย่อความเชิงความหมายจากเอกสาร

ภาษาไทยหลายเอกสารแบบอัตโนมัติ 

๒๗ พ.ค. ๕๔ ๑๑๐๑๐๐๐๗๓๗ ไทย ธนารักษ ์ธีระมั่นคง 

และคณะ 

ศอ. 

๗๕ ระบบแสดงข้อมูลวัตถุแต่ละจุดแบบสว่นตัวโดยใช้

ป้ายอาร์เอฟไอด ี

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๔๒๑ ไทย กฤษฎา จินดา 

และคณะ 

ศอ. 

๗๖ วิธีการหาพื้นที่ส าหรับแสดงป้ายในแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์ ๓ มิติ จากสัญญาณโทรศัพท์

เคลื่อนของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

๒๗ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๖๔๓ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา ศอ. 

๗๗ กระบวนการตรวจวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียด้วย

การตรวจการเปลี่ยนแปลงส ี

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๔๒๐ ไทย รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข 

และรวีวรรณ ถิรมนัส 

ศน. 

๗๘ อุปกรณ์ให้ความร้อนน้ าด้วยแสงแดดพร้อมแผ่น

สะท้อนแสงภายในชั้นฉนวนอากาศเพื่อเพิ่ม

อุณหภูมิด้วยความร้อนสูง 

๑๓ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๒๑๔ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 

และสิทธา สุขกส ิ

ศว. 

๗๙ กรรมวิธีการระบุสารพันธุกรรมมนุษย์ในวัตถุ

พยานทางชีวภาพ 

๖ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๑๒๒ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั ศช. 

๘๐ ระบบตรวจจับการขับขี่ยานพาหนะข้ามช่อง

จราจรที่แบ่งโดยเส้นทึบโดยอัตโนมัต ิ

๒๑ ก.พ. ๕๕ ๑๒๐๑๐๐๐๖๘๐ ไทย สารัตถ์ อยูว่ัฒนะ 

และคณะ 

ศอ. 

๘๑ วิธีระบุรูปแบบการใช้อัตราเร่งในการขับ

ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการขบัขี่ 

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๔๒๓ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย ศอ. 

๘๒ เครื่องปลดและจัดเก็บถุงมือยาง ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๔๒๒ ไทย ชาคริต สุวรรณจ ารัส  

และคณะ 

CPMO 

๘๓ ชุดน้ ายาตรวจหาโปรโตซัวในเลือดชนิดบาบีเซีย 

คานิส โวเกลไล (Babesia canis vogeli) และ 

เฮปปาโตซูน คานิส (Hepatozoon canis) 

๒๖ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๓๙๕ ไทย วันชัย มาลีวงษ ์

และคณะ 

- 

ไตรมาส ๔ 

๘๔ ระบบและวธิีการวัดมุมกระดกูสันหลังคดด้วย

วิธีการวัดจากแนวกระดกูสันหลังจ าลอง 

๑๘ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๙๙๓ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท ์

และคณะ 

ศอ 

๘๕ ระบบการเคลือบฟิล์มบางโลหะออกไซด์ผสมโลหะ

แบบโค-สปัตเตอร์ที่ติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับกระจาย

ก๊าซ 

๑๘ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๙๙๒ ไทย ธนภัทร ศรีโมรา 

และคณะ 

ศว. 

๘๖ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความต้านทานต่อการไหลของ

ไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับวัสดุตรึงจุลินทรีย์ในน้ า

เสีย 

๑๘ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๙๙๑ ไทย กรกช สมบัติมั่นคง 

และคณะ 

ศว. 

๘๗ ระบบและวธิีการควบคุมอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีการ

สร้างพลังงานภายในตัว 

๑๑ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๘๗๕ ไทย จันตรี ผลประเสริฐ 

และคณะ 

ศอ. 

๘๘ กรรมวิธีการคัดเลือกดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่

จ าเพาะตอ่โปรตีนซีรัมอัลบูมินและดีเอ็นเอแอปตา

๕ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๗๘๔ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง 

และคณะ 

ศน. 
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เมอร์ที่จ าเพาะต่อโปรตีนไกลเคทเตทซีรัมอัลบูมิ

นของคนในขั้นตอนเดียว 

๘๙ ม่านปรับแสงและกันความร้อนอัตโนมัตดิ้วยพอลิ

เมอร์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูม ิ 

๕ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๗๘๕ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม 

และคณะ 

ศน. 

๙๐ อุปกรณ์วัดแรงบิดของระบบบังคับเลี้ยว ๕ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๑๘๒๖ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ ศว. 

๙๑ อุปกรณ์วัดแรงบิดของการควบคุมระบบบังคับ

เล้ียวยานพาหนะ 

๕ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๗๘๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ ศว. 

๙๒ อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อดว้ยเซนเซอร์

ไร้สาย 

๓ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๗๖๖ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 

และสุรภา เทียมจรัส 

ศอ. 

๙๓ สารประกอบ ๓,๑๒-ไดเมทอกซี-๕,๖,๙,๑๐-เต

ตระไฮโดร-[i]ฟิวราน-๑-โอโน-[๕]เฮลิซีน ส าหรับ

ใช้เป็นสารเปล่งแสงสีน้ าเงินในไดโอดเปล่งแสง

จากสารอินทรยี ์

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๒๒๑ ไทย สมบุญ สหสิทธวิัฒน์ 

และคณะ 

ศว. 

๙๔ สารประกอบ ๓,๑๒-ไดเมทอกซี-๕,๖,๙,๑๐-เต

ตระไฮโดร-๗,๘-ไดเอธิล เอสเทอร์[๕]เฮลิซีน 

ส าหรับใช้เป็นสารเปล่งแสงสีน้ าเงินใน

ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย ์

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๒๒๒ ไทย สมบุญ สหสิทธวิัฒน์ 

และคณะ 

ศว. 

๙๕ สารเปล่งแสงสีแดงส าหรับใช้ในไดโอดเปล่งแสง

จากสารอินทรยี ์

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๒๒๓ ไทย สมบุญ สหสิทธวิัฒน์ 

และคณะ 

ศว. 

๙๖ สารประกอบ ๓,๑๒-บิส(เมธิลฟินิลเอมนี)-

๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]-๑-ฟีนิล-ไพโรลิดีน-

๒,๕-ไดโอโน-[๕]เฮลิซีน ส าหรับใช้เป็นสาร

เปล่งแสงสีแดงส้มในไดโอดเปล่งแสงจาก

สารอินทรีย ์

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๒๒๔ ไทย สมบุญ สหสิทธวิัฒน์ 

และคณะ 

ศว. 

๙๗ องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ดสีฟ้าจากสี

ธรรมชาติส าหรับสิ่งทอ 

๑๒ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๒๐๑ ไทย สุพรรณี ฉายะบุตร 

และธนาวุฒิ คลังวิสาร 

ศอ. 

๙๘ กรรมวิธีการเตรียมนาโนไฟเบอร์ไคโทซานที่ดัด

แปรพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาอัลคิเลชันและเมทิเลชันที่

สมบัติต้านฤทธิ์แบคทีเรีย 

๑ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๐๓๕ ไทย สุดา เกียรติก าจรวงศ์ 

และคณะ 

ศน. 

๙๙ กรรมวิธีการเตรียมนาโนไฟเบอร์ไคโทซานที่ดัด

แปรพื้นผิวด้วยเกลือแอมโมเนียมที่มีสมบัติต้าน

ฤทธิ์แบคทีเรีย 

๑ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๑๐๓๖ ไทย สุดา เกียรติก าจรวงศ์ 

และคณะ 

ศน. 

๑๐๐ สูตรน้ าสลิปส าหรับเตรียมอลูมิน่าที่มีความพรุนตัว

สูง 

๑๕ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๕๒๕ ไทย ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 

และรุ่งอรุณ แสนงาม 

ศว. 

๑๐๑ ระบบและวธิีการสื่อสารไร้สายแบบเฉพาะกิจโดย

ใช้กลุ่มหุ่นยนต์สื่อสารกึ่งอัตโนมัติ 

๑๕ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๕๒๖ ไทย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 

และคณะ 

ศอ. 
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๑๐๒ ระบบการปรับเปลีย่นการจา่ยน้ ามันเชื้อเพลิง ๒ 

ชนิด (ไบโอดีเซล-ดีเซล) โดยอัตโนมัติ ส าหรับ

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด 

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๗๘๘ ไทย เกียรติก้อง สุวรรณกิจ 

และคณะ 

ศว. 

๑๐๓ กรรมวิธีการเตรียมสารละลายฟอสเฟตผสมยา

ปฏิชีวนะแวนโคมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ท่ีปราศจาก

เจลส าหรับการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตดว้ยเปลี่ยน

เฟสของสารประกอบของแคลเซียมและการ

ตกตะกอนของยาปฏิชีวนะในขั้นตอนเดียว 

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๖๕๙ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 

 และวราพร สุวรรณพฤกษ ์

ศว. 

๑๐๔ กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต

ผสมยาปฏิชวีนะที่มีฤทธิ์ยบัยั้งการเจริญของ

จุลินทรีย์โดยการเปลี่ยนเฟสของสารประกอบของ

แคลเซียมและการตกตะกอนของยาปฏชิีวนะใน

ขั้นตอนเดียว 

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๖๕๘ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 

 และวราพร สุวรรณพฤกษ ์

ศว. 

๑๐๕ สารประกอบ ๓,๑๒-บิส(ไดแอลคิลเอมีน)-๗,๘-ได

ไซยาโน-๕,๖,๙,๑๐- เตตระไฮโดร[๕] เฮลิซีนและ

การน าไปใช้เป็นสารเรืองแสงในเส้นใยพอลิเมอร์ 

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๗๘๙ ไทย จุรีรัตน์ ประสาร 

และคณะ 

ศว. 

๑๐๖ ระบบควบคุมหลอดไฟโดยเต้าเสียบ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๕๒๔ ไทย จันตรี ผลประเสริฐ 

 และศิวรักษ ์ศิวโมกษธรรม 

ศอ. 

๑๐๗ วิธีการและอปุกรณ์ส าหรับสกัดน้ ามันไกจ่ากกาก

ไขมันของเสียที่เก็บได้จากบ่อดกัไขมันโรงงาน

ช าแหละไก ่ทั้งแบบกะและแบบต่อเนื่อง 

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๗๘๗ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๑๐๘ กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาด

นาโนด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๖๕๖ ไทย พัฐสุดา ดวงแกว้ 

และรวิวรรณ เหล่าเจริญสุข 

ศน. 

๑๐๙ กังหันลม ๘ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๒๑๘ ไทย ศุภกิจ วรศิลป์ชัย ศว. 

๑๑๐ วิธีการเพิ่มแรงบิดส าหรับมอเตอร์สวิตชร์ีลัคแตนซ์

ที่ขับเคลื่อนด้วยวงจรชนิดสามเฟสฟูลบริดจ์และ

ใช้รูปแบบการสวิตชแ์บบไบโพลา่ร ์(Bipolar 

excitation) 

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๖๕๗ ไทย กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ 

และคณะ 

ศอ. 

๑๑๑ เครื่องตัดโฟม ๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๓๗๒ ไทย ปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน 

 และอัญชล ีมโนนุกุล 

ศว. 

๑๑๒ เครื่องตรวจนับตัวอย่าง ๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๓๒๔ ไทย น้ าฝน เข็มทองเจริญ  

และคณะ 

ศอ. 

๑๑๓ วิธีการหาต าแหน่งแกนหลักและแกนรองของวัตถุ

รูปร่างส่ีเหลี่ยมอัตโนมัติ 

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๗๙๐ ไทย ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 

และรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 

ศอ. 

๑๑๔ A BACTERIAL SURROGATE FOR TESTING 

OF ANTIMALARIALS: THE A KNOCKOUT 

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๙๙๖๕๓๙ สหรัฐ 

อเมริกา 

ณัฐิดา สุวรรณกิตติ 

และคณะ 

ศช. 
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AND FLOA KNOCKOUT BACTERIA FOR 

TESTING OF INHIBITION OF MALARIAL 

DIHYDROFOLATE REDUCTASE-

THYMIDYLATE SYNTHASE 

๑๑๕ ไมก้าที่ถูกเคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์และ

อนุพันธ์ไตรคาร์บอนิล ที่มสีมบัติในการป้องกัน

รังสีอัลตร้าไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดแบบใกล ้

๕ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๙๓๗ ไทย เกสินี นาคมูล 

และคณะ 

ศว. 

๑๑๖ เครื่องมัดรวบล าไม้ไผ่ ๕ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๙๓๘ ไทย เจนวิทย์ โสภารัตน์ และคณะ ศว. 

๑๑๗ เครื่องอัตโนมัติส าหรับก าจัดคราบน้ ายางบนจาน

เครื่องปั่นน้ ายางข้น 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๑๔ ไทย จอมขวัญ มั่นแน ่

และคณะ 

ศว. 

๑๑๘ ระบบถังน้ าล้นช่วยลดการเกิดคราบฟิลม์ตะกอน

น้ ายางบนจานเครื่องปั่นน้ ายางข้น 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๑๕ ไทย จอมขวัญ มั่นแน ่

และคณะ 

ศว. 

๑๑๙ เครื่องขัดถูท าความสะอาดคราบเหนยีวบนชิ้นงาน

ทรงกรวยปลายตัด 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๑๖ ไทย จอมขวัญ มั่นแน ่

และคณะ 

ศว. 

๑๒๐ องค์ประกอบส าหรับเตรียมไฮโดรเจลทีม่ีฤทธิ์ต้าน

เช้ือแบคทีเรียส าหรับการดูแลรักษาแผล  

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๑๗ ไทย ภัคนันท์ แกว้กอง 

และคณะ 

ศว. 

๑๒๑ วิธีการแยกเมล็ดธัญพืชทรงรีที่ติดกันในภาพ

ดิจิตอล 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๑๘ ไทย กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ ์

และคณะ 

ศอ. 

๑๒๒ ระบบส าหรับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสัน

หลังคดโดยใช้มาร์คเกอร์จ าลอง 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๒๐ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท ์

และคณะ 

ศอ. 

๑๒๓ ระบบอัตโนมัติส าหรับคัดเลือกภาพโครโมโซม

ระยะเมตาเฟสจากตัวอย่างน้ าคร่ าเพือ่น าไปใช้ท า

คาริโอไทป์ 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๒๑ ไทย ศิษเฎศ ทองสิมา 

และคณะ 

ศอ. 

๑๒๔ สูตรเคลือบใสไร้สารตะกั่วส าหรับเพิ่มความสดใส

และความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิก 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๒๒ ไทย ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 

และคณะ 

ศว. 

๑๒๕ เครื่องมัดรวบล าไม้ไผ่ ๕ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๔๗๐ ไทย เจนวิทย์ โสภารัตน์ และคณะ ศว. 

๑๒๖ วิธีการวัดความแม่นย าของระบบไฟฟ้าใน

เครื่องจักรซีเอ็นซี 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๑ ไทย ชลลดา ธีระวร 

และคณะ 

ศอ. 

๑๒๗ อุปกรณ์และวธิีหาต าแหน่งแกนหลักและแกนรอง

ของวัตถุ  

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๗ ไทย ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 

และรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 

ศอ. 

๑๒๘ วิธีการตรวจสอบการปลอมแปลงหมึกพมิพ์ธนบัตร

ด้วยเม็ดโลหะเงินนาโนขยายสัญญาณรามาน 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๐ ไทย ทักษดนย์ วุฒิคุณ 

และคณะ 

ศอ. 

๑๒๙ อุปกรณ์รับสัญญาณส่ือสารแบบกระจายสเปกตรัม

แบบไดเรคซีเควนส์ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๓๙๘ ไทย ธานี ดีมีชยั 

และศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

ศอ. 

๑๓๐ อุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ าในพื้นที่ขนาดใหญ่ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๓ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร 

และวงษ์นเรศ ขันธวุาร 

ศอ. 
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๑๓๑ กระบวนการผลิตวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ซิงค์ออก

ไซด์/ซิงค์ทินออกไซด์ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๘ ไทย ปณิดา ม่วงเกษม 

และศุภมาส ดา่นวิทยากุล 

ศว. 

๑๓๒ กรรมวิธีการผลิตน้ ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยล า

อิเล็กตรอน  

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๒๒๖ ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว 

และคณะ 

ศว. 

๑๓๓ ระบบผลิตวัสดุเพาะเมล็ด หรือวัสดุปลูกจากมวล

ชีวภาพด้วยกระบวนการไบโอไฮโดรคอนเวอร์ชัน 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๑๓๔ กรรมวิธีการเตรียมวัตถุทนไฟจากยางคอมพาวด์ที่

มีสารอนินทรีย์จากของเสียเป็นองค์ประกอบ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๑๐ ไทย พงษ์ธร แซ่อุย 

และคณะ 

ศว. 

๑๓๕ กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออก

จากกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติที่มีความชื้นสูง  

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๕ ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว 

และคณะ 

ศว. 

๑๓๖ ยางคอมพาวด์ที่ประกอบด้วยน้ าจากพืชซ่ึงช่วยลด

ระยะเวลาในการวัลคาไนซ์และกรรมวธิกีารผลิต

ยางนั้น 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๙ ไทย พงษ์ธร แซ่อุย 

และคณะ 

ศว. 

๑๓๗ เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเทคนิคทางแสง ๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๑๙ ไทย มนตรี พรรณรัตน์ ศอ. 

๑๓๘ ฟิล์มเคลือบที่มีสมบัติไม่เปียกน้ า ลดการน าพา

ความร้อน สะท้อนแสงและสมบัติโฟโตคะตะลิสต์

และกระบวนการเตรียมฟิล์มเคลือบดังกล่าว 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๐๒ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 

และอรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 

ศว. 

๑๓๙ อุปกรณ์วิเคราะห์และประเมินผลผู้ต้องสงสัยใน

การก่ออาชญากรรมจากข้อมูลการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๓๙๖ ไทย ภัชริกา ชูตระกูล 

และศวิต กาสุริยะ 

ศอ. 

๑๔๐ ไบโอเซนเซอร์เชิงแสงแบบพื้นผิวขยายสญัญาณ 

รามานส าหรับตรวจหาไกลโคโปรตีนชนิด NS1 

จากเช้ือไวรัสเดงกี่ และกรรมวิธกีารตรวจหาไกล

โคโปรตีนชนิด NS1 ด้วยไบโอเซนเซอร์เชิงแสง

ดังกล่าว 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๒๒๗ ไทย นพดล นันทวงศ์ 

และคณะ 

ศอ. 

๑๔๑ ระบบตรวจวัดจุดเปลี่ยนแปลงสีโดยใช้เทคโนโลยี

ประมวลผลภาพ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๔ ไทย นพดล นันทวงศ์ ศน. 

๑๔๒ กระบวนการผลิตกรดอะแรคชิโดนิคด้วยการหมกั

ราบนอาหารแข็ง 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๒ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง 

และคณะ 

ศช. 

๑๔๓ กระบวนการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในอาหาร

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดแข็งที่ใช้สารก่อเจลเป็น

วัสดุค้ าจุน 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๒๒๘ ไทย กนกวรรณ รมยานนท ์

และคณะ 

ศช. 

๑๔๔ เตาอบชิ้นงานทดสอบแรงดึง ๒๘ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๑๔๐๐ ไทย อัญชลี มโนนุกุล ศว. 

๑๔๕ ข้อเข่าเทียมแบบสี่จุดหมุนพร้อมระบบปรับ

ความหน่วงแบบถอดได้ด้วยกลไกแบบปลดเร็ว 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๒๒๕ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 

และคณะ 

ศว. 

๑๔๖ ข้อเข่าเทียม ๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๕๙๑ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ และคณะ ศว. 
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๑๔๗ ข้อเข่าเทียม ๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๕๙๒ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ และคณะ ศว. 

๑๔๘ กรรมวิธีการสกัดลิกนินจากน้ ายางด าจาก

กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ 

๑๒ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๑๐๒ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ศช. 

๑๔๙ วิธีการตรวจจบัจากคลื่นอัลตราโซนิคส าหรับหลบ

หลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติส าหรับหุ่นยนตเ์คลื่อนที่

ด้วยล้อ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๓๙๙ ไทย เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน ์

และศิริพร ซ้ายบุร ี

ศอ. 

๑๕๐ เซนเซอร์เชิงแสงเวฟไกด์โมดเรโซแนนซ์แบบ

อาร์เรย์ ส าหรับระบบการประมวลผลเชิงแสงแบบ

ความยาวคลื่นมัลติเพล็ก 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๑ ไทย สกุลกานต์ บญุเรือง ศอ. 

๑๕๑ ชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์ของเครื่องท าความเย็น ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๒ ไทย กรชัย วงศ์สุวรรณ และคณะ ศอ. 

๑๕๒ เอ็น-เบนซิล-เอ็นโอ-ซัคซินิลไคโตซานส าหรับกัก

เก็บเคอร์คูมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต้าน

เซลล์มะเร็งปากมดลูก 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๓ ไทย ภัทรพร โกนิล 

และคณะ 

ศน. 

๑๕๓ กรรมวิธีการตรวจหาดีเอ็นเอโดยใช้อนภุาคนาโน

ของทองแบบเกาะกลุ่มในการขยายสัญญาณ 

เอสพีอาร ์

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๔ ไทย กตัญชลี ไม้งาม 

และคณะ 

ศช. 

๑๕๔ เครื่องสอบเทียบเส้นใยวัดความรู้สึกของ

เส้นประสาท 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๕ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ 

และคณะ 

ศว. 

๑๕๕ เซลล์เชื้อเพลิงของแข็งแบบท่อเด่ียว ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๖ ไทย ปัตมาภรณ์ ธิมากุล 

และภาวดี อังค์วัฒนะ 

ศว. 

๑๕๖ อุปกรณ์ตรวจจับและก ากับค าเรียกชื่อพชื

ภาษาไทย 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๗ ไทย กัญญาณัฐ เกรียงเกต ุ

และคณะ 

ศอ. 

๑๕๗ อุปกรณ์สร้างภาพตัดขวางด้วยล าแสงทรงกรวยกับ

แผงตัวตรวจจับคลื่นเอกซเรย์แบบแผ่นเรียบ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๘ ไทย จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน 

และคณะ 

ศอ. 

๑๕๘ หนังสือเสียงพิมพ์ได้ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๓๙ ไทย ชัย วุฒวิิวัฒน์ชัย และคณะ ศอ. 

๑๕๙ อุปกรณ์เปลี่ยนแปลงพิกัดส าหรับแหล่งจ่ายไฟฟา้

แบบขนานประกอบดว้ยมอดูลมากกวา่ ๑ มอดูล 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๐ ไทย กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ 

และเจษฎา ขัดทองงาม 

ศอ. 

๑๖๐ ชุดอุปกรณ์ช่วยจับเส้นใยเส้นใยวัดความรู้สึกของ

เส้นประสาท 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๑ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ 

และคณะ 

ศว. 

๑๖๑ อุปกรณ์ตรวจจับสถานะของคลื่นวิทยุของ

โครงข่ายคอกนิทีฟเรดิโอและวธิีดังกล่าว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๒ ไทย ดุษฎี ตรีอ านรรค ศอ. 

๑๖๒ สารประกอบ๓,๖-บิส(๔-ฮาโลฟีนิล)เบนโซอิมิดา

โซลไพรโรโล[๓,๔-c]ไพรรอล ที่มีคุณสมบัติการแผ่

รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอินฟราเรดของพอลิเมอร์

ร่วมของสารประกอบดังกล่าว และกรรมวิธีการ

สังเคราะห์สารนัน้ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๓ ไทย กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 

และคณะ 

ศน. 
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๑๖๓ สารประกอบ ๓,๖-ไดฟีนิล-บิส(ไทเอโนอิมิดาโซล)-

ไพรโรโล[๓,๔-c] ไพรรอล ที่มีคุณสมบัติการแผ่

รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอินฟราเรดของพอลิเมอร์

ร่วมของสารประกอบดังกล่าว และกรรมวิธีการ

สังเคราะห์สารนั้น 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๔ ไทย กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 

และคณะ 

ศน. 

๑๖๔ แบบจ าลองผิวเทียมและตวัตรวจนับ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๕ ไทย เดโช สุรางค์ศรีรัฐ และคณะ ศอ. 

๑๖๕ อุปกรณ์ตรวจหาต าแหน่งของเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง

หรือเซลล์มะเร็งหรือเนื้องอก 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๘ ไทย อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร ศอ. 

๑๖๖ อุปกรณ์วิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างเอกสาร ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๙ ไทย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิ

และปรัชญา บุญขวัญ 

ศอ. 

๑๖๗ ตัวรับรู้แบบควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์ที่มี

หลายช่องร่วมฐาน 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๐ ไทย คทา จารุวงศ์รังสี และคณะ ศอ. 

๑๖๘ วิธีการตรวจจบัแบตเตอรี่ที่เส่ือมสภาพในระบบ

แบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกัน 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๑ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท ์

และคณะ 

ศอ. 

๑๖๙ อุปกรณ์ตรวจสอบและแสดงส่วนโค้งของแนวฟัน ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๒ ไทย วีระ สอิ้ง 

และเสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 

ศอ. 

๑๗๐ อุปกรณ์และกระบวนการจ าแนกรูปแบบจากรหัส

ฐานสองอย่างรวดเร็ว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๓ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ศอ. 

๑๗๑ อุปกรณ์ประเมินและควบคุมการไหลของ

ก าลังไฟฟ้าและวิธกีารดังกล่าว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๔ ไทย ศิริยา สกลธนารัตน์ ศอ. 

๑๗๒ อุปกรณ์ตรวจกราดหาปริมาตรรูปทรงคล้าย

ทรงกระบอกหรือกรวยตัดยอด ซ่ึงมีหน้าตัดเป็น

พื้นผิวไม่เรียบ และไม่ขนานกัน 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๕ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 

และนลพรรษ วงแหวน 

ศอ. 

๑๗๓ ระบบและวธิีการกรองเว็บแคชโดยใช้โครงสร้าง

ของยูอาร์แอลและฐานขอ้มูลรายชือ่เว็บ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๖ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา 

และอานนท ์แปลงประสพโชค 

ศอ. 

๑๗๔ อุปกรณ์ประเมินความต้องการพลังงานและวิธกีาร

ดังกล่าว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๗ ไทย ศิริยา สกลธนารัตน์ ศอ. 

๑๗๕ อุปกรณ์สร้างและแสดงระนาบโครงตาขา่ย ๓ มิติ 

จากภาพเนื้อเยือ่ ๒ มิต ิ

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๘ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 

และคณะ 

ศอ. 

๑๗๖ อุปกรณ์แสดงผลเครือข่ายความสัมพันธข์้อมูล

อาชญากรรม 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๕๙ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร 

และวงษ์นเรศ ขันธวุาร 

ศอ. 

๑๗๗ อุปกรณ์เรดาร์ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๐ ไทย อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร ศอ. 

๑๗๘ อุปกรณ์ควบคุมการยกระดับขอ้มูลทางไกลแบบ

กระจายศูนย ์

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๑ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม 

และคณะ 

ศอ. 

๑๗๙ อุปกรณ์วิเคราะห์และแสดงผลขั้นตอนการอนุมาน

ค าตอบ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๒ ไทย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิ

และคณะ 

ศอ. 
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๑๘๐ อุปกรณ์ตรวจจับชือ่บุคคล ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๔ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร 

และวิทวัฒน ์ตันติศิริโรจน์ 

ศอ. 

๑๘๑ อุปกรณ์ประเมินและควบคุมการผลิตอาหารและ

วิธีดังกล่าว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๕ ไทย จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 

และนพดล คีรีเพ็ชร 

ศอ. 

๑๘๒ อุปกรณ์แสดงผลเหตุการณ์ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๖ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร 

และวสิศ ลิ้มประเสริฐ 

ศอ. 

๑๘๓ อุปกรณ์ประเมินและควบคุมการจราจร ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๗ ไทย สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ 

และสุพร พงษ์นุ่มกุล 

ศอ. 

๑๘๔ อุปกรณ์สร้างแผนผังและแสดงข้อมูลการก่อคดีใน

เชิงเวลาและสถานที ่

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๘ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร 

และรัญชิดา ขันทอง 

ศอ. 

๑๘๕ พื้นผิวเพิ่มการกักเก็บแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๗๐ ไทย กอบศักดิ์ ศรีประภา  

และคณะ 

ศอ. 

๑๘๖ ตัวบ่งชี้การวัดเวลาและอุณหภูมิ  ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๗๔ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ ศน. 

๑๘๗ อุปกรณ์วางผังและแสดงข้อมูล ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๗๙ ไทย ทัศนีย์ เจริญพร  

และคณะ 

ศอ 

๑๘๘ อุปกรณ์จัดการสัญญาณข่ายเช่ือมโยงขาลง ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๘๐ ไทย เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน ์ ศอ. 

๑๘๙ อุปกรณ์ระบุพิกัดภายในอาคารสถานที่ใช้ลาย

พิมพ์ความแรงสัญญาณ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๘๑ ไทย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 

และคณะ 

ศอ. 

๑๙๐ มัดเส้นใยแก้วน าแสงและหัวตรวจจับภาพคอนโฟ

คัลและไวด์ฟฟิล์ว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๘๓ ไทย วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา ศอ. 

๑๙๑ อุปกรณ์ปรับความตึงสายพาน ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๗๐๘ ไทย นุวงศ์ ชลคุป  

และคณะ 

ศว. 

๑๙๒ อุปกรณ์ทดก าลัง ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๒๐๐๒๗๐๙ ไทย เกียรติก้อง สุวรรณกิจ  

และคณะ 

ศว. 

๑๙๓ กรรมวิธีการผลิตสารไวโปรเลซิคิน-๒ ที่ช่วยลด

การติดเช้ือเด็งกี่ในเซลล์ยุง 

๒๕ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๑๗๖ ไทย นิภาพร ก้านทอง 

และทิมโมที เฟลเกล 

- 

๑๙๔ สูตรต ารับของสารสกัดจากดอกดาวเรืองใน

รูปแบบลิโปโซมครีมและกรรมวธิีการเตรียม 

๒๕ เม.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๒๑๗๗ ไทย ณัฐนันท์ สินชัยพานิช 

และคณะ 

- 

๑๙๕ กระบวนการเตรียมกระดาษคาร์บอน

ประสิทธิภาพสูงส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อ

แลกเปลี่ยนโปรตอน 

๔ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๓๗๖๗ ไทย ถิราวุฒิ พงศ์ประยูร 

และคณะ 

ศน. 

๑๙๖ วัสดุปลูกฝังทางชีวการแพทยจ์ากโลหะผสม

ไทเทเนียมอัลลอยและกรรมวธิีการผลิต 

๓๑ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๒๖๒ ไทย อนรรฆ ขันธะชวนะ - 

๑๙๗ อนุภาคนาโนไขมันซ่ึงบรรจุสารสกัดจากดอก

ดาวเรืองที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ใช้ชะลอวัย ลด

ริ้วรอย และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของสิ่งนั้น 

๑๔ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๗๗๖ ไทย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 

และคณะ 

- 
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๑๙๘ นาโนอิมัลชั่นซ่ึงบรรจุ สารสกัดจากดอกดาวเรืองที่

มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และผลิตภัณฑ์ของสิ่งนั้น 

๑๔ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๔๗๘๒ ไทย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 

และคณะ 

- 

๑๙๙ กรรมวิธีการตรวจจ าแนกชนิดของทอสโพไวรัส

และสายพันธุ์ของเพลี้ยไฟในเพลี้ยไฟพาหนะหนึ่ง

ตัวในคราวเดียวกัน 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๖ ไทย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล 

และคณะ 

ศช. 

๒๐๐ อุปกรณ์จับยึดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบอัตโนมัติ

ส าหรับกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๔๗ ไทย อุดม โกมินทร ์ 

และคณะ 

ศอ. 

๒๐๑ วิธีการเตรียมวัสดุผสมกราฟิน-พอลิอะนลิีนนาโน

ไฟเบอร์ด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๓ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์

และคณะ 

ศอ. 

๒๐๒ เซลล์ต้นแบบอีโคไลพร่องยีนไธเอ ยีนโฟลเอ ยีน

โฟลพี และยีนโฟลเค ที่ไม่มียีนดื้อยาปฏชิีวนะเพื่อ

การทดสอบสารยบัยั้งและการศึกษาการท างาน

ของเอนไซม์ในวิถีโฟเลต 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๖๙ ไทย ณัฐิดา สุวรรณกิตติ 

และคณะ 

ศช. 

๒๐๓ อุปกรณ์สายอากาศ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๑๐๐๕๕๘๒ ไทย วัชชิรา บูรณสิงห ์และคณะ ศอ. 

 
ข. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศของ สวทช. ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ขอจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข 

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๑ 

๑ ระบบบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีการบ าบัดคุณภาพน้ า ๓๐ ส.ค. ๔๕ ๒ พ.ย. ๕๕ ๓๔๒๑๕ ไทย สรวิศ เผ่าทองศุข ศช. 

๒ A METHOD FOR PRESERVATION OF 

NATURAL RUBBER LATEX USING 

METHYLOL COMPOUNDS 

๑๑ พ.ค. ๕๐ ๒๗ พ.ย. ๕๕ IDP

๐๐๓๒๓๖๓ 

อินโดนีเซีย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

และคณะ 

ศว. 

๓ A METHOD FOR PRESERVATION OF 

NATURAL RUBBER LATEX USING 

METHYLOL COMPOUNDS  

๒๘ พ.ค. ๕๐ ๑ พ.ย. ๕๕ ๒๕๔๔๕๔ อินเดีย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

และคณะ 

ศว. 

ไตรมาส ๒ 

๔ GAS-TIMING METHOD FOR 

DEPOSITING OXYNITRIDE FILMS BY 

REACTIVE R.F. MAGNETRON 

SUUTTERING 

๒๓ ก.ค. ๕๐ ๒ ธ.ค. ๕๖ US 

๘,๓๗๒,๒๕๐ 

สหรัฐ 

อเมริกา 

ศุภนิจ พรธีระภัทร 

และคณะ 

ศอ. 

๕ NUCLEIC ACIDS THAT ENHANCE THE 

SYNTHESIS OF 2-ACETYL-1-

PYRROLINE IN PLANTS AND FUNGI 

๘ เม.ย. ๕๑ ๒ ม.ค. ๕๖ ZL

๒๐๐๘๑๐๐

๘๙๒๑๒.๖ 

จีน อภิชาติ วรรณวิจิตร 

และคณะ 

ศช. 

๖ อุปกรณ์ป้องกันละอองน้ าเข้าช่องระบาย

ความร้อนของกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ เม.ย. ๕๒ ๑๗ ม.ค. ๕๖ ๓๔๗๖๖ ไทย ประสิทธิชัย กาฬปกัษ์ 

และคณะ 

ศอ. 



       ๗๗ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ขอจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข 

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗ เครื่องแทรกสอดแสงที่มีความสามารถใน

การปรับความคมชัดของลวดลายการแทรก

สอด 

๒๑ มี.ค. ๔๖ ๘ ก.พ. ๕๖ ๓๕๐๓๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ศอ. 

๘ อุปกรณ์และวิธีการบีบอัดสัญญาณเสียง

ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแพกเก็ต  

๑๓ ม.ค. ๔๘ ๘ ก.พ. ๕๖ ๓๕๐๓๕ ไทย มงคล รักษาพัชรวงศ์ 

และคณะ 

ศอ. 

๙ กล่อง ๒๘ พ.ย. ๕๑ ๗ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๒๓ ไทย ไชยวุฒิ เกตุหลิม สก. 

๑๐ กล่อง ๒๘ พ.ย. ๕๑ ๗ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๒๕ ไทย ไชยวุฒิ เกตุหลิม สก. 

๑๑ แบบพับกล่อง ๒๘ พ.ย. ๕๑ ๗ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๒๖ ไทย ไชยวุฒิ เกตุหลิม สก. 

๑๒ แบบพับกล่อง ๒๘ พ.ย. ๕๑ ๗ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๒๘ ไทย ไชยวุฒิ เกตุหลิม สก. 

๑๓ แบบพับกล่อง ๒๘ พ.ย. ๕๑ ๗ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๒๙ ไทย ไชยวุฒิ เกตุหลิม สก. 

๑๔ แบบพับกล่อง ๒๘ พ.ย. ๕๑ ๗ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๓๐ ไทย ไชยวุฒิ เกตุหลิม สก. 

๑๕ เครื่องอัดกากสบู่ด าแบบสกรูถอดท าความ

สะอาดง่าย 

๒๕ เม.ย. ๕๐ ๑๓ มี.ค. ๕๖ ๓๕๒๔๗ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 

และคณะ 

ศว. 

ไตรมาส ๓ 

๑๖ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ ๑๖ ม.ค. ๕๖ ๑๙๘๑๖๖๘ EPO เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๑๗ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ - - สหราช

อาณาจักร 

เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๑๘ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ - - เบลเยี่ยม เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๑๙ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ ๑๕ เม.ย. ๕๖ DK/EP 

๑๙๘๑๖๖๘ 

เดนมาร์ก เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๒๐ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ ๔ ก.พ. ๕๖ ๓๓๓๙BE/

๕๖ 

อิตาลี เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๒๑ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ - - ฝรั่งเศส เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๒๒ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ - - เยอรมน ี เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 



       ๗๘ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ขอจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข 

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๓ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ - - สเปน เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๒๔ METHOD TO PREPARE METAL 

STRUCTURE SUITABLE FOR SEMI-

SOILD METAL PROCESSING 

๓๑ ม.ค. ๕๐ ๑๒ เม.ย. ๕๖ ๕๒๔๒๔๑๖ ญี่ปุ่น เจษฎา วรรณสินธุ ์

และคณะ 

สก. 

๒๕ PROTEIN EXTRACTION BUFFER AND 

ITS METHOD OF EXTRACTION FROM 

MICROORGANISMS 

๒๘ ส.ค. ๕๐ ๒๑ พ.ค. ๕๖ I๓๙๓๗๗๖ ไตหวัน ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 

และคณะ 

ศช. 

ไตรมาส ๔ 

๒๖ SYNTHETIC METHOD FOR PREPARING 

DUAL CURABLE SILICONE 

COMPOSITIONS 

๒๓ ม.ค. ๕๒ ๖ ส.ค. ๕๖ US 

๘,๕๐๑,๘๙๓ 

B๒ 

สหรัฐ 

อเมริกา 

วนิดา จันทรว์ิกูล 

และคณะ 

ศว. 

๒๗ เครื่องมือวัด-บันทึกและแจ้งเตือนกรณี

เครื่องยนต์มีความร้อนผิดปกติ 

๒๙ ม.ค. ๕๓ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ๓๖๕๖๗ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 

และคณะ 

ศอ. 

๒๘ NUCLEIC ACIDS THAT ENHANCE THE 

SYNTHESIS OF 2-ACETYL-1-

PYRROLINE IN PLANTS AND FUNGI 

๒ ส.ค. ๕๓ ๑๔ ธ.ค. ๕๕ ๕๑๕๔๖๑๐ สหรัฐ 

อเมริกา 

อภิชาต ิวรรณวิจิตร 

และคณะ 

ศช. 

๒๙ วิธีการและอุปกรณ์เชิงแสงเพื่อเพิ่มและ

ตรวจสอบคุณภาพของบันทึกภาพลาย

พิมพ์นิ้วมือ 

๒๙ ต.ค. ๔๖ ๕ ก.ย. ๕๖ ๓๖๘๙๖ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 

และสุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 

ศอ. 

 

ค. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตรในและต่างประเทศของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๑ 

๑ ส่วนประกอบของสูตรต ารับเครื่องส าอางสมุนไพร

ในรูปโลชั่นที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมอไทย

เป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติท าให้ผิวขาว 

ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย 

๒๓ ก.ย. ๕๓ ๑๒๐๓๐๐๑๒๗๖ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และอภิรดา สุคนธ์พันธุ ์

ศน. 

๒ ส่วนประกอบของสูตรต ารับเครื่องส าอางสมุนไพร

ในรูปครีมที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมอไทย

เป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติท าให้ผิวขาว 

ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย 

๒๓ ก.ย. ๕๓ ๑๒๐๓๐๐๑๒๗๗ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และอภิรดา สุคนธ์พันธุ ์

ศน. 

๓ หุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนขอ้เข่าแบบเคลื่อนที่รอบแกน

อ้างอิงแกนเด่ียว 

๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๐๖๓๓ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 

และวัชรวิทย์ แสนสโุพธิ ์

CPMO 



       ๗๙ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔ อัลกอริธึ่มการเทียบค่าส าหรับภาพอัลตร้าซาวด์

สองมิติโดยใช้วิธีเทียบค่าเฉลี่ยเมทริกซ์ทรานฟอร์

เมชั่นแต่ละภาพ 

๒๙ มิ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๐๖๓๔ ไทย จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 

และวรทิต ออ่นประเสริฐ 

CPMO 

๕ วิธีการท าส าเนาฮาร์ดดิสก์ที่มีเซกเตอร์ไม่สมบูรณ์ ๑๑ ต.ค. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๑๙๑ ไทย นเรศ ผ่องสวัสดิ์กุล  

และคณะ 

ศอ. 

๖ อนุภาคนาโนไนโอโซมบรรจุสารสกัดสมนุไพร

มะขามป้อมที่มีคุณสมบัติต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๒๐๙ ไทย ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม 

และคณะ 

ศน. 

๗ สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวที่ช่วยท าให้ผิว

ขาวและชุ่มชื้น ที่มีอนภุาคนาโนบรรจุสารสกัด

สมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลกิา) เป็น

ส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๒๑๑ ไทย ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม  

และคณะ 

ศน. 

๘ สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวที่ช่วยท าให้ผิว

ขาวและชุ่มชื้น ที่มีอนภุาคนาโนบรรจุสารสกัด

สมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลิกา) เป็น

ส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๒๑๐ ไทย ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม  

และคณะ 

ศน. 

๙ เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมส าหรับป้องกันการ

สูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกในผู้หญิงระยะให้

นมบุตร 

๒ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๒๗๓ ไทย กรรณิการ์ วงศ์ดี 

และคณะ 

CPMO 

๑๐ ระบบตัดสัญญาณเสียงอัตโนมัติเพื่อเพิ่มคุณภาพ

การได้ยินระหวา่งการใช้งานอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน

แบบไร้สาย 

๒ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๒๗๔ ไทย ธราพงษ์ สูญราช 

และคณะ 

ศอ. 

๑๑ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสหัวเหลอืงในกุ้งด้วย

เทคนิค LAMP-LFD 

๒ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๒๗๕ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

และคณะ 

ศช. 

๑๒ เครื่องค านวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

๑๕ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๓๑๔ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 

และคณะ 

ศอ. 

๑๓ เครื่องตรวจวัดเทคนิคเคมีไฟฟ้าแบบพกพาส าหรับ

เซลล์ไฟฟ้าเคมี 

๒๒ พ.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๓๔๘ ไทย จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ ์

และคณะ 

ศอ. 

๑๔ ผลิตภัณฑ์แผ่นปิดบรรเทาอาการปวดเมือ่ยที่มี

อนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดพริกเป็นสว่นประกอบ 

๒๐ ธ.ค. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๔๖๒ ไทย กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 

และคณะ 

ศน. 

ไตรมาส ๒ 

๑๕ วิธีสร้างระบบของไหลจุลภาคบนกระดาษด้วย

เทคนิคการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท 

๔ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๐๐๖ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์

และคณะ 

ศอ. 

๑๖ ระบบผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย ์ ๑๐ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๐๒๖ ไทย จามร เชวงกิจวณิช และคณะ ศน. 

๑๗ กระบวนการสร้างแบบทรายเพื่องานหลอ่โลหะ

โดยไม่ต้องใช้กระสวน 

๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๐๖๑ ไทย ธนาภรณ์ โกราษฎร ์

และมานะ พลบุญ 

ศว. 

๑๘ กรรมวิธีการเพิ่มสมบัติความเหนยีวของฟิล์มผสม ๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๐๖๐ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์และคณะ ศว. 



       ๘๐ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๙ กระบวนการผลิตแป้งสตาร์ชข้าวที่ทนตอ่การยอ่ย

ด้วยเอนไซม์ชนิด ๓ 

๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๐๖๒ ไทย สุนันทา ทองทา 

และคณะ 

CPMO 

๒๐ เครื่องย้อมเส้นด้ายในขั้นตอนเดียว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ๑๒๐๓๐๐๑๐๘๒ ไทย ไชยยันต์ ไชยยะ และคณะ CPMO 

๒๑ องค์ประกอบของพอลแิลคติกแอซิดที่มรีะยะเวลา

ที่ใช้ในการขึ้นรูปสั้น และมีสมบัติต้านทานแรง

กระแทก และการทนต่อความรอ้นสูง 

๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๑๔๑ ไทย นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 

และคณะ 

ศว. 

๒๒ กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฎิกิรยิาส าหรับการรี

ฟอร์มเมธานอล 

๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๑๔๒ ไทย ศุภมาส ด่านวิทยากุล ศว. 

๒๓ ระบบส่งก าลังแบบต่อตรงส าหรับรถบรรทุก

อเนกประสงค์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๑ สูบ 

๒๘ ก.พ. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๒๑๔ ไทย เจนวิทย์ โสภารัตน์ 

และคณะ 

ศว. 

๒๔ กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรูพรุนขนาดนาโน

เมตรส าหรับดูดซับสารละลายอินทรีย ์

๗ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๒๓๒ ไทย เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอ าพล 

และณัฏฐพร พิมพะ 

ศน. 

๒๕ องค์ประกอบของฟิล์มปิดผนึกได้ด้วยความร้อน ที่

มีสมบัติลอกออกได้ง่ายและปอ้งกันการเกิดฝ้าได้ 

และฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่ได้จากองค์ประกอบ

ฟิล์มปิดผนึกดังกล่าว 

๑๓ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๒๗๓ ไทย วรรณี ฉินศิริกุล 

และคณะ 

ศว. 

๒๖ เบ้าเทชนิดเซรามิกส์เนื้อพรุน ส าหรับการใช้งานใน

กระบวนการหล่ออลูมิเนียมกึ่งของแข็ง 

๒๑ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๐๑ ไทย กรรณิการ์ เดชรักษา 

และคณะ 

ศว. 

๒๗ สูตรผสมเนื้ออลูมินาเซรามิกส์ส าหรับการอัดแบบ

แห้ง 

๒๘ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๓๘ ไทย กรรณิการ์ เดชรักษา 

และดวงเดือน อาจองค์ 

ศว. 

๒๘ วงจรขยายหนว่ยความจ าประเภทหนว่ยความจ าที่

สามารถเขียนหรือลบด้วยไฟฟ้า 

๒๘ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๓๙ ไทย กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ 

และคณะ 

ศอ. 

๒๙ กรรมวิธีการคัดเลือกโคลนที่ต้องการโดยตรงจาก

ห้องสมุดแบคและฟอสมิดที่ถกูเก็บรักษาไว้ในส

ต๊อกกลีเซอรอลแช่แข็งด้วยวธิีพีซีอาร ์

๒๘ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๔๐ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

และสุธาสิน ีสมยง 

ศช. 

ไตรมาส ๓ 

๓๐ ก าแพงกั้นน้ า ๔ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๖๒ ไทย กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล  

และคณะ 

ศน. 

๓๑ อนุภาคส าหรับใช้เป็นน้ ายาส าหรับตรวจวัดระดับ

ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะและกรรมวิธกีารเตรียม 

๔ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๖๑ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ ศอ. 

๓๒ กระบวนการเตรียมสารแขวนลอยออร์แกโนเคลย์

ในน้ า 

๑๕ มี.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๐๕ ไทย วุฒิชัย ไทยเจริญ 

และคณะ 

ศน. 

๓๓ ระบบคัดกรองอาการเคลื่อนไหวผิดปกต ิ ๑๑ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๓๘๔ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน  

และคณะ 

ศอ. 

๓๔ ชุดตรวจวัดโปรตีน P16 INK4a โดยเทคนิคไฟฟ้า

เคมี และกระบวนการใช้ชุดตรวจดังกล่าว 

๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๔๗๑ ไทย ชยาชล อภิวาท 

และคณะ 

ศน. 



       ๘๑ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๕ กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิาไบโอดีเซลแบบ

เม็ดที่มีเสถียรภาพและมีความวอ่งไวในการท า

ปฏิกิริยาสูง 

๑๔ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๕๑๐ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๓๖ กระบวนการขึ้นรูปเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาทีม่ีขนาด 

รูพรุนสองระดับด้วยกรรมวธิีท าแห้งแบบเยือกแข็ง

บางส่วนส าหรับกระบวนการผลิตไบโอดเีซล 

๑๔ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๕๐๙ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๓๗ การตรวจหาไวรัสหัวเหลอืง สายพันธุ ์YHV/GAV ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๕๘๔ ไทย กรสุณี แจ่มกระจ่าง และคณะ ศช. 

๓๘ การตรวจหาไวรัสหัวเหลอืง ๖ สายพันธุ ์ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๕๘๕ ไทย ศิรินทิพย์ แดงต๊ิบ และคณะ ศช. 

๓๙ สูตรอาหารเพาะเลีย้งราทะเล ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๕๘๖ ไทย จริยา สากยโรจน ์และคณะ ศช. 

๔๐ กระบวนการผลิตอนุภาคไมโครไคโตซานที่มี

ลักษณะกลวงภายใน 

๑๐ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๔๙๙ ไทย ยอดธง ใบมาก 

และเยาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ์ 

ศน. 

๔๑ โมโนโคลนอลแอนติบอดีจ าเพาะเจาะจงต่อเชื้อ 

L.monocytogenes 

๒๒ พ.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๕๓๘ ไทย อรประไพ คชนันท์ 

และคณะ 

ศช. 

๔๒ เครื่องวัดระดับตะกอนอัตโนมัต ิ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๖๗๔ ไทย วุฒิภัทร คอวนิช และคณะ ศอ. 

๔๓ การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ที่มีความเสถียร 

เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

แบบววิิธพันธ ์

๑๓ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๖๔๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๔๔ กรรมวิธีผลิตฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าว

ผสมกับเยื่อสาและฉนวนความร้อนทนไฟที่ได้จาก

กรรมวิธีนี ้

๑๓ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๖๔๕ ไทย วิมล นาคสาทา 

และมาโนช นาคสาทา 

CPMO 

๔๕ เครื่องบ าบัดอากาศภายในอาคารโดยเทคนิคเชิง

ไฟฟ้าสถิต 

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๖๗๓ ไทย อาทิตย์ ยาวุฑฒิ 

และพานิช อินต๊ะ 

CPMO 

๔๖ ชุดไพรเมอร์และโพรบเพื่อใช้กับดีเอ็นเอชิพที่

สามารถจ าแนกชนิดเชื้อกลุ่มก่อวัณโรค และ

จ าแนกสายพันธุ์ของเช้ือกอ่วัณโรคในระดับ

โมเลกุล 

๑๓ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๖๔๔ ไทย อังคณา ฉายประเสริฐ 

และคณะ 

ศช. 

ไตรมาส ๔ 

๔๗ ระบบส าหรับส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

และบันทึกขอ้มูลของผู้รับจดหมายดังกล่าว 

๑๑ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๖๔ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน ์

และศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

ศอ. 

๔๘ วิธีการหุงข้าวแบบประหยัดพลังงานด้วยหม้อหุง

ข้าวไฟฟา้ 

๕ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๔๘ ไทย เจริญมิตร วรเดช 

และคณะ 

ศอ. 

๔๙ คู่ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อแบคเทอริโอฟาจชนิดไลติ

กของเช้ือบาซิลลัส และกระบวนการใชคู่้ไพรเมอร์

ดังกล่าว 

๑๑ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๖๙ ไทย จุรีพร ด านิล 

และเจษฎาพร พิทกัษ์สุธพีงศ์ 

ศช. 

๕๐ กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุเพาะเมล็ดทีม่ีสมบัติใน

การดูดซับน้ าและชว่ยการแพร่กระจายของรากพืช 

๑๘ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๘๙ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 



       ๘๒ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๑ กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุปลูกที่มีสมบตัิในการ

กักเก็บและปลดปล่อยธาตอุาหารให้แกพ่ืช 

๑๘ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๘๘ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๕๒ คู่ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อแบคเทอริโอฟาจชนิดไลโซ

เจนิกของเช้ือบาซิลลัส และกระบวนการใช้คู่ไพร

เมอร์ดังกล่าว 

๑๑ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๖๕ ไทย เจษฎาพร พิทักษ์สธุีพงศ์ ศช. 

๕๓ วัสดุนาโนคอมพอสิทแบคทีเรียเซลลูโลสกับ

อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เสริมด้วย

ไนโตรเจนและฟลูออรีน โดยกระบวนการให้ความ

ร้อนแบบไหลย้อนกลับ เพื่อการบ าบัดเชือ้

แบคทีเรียในน้ าภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ 

๕ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๗๔๙ ไทย ณัฐกมลา   จั่นเพ็ชร 

และรัตนา   รุจิรวนิช 

ศน. 

๕๔ กระบวนการผลิตหัวเช้ือเห็ดตับเต่า ในระยะเวลา

ที่เร็วขึ้น บนอาหารกึ่งเหลวกึ่งแข็ง 

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๓๙ ไทย เสริมศิริ เมธีวรกุล 

และธัญวรัตม์ สุนทรารักษ ์

ศช. 

๕๕ ดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อนวิคลีโอแคปสิดยีนของ

เช้ือทอสโพไวรัสชนิด CaCV, MYSV, TNRV และ 

WSMoV 

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๔๐ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 

และชาญณรงค์ ศรีภิบาล 

ศช. 

๕๖ ยูนิเวอร์แซลไพรเมอร์ที่จ าเพาะตอ่นิวคลีโอ 

แคปสิดยีนของทอสโพไวรัสชนิด CaCV, MYSV, 

TNRV และ WSMoV 

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๔๑ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 

และชาญณรงค์ ศรีภิบาล 

ศช. 

๕๗ กรรมวิธีการตรวจหาและจ าแนกชนิดของทอสโพ

ไวรัสชนิด CaCV, MYSV, TNRV และ WSMoV 

ได้พร้อมกัน โดยวิธอีาร์ท-ีพีซีอาร-์อีไลซ่า 

๓๐ ก.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๔๒ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 

และชาญณรงค์ ศรีภิบาล 

ศช. 

๕๘ ระบบควบคุมป้ายแสดงผล ๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๙๒ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน ์ และคณะ ศอ. 

๕๙ ผลิตภัณฑ์ส าหรับการสร้างเซลล์ยีสต์ลูกผสมที่มี

ความสามารถในการผลิตเอทานอลโดยตรงจากชีว

มวลประเภทเซลลูโลส หรือ เฮมิเซลลูโลส 

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๔๖ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง 

และคณะ 

ศช. 

๖๐ อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนที่ยึดติดกับหน่วย 

เรืองแสงและหน่วยเลือกจับโลหะ 

๘ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๗๓ ไทย จิตาภา ส าราญจิตต ์

และคณะ 

ศน. 

๖๑ โมเลกุลเรืองแสงชนิดพาราฟีนิลีนไวนิลีนที่

ประกอบดว้ยหมูจ่ับโลหะ 

๘ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๗๒ ไทย จิตาภา ส าราญจิตต ์

และคณะ 

ศน. 

๖๒ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคทองค าขนาดนาโนที่มี

หน่วยตอบสนองต่อตะกัว่ 

๑๕ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๑๑ ไทย จิตาภา ส าราญจิตต ์

และคณะ 

ศน. 

๖๓ สูตรผสมที่ใช้ในการผลิตถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงที่มี

กากของเสียจากอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๙๖ ไทย ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 

และคณะ 

ศว. 

๖๔ สีย้อมเรืองแสงโรดามีนที่ประกอบดว้ยหมู่คาร์บอก

ซิเลตผ่านสายเช่ือมไฮดราซีน และกรรมวิธีการ

สังเคราะห์สารดังกล่าว  

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๙๔ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 

และอานนท ์จินดาดวง 

ศน. 



       ๘๓ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๕ กรรมวิธีการชักน าพืชให้เกิดการกลายพนัธุ์ใน

ลักษณะการแตกกอและเพิ่มจ านวนต้นอ่อนด้วย

สารละลายโซเดียมเอไซด์ โดยไม่ต้องใช้สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตภายใต้ระบบการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๙๓ ไทย กนกวรรณ รมยานนท ์

และคณะ 

ศช. 

๖๖ กรรมวิธีในการเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธุ์ใน

พืชด้วยการใช้สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์

ร่วมกับการใช้สารก่อการกลายพันธุ ์

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๔๓ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี 

และประเดิม วณิชชนานันท ์

ศช. 

๖๗ กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ขา้วที่ทนตอ่สภาพน้ า

ท่วมด้วยการใช้สารกอ่การกลายพันธุ์ร่วมกับการ

ใช้คลื่นความถี่อุลตร้าโซนิกในการเหนีย่วน าให้เกิด

การกลายพันธุ ์

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๔๔ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี 

และประเดิม วณิชชนานันท ์

ศช. 

๖๘ ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอนอ้ยที่มี

สรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี ่และกรรมวิธีการ

ผลิตลูกอมดังกล่าว 

๒๒ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๔๕ ไทย ปราโมทย ์ทิพย์ดวงตา 

และคณะ 

สก. 

๖๙ กรรมวิธีการจับแยกเช้ือ Listeria 

monocytogenes โดยใช้เทคนิค 

Immunomagnetic Separation 

๘ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๘๗๔ ไทย อรวรรณ หิมานันโต 

และคณะ 

ศช. 

๗๐ WATER BAG ๓ ก.ค. ๕๖ ๒๒๐๑๓๐๐๐๓๐๓ ฟิลิปปินส์ วิยงค์ กังวานศุภมงคล  

และคณะ 

ศน. 

๗๑ พอลิไดอะเซทิลีนจากไดอะเซทิลีนที่ประกอบด้วย

หมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดผ่านสายเช่ือมไดเอมีน และ

กรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว  

๒๙ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๐๙๙๕ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 

และอานนท ์จินดาดวง 

ศน. 

๗๒ องค์ประกอบส าหรับเตรียมไฮโดรเจลเพือ่รักษา

แผล 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๐๗๕ ไทย พัชรี งามวิริยะวงศ์ 

และคณะ 

ศว. 

๗๓ กรรมวิธีการผลิตกระเบื้องตกแต่งจีโอโพลีเมอร์

ลายหินจากเศษแกว้ 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๐๗๗ ไทย วิทยา ทรงกิตติกุล 

และคณะ 

ศว. 

๗๔ ชุดตรวจหาโปรตีน p16INK4a โดยวิธอีมิมูโนโคร

มาโตกราฟแีบบการไหลด้านข้าง และกรรมวิธีการ

ตรวจหาโปรตีน p16INK4a ในตัวอย่างเซลล์ปาก

มดลูก 

๕ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๐๘ ไทย ชยาชล อภิวาท 

และคณะ 

ศน. 

๗๕ กระบวนการเพิ่มความแข็งแรงของเหล็กกล้าไร้

สนิมออสเตนไนท์ซินเตอร์ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๗๘ ไทย นาตยา ต่อแสงธรรม 

และเรืองเดช ธงศรี 

ศว. 

๗๖ กระบวนการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพลก็ซ์

ปราศจากนกิเกิลด้วยวิธีซินเตอร์ริงภายใต้

ไนโตรเจนอัด 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๗๙ ไทย มนภาส มรกฎจินดา 

และคณะ 

ศว. 



       ๘๔ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗๗ อุปกรณ์อ่านอาร์เอฟไอด ี ๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๘๐ ไทย ธานี ดีมีชยั 

และศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

ศอ. 

๗๘ ฟิล์มเคลือบที่มีสมบัติไฮโดรโฟบิก มีความเงาใส 

และทนทานต่อตัวท าลายเคมีและกระบวนการ

เตรียมน้ ายาเคลือบฟิล์มดังกล่าว 

๑๓ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๐๗๖ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 

และอรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 

ศว. 

๗๙ อุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสียดว้ยกระบวนการโฟ

โตคะตะไลสิส 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๗๗ ไทย ศุภมาส ด่านวิทยากุล ศว. 

๘๐ อุปกรณ์และวธิีการเคลื่อนย้ายอิมเมจไฟส์ส าหรับ

การท าไลฟ์ไมเกชันของเครื่องเสมือนโดยอาศัย

การรับรู้บริบท 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๘๑ ไทย สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 

และเอกสิทธิ ์กิจสพิงษ์ 

ศอ. 

๘๑ ถังปฏิกรณ์แบบกวนที่ติดต้ังอุปกรณ์บรรจุตัวเร่ง

ปฏิกิริยาส าหรับเร่งปฏกิิริยาวิวธิพันธ์ในการ

ผลิตไบโอดีเซล 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๘๒ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

ศน. 

๘๒ กรรมวิธีการผลิตยางธรรมชาติแห้งโดยการเติม

สารลดแรงตึงผิวประจุลบร่วมกับกรด 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๗๖ ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว 

และคณะ 

ศว. 

๘๓ ไพร์เมอร์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อเชือ้ Listeria 

monocytogenes และดเีอนเอตรวจสอบการ

เกิดปฏิกิริยาเรียวไทม์พีซีอารโ์ดยสมบูรณ์ 

๕ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๐๒๗ ไทย เพลินพิศ ลักษณะนิล ศช. 

๘๔ ผงนาโนซิลิกาจากแกลบทีป่รับเปลี่ยนคุณลักษณะ

ของพื้นที่ผิว และกรรมวธิีการสังเคราะหผ์งนาโนซิ

ลิกาดังกล่าว 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๐๑ ไทย ณัฐกานต์ โกษาจันทร ์

และคณะ 

ศว. 

๘๕ น้ ายาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูว ี

สะท้อนน้ า มีกลิ่นหอม และกระบวนการเคลือบ

แบบจุ่มอัดรีดสิ่งทอด้วยน้ ายาเคลือบดังกล่าว 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๐๔ ไทย นิพนธ์ พนมเขต 

และวรล อินทะสันตา 

ศน. 

๘๖ น้ ายาเคลือบสิ่งทอสูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูว ี

สะท้อนน้ า มีกลิ่นหอม และกระบวนการตกแต่ง

ส าเร็จผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยน้ ายาเคลือบดังกล่าว 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๐๕ ไทย นิพนธ์ พนมเขต 

และวรล อินทะสันตา 

ศน. 

๘๗ น้ ายาเคลือบสิ่งทอที่ช่วยยืดอายุสิ่งทอสตูรส าหรับ

ก าจัดแมลงและตา้นเช้ือแบคทีเรีย 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๐๓ ไทย นิพนธ์ พนมเขต 

และวรล อินทะสันตา 

ศน. 

๘๘ สูตรอาหารสังเคราะห์ส าหรับการเพื่มปริมาณการ

สร้างสปอร์ของเช้ือโรคไหม้ โดยการใช้ใบข้าวติด

เช้ือโรคไหม้ที่มีสารเมตาโบไลต์ที่เหมาะสม และ

กรรมวิธีการเตรียมสูตรอาหาร 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๑๘๓ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี 

และประเดิม วณิชชนานันท ์

ศช. 

๘๙ สูตรน้ ายาฆ่าเช้ือจุลชีพที่มีน้ ามันมะพร้าวและสาร

สกัดขมิ้นรูปอิมัลชั่นเป็นองค์ประกอบ และกรรม

วิธีการเตรียมสูตรน้ ายาดังกลา่ว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๓ ไทย ณัฐพันธุ์ ศุภกา 

และปรียวิศว์ ณ อบุล 

ศน. 



       ๘๕ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๙๐ สูตรน้ ายาฆ่าเช้ือแบคทีเรียกรัมบวกที่มนี้ ามัน

มะพร้าวรูปอิมัลชั่นเป็นองค์ประกอบ และกรรม

วิธีการเตรียมสูตรน้ ายาดังกลา่ว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๔ ไทย ณัฐพันธุ์ ศุภกา 

และปรียวิศว์ ณ อบุล 

ศน. 

๙๑ กรรมวิธีการตรวจวัดทางอิมมูโนวิทยาดว้ยวธิีการ

เกาะกลุ่มของอนุภาคกราฟีนออกไซด์ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๕ ไทย สุกัญญา แซ่เอี๋ยว ศช. 

๙๒ คู่ไพร์เมอร์ที่จ าเพาะต่อเพลี้ยไฟสปีชีส์ Thrips 

palmi, Scirtothrips dorsalis, 

Ceratothripoides claratris, Megalurothrips 

usitatus และ Frankliniella intonsa 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๖ ไทย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล 

และคณะ 

ศช. 

๙๓ แผ่นรองรับการสปาร์คหรือแผ่นรองชิ้นงานผลิต

จากเหล็กกล้าเคลือบอลูมินา 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๗ ไทย ธนาภรณ์ โกราษฎร ์

และคณะ 

ศว. 

๙๔ สูตรอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชแบบปลอดเชื้อ

โดยไม่ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือ 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๘ ไทย กนกวรรณ รมยานนท ์

และคณะ 

ศช. 

๙๕ อุปกรณ์วิเคราะห์และแสดงข้อมูลองค์ความรู้ใน

ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ ์

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๓๙ ไทย ทัศนีย์ เจริญพร 

และคณะ 

ศอ. 

๙๖ อุปกรณ์ตรวจจับแบตเตอรี่ที่ผิดปกติในแบตเตอรี่

มากกว่า ๑ ก้อนที่ต่ออนกุรมกันและวิธกีาร

ดังกล่าว 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๔๐ ไทย ธีระ ภัทราพรนันท ์

และคณะ 

ศอ. 

๙๗ ชุดอุปกรณ์ปรับความตึงสายพานระหว่างปั๊ม

พญานาคกับรถไถนาเดินตาม 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๓๐๐๑๒๔๑ ไทย นุวงศ์ ชลคุป 

และคณะ 

ศว. 

 
ง. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รบัคู่มือของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีข่อจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๑ 

๑ กรรมวิธีผลิตผ้าฝ้ายกันน้ าและผ้าฝา้ยกนัน้ าที่ได้

จากกรรมวิธีนี ้

๘ ก.ค. ๕๓ ๑๑ ต.ค. ๕๕ ๗๕๔๐ ไทย มาโนช นาคสาทา 

และวิมล นาคสาทา 

CPMO 

๒ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าภายใต้พื้นที่ส าหรับให้รถ

วิ่งข้ามผ่านหรือพื้นที่ชะลอความเร็วรถ 

๑๕ มี.ค. ๕๕ ๑๘ ต.ค. ๕๕ ๗๕๕๒ ไทย ปรารถนา กู้เกียรติกูล 

และคณะ 

ศอ. 

๓ วิธีการทดสอบและหาคุณภาพของจ านวนสุ่ม ๒๖ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ย. ๕๕ ๗๕๘๒ ไทย เครือวัลย์ วงค์ปัญญา 

และเกียรติศักดิ์ ศรีพิมาน

วัฒน ์

ศอ. 

๔ อนุภาคนาโนคอมพอสิตแกน-เปลือกที่มสีมบัติ

ในการต้านฤทธิ์เช้ือจุลชีพและกรรมวิธกีาร

เตรยีมอนุภาคนาโนคอมพอสิตแกนเปลือก

ดังกล่าว 

๔ ส.ค. ๕๓ ๒ พ.ย. ๕๕ ๗๕๘๓ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

และดวงพร เยีย่มสวัสดิ ์

ศน. 



       ๘๖ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีข่อจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๕ กระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากเส้นใย

ไม้ยูคาลิปตัสที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว 

๒๕ ก.ค. ๕๑ ๘ พ.ย. ๕๕ ๗๕๙๕ ไทย ทรงกลด จารุสมบัติ 

และคณะ 

สก. 

๖ การตรวจวินิจฉยัไวรัสแคระแกรน 

(INFECTIOUS HYPODERMAL AND 

HEMATOPOIETIC TISSUE NECROSIS 

VIRUS, IHHNV) และชุดตรวจ 

๑๙ ก.พ. ๕๑ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๗๖๐๗ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์ ศช. 

๗ การตรวจวินิจฉยัโมโนดอน แบคคูโลไวรสั 

(MONODON BACULOVIRUS, MBV) และชุด

ตรวจ 

๑๙ ก.พ. ๕๑ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๗๖๐๘ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์ ศช. 

๘ การตรวจวินิจฉยัเฮปาโตแพนเครียอิติค พาโว

ไวรัส (HEPATOPANCREATIC PARVO-LIKE 

VIRUS, HPV) และชุดตรวจ 

๑๙ ก.พ. ๕๑ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๗๖๐๙ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์ ศช. 

๙ การตรวจวินิจฉยัแมคโคบราเค่ียม โรเซนเบอจิ

อาย โนดาไวรัส (MACROBRACHIUM 

ROSENBERGII NODAVIRUS, MRNV และชุด

ตรวจ 

๑๙ ก.พ. ๕๑ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๗๖๑๐ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์ 

และสุดเขต มณฑาทอง 

ศช. 

๑๐ การตรวจวินิจฉยัไวรัสตัวแดงดวงขาว (WHITE 

SPORT SYNDROME VIRUS, WSSV) และชุด

ตรวจ 

๑๙ ก.พ. ๕๑ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๗๖๑๑ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์ ศช. 

๑๑ กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยทังสเตนออกไซด์นาโน

ที่ตกแต่งด้วยอนภุาคเงินนาโน 

๒ ก.ค. ๕๕ ๒๗ ธ.ค. ๕๕ ๗๗๐๗ ไทย วรล อินทะสันตา 

และคณะ 

ศน. 

๑๒ กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวส าหรับกระบวนการ

เคลือบ 

๑๘ มิ.ย. ๕๕ ๒๗ ธ.ค. ๕๕ ๗๗๐๘ ไทย ณัฏพร พิมพะ 

และคณะ 

ศน. 

๑๓ ถุงอุ้มน้ า ๒๗ ส.ค. ๕๕ ๒๙ พ.ย. ๕๕ ๗๖๔๖ ไทย สมศักดิ์ สุริยะกุล  

และคณะ 

ศน. 

๑๔ แผ่นโพลิเมอร์จัดเรียงชั้นที่มีความโปร่งใสและ

สามารถป้องกันอันตรายจากวัตถุที่มีความเร็วสูง

ได้ 

๒๕ ก.พ. ๕๔ ๒๙ พ.ย. ๕๕ ๗๖๔๗ ไทย วิชชุดา เดาด ์

และดวงพร ศิริกิตติกุล 

ศว. 

ไตรมาส ๒ 

๑๕ ส่วนผสมทางเภสัชกรรมที่อยู่ในรูปของอนุภาค

ไขมันแข็งในขนาดระดับไมครอนส าหรับกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก และกรรม

วิธีการเตรียม 

๓ เม.ย. ๕๓ ๑๐ ม.ค. ๕๖ ๗๗๓๑ ไทย วัชรี คุณกิตติ 

และคณะ 

CPMO 

๑๖ กังหันชนิดแกนนอนที่ใช้การเก็บเกี่ยวพลังงาน

ตามแนวแกนด้วยการบิดใบเพือ่เพิ่มแรงบิด 

๑๓ ก.ย. ๕๕ ๒๔ ม.ค. ๕๕ ๗๗๙๑ ไทย วัชรี คุณกิตติ 

และคณะ 

ศว. 



       ๘๗ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีข่อจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๑๗ กรรมวิธีชักน าการงอกของสปอร์เห็ดป่า ๓ ก.พ. ๕๔ ๓๑ ม.ค. ๕๖ ๗๘๑๒ ไทย ชัยญา เชิญชม 

และเสริมศิริ เมธีวรกุล 

ศช. 

๑๘ อุปกรณ์ขนย้ายกระสอบ ๙ ก.ย. ๕๔ ๓๑ ม.ค. ๕๖ ๗๘๑๓ ไทย อภิสทธิ ์ตันตระวรศิลป ์

และคณะ 

ศอ. 

๑๙ สูตรเคลือบเอฟเฟคจากทองค าเปลว ๑๘ ก.ค. ๕๕ ๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๔๔ ไทย สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ ์

และคณะ 

ศว. 

๒๐ อุปกรณ์แบบพบัได้ส าหรับเอนผู้ใช้เก้าอีร้ถเข็น

โดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนยา้ย 

๒๓ ส.ค. ๕๕ ๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๔๕ ไทย ประพนธ์ จิตรกรียาน 

และคณะ 

ศอ. 

๒๑ กรรมวิธีการปรับสภาพวัตถุดบิมันส าปะหลังเพื่อ

ใช้ในกระบวนการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช 

๒๒ ก.ค. ๕๔ ๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๔๖ ไทย สุนีย์ โชตินีรนาท 

และคณะ 

ศช. 

๒๒ อุปกรณ์ส าหรับการสร้างคู่โฟตอนพวัพันเชิง

โพลาไรซ์ 

๒๓ ก.พ. ๕๕ ๑๔ ก.พ. ๕๖ ๗๘๕๖ ไทย ศิริพร ซ้ายบุรี 

และคณะ 

ศอ. 

๒๓ ระบบแยกดินออกจากน้ าออ้ยโดยใช้ไฮโดร

ไซโคลนร่วมกับการแยกด้วยถังพักใสและเครื่อง

กรองอากาศในกระบวนการผลิตน้ าตาล 

๓๐ ส.ค. ๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๘๗ ไทย ประธาน วงศ์ศริกุล 

และคณะ 

ศน. 

๒๔ องค์ประกอบของพอลแิลคไทด์คอมพอสิตที่ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพและมีความแข็งแรงส าหรับ

ขึ้นรูปด้วยเทคนิคสเตอริโอลิโทกราฟ ี

๙ ส.ค. ๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๘๘ ไทย สิริพร โตนดแก้ว 

 

ศว. 

๒๕ ผลิตภัณฑ์โลชั่นสมุนไพรนาโนโอโซมบ ารุงเส้น

ผม 

๙ ส.ค. ๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๘๙ ไทย อภิรดา สุคนธพ์ันธุ ์

และคณะ 

ศน. 

๒๖ สูตรผสมส าหรับสารดูดซับของเหลวชนิดจับตัว

เป็นก้อนจากวัสดุเหลือทิ้ง 

๙ ส.ค. ๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๙๐ ไทย สุภาพร วันสม ศว. 

๒๗ กรรมวิธีการผลิตคะตะลิสต์เซรามิกส์รังผึ้ง

ส าหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการรีฟอรม์มีเทน

ด้วยไอน้ า 

๙ ส.ค. ๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๙๑ ไทย ดวงเดือน อาจองค์ 

และคณะ 

ศว. 

๒๘ เครื่องเติมอากาศที่สร้างฟองก๊าซขนาดไมครอน ๒๑ ก.ย. ๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ๗๘๙๒ ไทย วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ ศว. 

๒๙ ส่วนผสมทางเภสัชกรรมที่อยู่ในรูปอิมัลชั่นชนิด

น้ าในน้ ามันส าหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคนิวคาส

เซิลในสัตว์ปีกและกรรมวิธกีารเตรียม 

๓ เม.ย. ๕๓ ๑๐ ม.ค. ๕๖ ๗๗๓๒ ไทย วัชรี คุณกิตติ 

และคณะ 

CPMO 

๓๐ หน้ากากอนามัยที่มีสมบัติดักจับและย่อยสลาย

แบคทีเรียและไวรัส 

๗ มิ.ย. ๕๕ ๗ มี.ค. ๕๖ ๗๙๐๑ ไทย จุรีรัตน์ ประสาร 

และคณะ 

ศว. 

๓๑ กรรมวิธีการขัดผิวไททาเนียมและไททาเนียมอัล

ลอยด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 

๒๐ มิ.ย. ๕๑ ๒๑ มี.ค. ๕๖ ๗๙๓๗ ไทย สิริณี ไทยวัฒนา 

และคณะ 

ศว. 

๓๒ ผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนของน้ ามันหอมระเหย

และกรรมวิธกีารผลิต 

๑๑ ส.ค. ๕๔ ๒๘ มี.ค. ๕๖ ๗๙๕๔ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และคณะ 

ศน. 



       ๘๘ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีข่อจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๓๓ กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง ๒๕ พ.ย. ๕๕ ๒๘ มี.ค. ๕๖ ๗๙๕๕ ไทย เยาวลักษณ์ จันทร์บาง สก. 

ไตรมาส ๓ 

๓๔ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสเอ็ชพีวีทีก่อ่โรคกุ้ง

แคระด้วยเทคนิคใหม่ 

๒๕ ก.ค. ๕๑ ๖ มิ.ย. ๕๖ ๘๐๗๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

และคณะ 

ศช. 

๓๕ กระบวนการสร้างแบบทรายเพื่องานหลอ่โลหะ

โดยไม่ต้องใช้กระสวน 

๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๙ เม.ย. ๕๖ ๗๙๙๙ ไทย ธนาภรณ์ โกราษฎร ์

และมานะ พลบุญ 

ศว. 

๓๖ อุปกรณ์ส าหรับทดสอบคลัชต์แม่เหล็กไฟฟ้า

ชนิดจ ากัดแรงบิด 

๒๑ ก.ย. ๕๕ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๘๐๕๖ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 

ศว. 

๓๗ อุปกรณ์ล็อคการหมุนของเพลาชนิดปรับระดับ

ความสูงได้ 

๑๓ ก.ย. ๕๕ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๘๐๕๕ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ ศว. 

๓๘ วิธีการท าส าเนาฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับที่มีเซกเตอร์

ไม่สมบูรณ์ลงในฮาร์ดดิสก์ส าเนา 

๑๑ ต.ค. ๕๕ ๑๑ เม.ย. ๕๖ ๗๙๗๙ ไทย นเรศ ผ่องสวัสดิ์กุล 

และคณะ 

ศอ. 

๓๙ ระบบส าหรับกรองสารสนเทศส าหรับข้อความ

ภาษาไทยและวิธีการดังกล่าว 

๑๘ ก.ค. ๕๕ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๘๑๐๕ ไทย ชูชาติ หฤไชยะศักดิ ์

และอลิสา คงทน 

ศอ. 

๔๐ กระบวนการการชุบผิวเคลือบนิเกิลและทองโดย

ไม่ใช้ไฟฟ้าด้านหลังซิลิกอนเวเฟอร์ส าหรับบรรจุ

ภัณฑ์เพาเวอร์โดโอด 

๑๖ ธ.ค. ๕๔ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๘๐๕๗ ไทย วรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล 

และคณะ 

ศอ. 

๔๑ ระบบผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย ์ ๑๐ ม.ค. ๕๖ ๑๑ พ.ค. ๕๖ ๗๙๗๘ ไทย จามร เชวงกิจวณิช 

และคณะ 

ศน. 

๔๒ ส่วนประกอบของสูตรต ารับเครื่องส าอาง

สมุนไพรในรูปครีมที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสาร

สกัดสมอไทยเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติท า

ให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริว้รอยและลดริ้ว

รอย 

๒๓ ก.ย. ๕๓ ๑๖ พ.ค. ๕๖ ๘๐๓๑ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และอภิรดา สุคนธ์พันธุ ์

ศน. 

๔๓ ส่วนประกอบของสูตรต ารับเครื่องส าอาง

สมุนไพรในรูปโลชั่นที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสาร

สกัดสมอไทยเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติท า

ให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริว้รอยและลดริ้ว

รอย 

๒๓ ก.ย. ๕๓ ๑๖ พ.ค. ๕๖ ๘๐๓๒ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และอภิรดา สุคนธ์พันธุ ์

ศน. 

๔๔ ส่วนประกอบเครื่องส าอางสมุนไพรที่มี

คุณสมบัติท าให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอย

และลดร้ิวรอย ที่มีสารสกัดสมอไทยอนภุาคนา

โนเป็นส่วนประกอบ 

๒๓ ก.ย. ๕๓ ๑๖ พ.ค. ๕๖ ๘๐๓๓ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และอภิรดา สุคนธ์พันธุ ์

ศน. 

๔๕ ผลิตภัณฑ์อาหารขบเค้ียวจากธัญพืชและผลไม้ที่

เสริมสารพรีไบโอติก 

๒๑ พ.ย. ๕๑ ๖ มิ.ย. ๕๖ ๘๐๗๐ ไทย บัญชา อุไรกุล 

และคณะ 

สก. 



       ๘๙ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีข่อจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๔ 

๔๖ กรรมวิธีการเตรียมมะพร้าวน้ าหอมสดเพื่อการ

ส่งออก 

๙ ก.ย. ๕๔ ๕ ก.ค. ๕๖ ๘๑๒๗ ไทย วรภัทร ลัคนทินวงศ์ CPMO 

๔๗ สูตรอาหารส าหรับใช้เลี้ยงเพรียงทราย ๑๘ ส.ค. ๕๔ ๕ ก.ค. ๕๖ ๘๑๒๖ ไทย สถาพร ดิเรกบุษราคม 

และคณะ 

CPMO 

๔๘ สูตรยางคอมพาวด์ส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มี

ความหนาแน่นสูงโดยการใช้แบเรียมซัลเฟตเป็น

สารตัวเติม 

๖ ก.ย. ๕๕ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ๘๓๔๔ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์

และคณะ 

ศว. 

๔๙ องค์ประกอบของวัสดุไฟเบอร์กลาสที่มสี่วนผสม

ของผงเรซินใยแก้วจากซากแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส ์

๒๓ ส.ค. ๕๕ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ๘๓๔๑ ไทย เปรมฤดี กาญจนปิยะ 

และคณะ 

ศว. 

๕๐ ไวต์แวร์จากของเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดเพิ่มเติม ๒๖ ก.ค. ๕๕ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ๘๓๔๓ ไทย อุมาพร เสนวิรัช 

และคณะ 

ศว. 

๕๑ ชุดวัดขนาดชิ้นทดสอบแรงกระแทกด้วยดิจิทัล

ไมโครมิเตอร์แบบส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล 

๑๐ พ.ค. ๕๕ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ๘๓๔๒ ไทย ธนภัทร ศรีโมรา 

และกฤษฎากร มานะกล้า 

ศว. 

๕๒ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

ผ่านเข้าออกระบบสุญญากาศด้วยกระบวนการ

พ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน 

๓๐ ก.ย. ๕๓ ๑๓ มิ.ย. ๕๖ ๘๐๘๓ ไทย วิทวัช วงศ์พิศาล 

และคณะ 

ศว. 

๕๓ ก าแพงกั้นน้ า ๔ เม.ย. ๕๖ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ๘๒๑๖ ไทย สมศักดิ์ สุริยะกุล  

 และคณะ 

ศน. 

๕๔ สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวที่ช่วยท าให้

ผิวขาวและชุ่มชื้น ที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสาร

สกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลิกา) 

เป็นส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๘ ส.ค. ๕๖ ๘๒๐๑ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และคณะ 

ศน. 

๕๕ สูตรผสมของผลิตภัณฑ์เจลท าความสะอาด

ผิวหนังที่ช่วยท าให้ผิวขาว ที่มีอนุภาคนาโน

บรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส 

เอมบลิกา) เป็นส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๘ ส.ค. ๕๖ ๘๒๐๐ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และคณะ 

ศน. 

๕๖ อนุภาคนาโนไนโอโซมบรรจุสารสกัดสมนุไพร

มะขามป้อมที่มีคุณสมบัติต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส 

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๘ ส.ค. ๕๖ ๘๑๙๙ ไทย อุบลทิพย ์นิมมานนิตย ์

และคณะ 

ศน. 

๕๗ แผ่นแปะเส้นใยพอลิเมอร์แบบหลายชั้นส าหรับ

ยับยั้งแบคทีเรีย 

๓๐ ส.ค. ๕๕ ๑๓ ก.ย. ๕๖ ๘๒๙๐ ไทย พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย ์

และสุวิมล สุรัสโม 

ศน. 

๕๘ ผลิตภัณฑ์ครมีพริกที่ใช้นาโนอิมัลชั่นบรรจุสาร

สกัดจากพริกเพื่อบรรเทาอาการปวด 

๑๘ ก.ค. ๕๕ ๑๓ ก.ย. ๕๖ ๘๒๘๙ ไทย อรุชา รักษ์ตานนท์ชัย 

และคณะ 

ศน. 



       ๙๐ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีข่อจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ ์ ศูนย์ 

๕๙ กระบวนการสังเคราะห์สารเรืองแสงฟอสฟอร์

ของโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธอะลูมิเนตด้วยวิธี

ปฏิกิริยากา้วหนา้ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสงู 

๑๙ เม.ย. 

๕๕ 

๑๕ ส.ค. ๕๖ ๘๒๑๕ ไทย สุธรรม นิยมวาส 

และทัศน์ชพร สถาพร 

ศน. 

๖๐ องค์ประกอบหมึกส าหรับใช้เป็นตัวตรวจวัด

อุณหภูม ิ

๒๔ ก.ย. ๕๒ ๑๓ ก.ย. ๕๖ ๘๒๙๑ ไทย มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ ์

และคณะ 

ศน. 

๖๑ เครื่องตรวจวัดเทคนิคเคมีไฟฟ้าแบบพกพา

ส าหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

๒๒ พ.ย. ๕๕ ๑๙ ก.ย. ๕๖ ๘๓๐๖ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 

และคณะ 

ศอ. 

๖๒ เครื่องค านวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

๑๕ พ.ย. ๕๕ ๑๙ ก.ย. ๕๖ ๘๓๐๔ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 

และคณะ 

ศอ. 

๖๓ ระบบหุ่นยนต์ส าหรับการฟื้นฟูอวัยวะร่างกาย 

แบบกลไกขับเคลื่อนหลายขอ้ต่อ ดว้ยตวัขับหนึ่ง

ตัว 

๒๗ เม.ย. 

๕๕ 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๘๓๐๕ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์ ศอ. 

๖๔ อุปกรณ์ลดทอนสัญญาณรบกวนจากการวัด

สัญญาณแผ่นดินไหวที่ใช้ตัวตรวจวัดหลายตัว 

๒๗ เม.ย. 

๕๕ 

๑๙ ก.ย. ๕๖ ๘๓๐๓ ไทย ทรงกรด ธิราชัย 

และจิตติวุฒิ สวุัตถิกุล 

ศอ. 

๖๕ กระบวนการเตรียมไนเตรทเซนเซอร์  ๔ เม.ย. ๕๕ ๕ ก.ค. ๕๖ ๘๑๒๘ ไทย วรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล 

และคณะ 

ศอ. 

๖๖ กระบวนการรับส่งข้อมูลต าแหน่งทางภมูิศาสตร์

และให้บริการเชิงต าแหน่ง 

๓๐ ก.ย. ๕๔ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ๘๑๔๙ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุลบรรเทิง 

และณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 

ศอ. 

 
จ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค้าของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อผลงานที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๑ 

๑ สูตรโพลิเมอร์ส าหรับป้องกันไฟฟา้สถิต สูตร ๑ ๕ ต.ค. ๕๕ ลค.๖๘๘๓ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร 

และวรวิทย์ เกิดสุข 

ศว. 

๒ สูตรโพลิเมอร์ส าหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต  สูตร ๒ ๕ ต.ค. ๕๕ ลค.๖๘๘๔ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร 

และวรวิทย์ เกิดสุข 

ศว. 

๓ สูตรโพลิเมอร์ส าหรับป้องกันไฟฟา้สถิต สูตร ๓ ๕ ต.ค. ๕๕ ลค.๖๘๘๑ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร 

และวรวิทย์ เกิดสุข 

ศว. 

๔ กระบวนการ การใช้เชื้อ Bacillus sp. BCC 

27846 ในการผลิตอาหารเสริมชีวภาพส าหรับสัตว์ 

๕ ต.ค. ๕๕ ลค.๖๘๘๒ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 

และคณะ 

ศช. 

ไตรมาส ๒ 

๕ สูตรฟิล์มบรรจุภัณฑ์ก าจัดกา๊ซ ๑๕ มี.ค. ๕๖ - ไทย อิศรา เฟื่องฟูชาต ิ

และคณะ 

ศว. 

๖ กระบวนการผลิตเอนไซม์เพื่อย่อยชวีมวลพืช ๑๕ มี.ค. ๕๖ - ไทย ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 

และคณะ 

ศช. 



       ๙๑ 

ล าดับ ชื่อผลงานที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๓ 

๗ การประยกุต์ใช้สวิตซ์แม่เหล็กเพื่อตรวจสอบการ

เปิด-ปิด ที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ 

๒๙ พ.ค. ๕๖ ลค.๗๑๓๘ ไทย ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ ์

และคณะ 

ศอ. 

ไตรมาส ๔ 

๘ กระบวนการหมักผกักาดเขียวปลีเปรี้ยวด้วย 

ต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกในระดับ

อุตสาหกรรม 

๑๒ ก.ค. ๕๖ - ไทย เวทชัย เปล่งวิทยา 

และคณะ 

ศช. 

๙ สูตรฟิล์มเคลือบวัสดุเพื่อลดการดูดซับน้ าหรือ

ความชื้นโดยใช้ตัวละลายที่เจอืจางด้วยน้ า 

๓๑ ก.ค. ๕๖ - ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 

และอรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 

ศว. 

๑๐ สูตรถ้วยอะลูมินา่ส าหรับใช้หลอมแกว้ ๑๘ ก.ย. ๕๖ - ไทย รุ่งอรุณ แสนงาม ศว. 

๑๑ สูตรภาชนะส าหรับรองเผาที่อุณหภูมิสูง ๑๘ ก.ย. ๕๖ - ไทย รุ่งอรุณ แสนงาม ศว. 

๑๒ สูตรแผ่นรองเผาพรุนตัวสูงส าหรับรองเผาที่

อุณหภูมิสูง 

๑๘ ก.ย. ๕๖ - ไทย รุ่งอรุณ แสนงาม ศว. 

 
ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดผังภูมิวงจรรวมของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อผลงานที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๓ 

๑ วงจร 8-Bit Successive Approximation 

Register ADC 

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๔๐๐๐๐๐๑ ไทย กฤษฎา ปริสุทธิรัตนา 

และช านาญ ปัญญาใส 

ศอ. 

๒ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของซิลิกอน

ไมโครโฟนและเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็น

สัญญาณดิจิตอลโดยใช้ 4-Order Delta Sigma 

Modulator (Interface Silicon Microphone) 

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๓๐๔๐๐๐๐๐๒ ไทย กฤษฎา บริสุทธิรัตนา ศอ. 

ไตรมาส ๔ 

๓ วงจรเอ็นมอสเฟตชนิดปรับค่าแรงดันขีดเริ่มได้ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๔๐๐๐๐๐๓ ไทย อนุชา เรืองพานิช ศอ. 

๔ วงจรพีมอสเฟตชนิดปรับค่าแรงดันขีดเริ่มได้ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ๑๓๐๔๐๐๐๐๐๔ ไทย อนุชา เรืองพานิช ศอ. 

๕ วงจรรวมกรองความถีห่ลายหน้าที่แบบปรับค่า

ได้ส าหรับสัญญาณความถี่ต่ าหรือสัญญาณทาง

การแพทย ์

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๔๐๐๐๐๐๗ ไทย อภิรดี ยอดเทียน ศอ. 

๖ วงจรรวมขยายสัญญาณทรานส์คอนดังกแตนซ์

แบบปรับค่าได้ 

๒๖ ก.ย. ๕๖ ๑๓๐๔๐๐๐๐๐๘ ไทย อภิรดี ยอดเทียน ศอ. 

 
 
 
 



       ๙๒ 

ช. รายชื่อผังภูมิวงจรรวมที่ได้รับคู่มือของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อผลงานที่ยื่นจด 
วันยื่น 

ค าขอ 
วันที่ได้รับ 

หมายเลข   

ที่ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๓ 

๑ วงจรรวมขยายสัญญาณ ๗ มิ.ย. ๕๕ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๓ ไทย อภิรดี ยอดเทียน 

และธีรเชษฐ์ สูรพันธ ์

ศอ. 

๒ วงจรรวมขยายสัญญาณแบบ 

Instrumentation Amplifier 

๑๒ ก.ค. ๕๕ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๔ ไทย กฤษฎา ปริสุทธิรัตนา ศอ. 

๓ วงจรจ่ายแรงดันอ้างอิงคงที่ หรือ 

Bandgap Voltage Reference 

๑๒ ก.ค. ๕๕ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๕ ไทย กฤษฎา ปริสุทธิรัตนา ศอ. 

๔ วงจรรวมขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ ๒๓ ส.ค. ๕๕ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๖ ไทย อภิรดี ยอดเทียน ศอ. 

๕ วงจรปรับอัตราขยายอยา่งต่อเนื่อง ๒๓ ส.ค. ๕๕ ๑๕ พ.ย. ๕๕ ๗ ไทย อภิรดี ยอดเทียน ศอ. 

 
ซ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืชของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อนักปรับปรงุพันธุ์ ศูนย์ 

ไตรมาส ๑ 

๑ มะเขือเทศพันธุ์มณีสยาม ๘๐ ๑๘ เม.ย. ๕๑ ๓๙๕/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๒ มะเขือเทศพันธุ์มรกตแดง ๘๐ ๑๙ เม.ย. ๕๑ ๓๙๖/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๓ มะเขือเทศพันธุ์พวงทอง ๘๐ ๒๐ เม.ย. ๕๑ ๓๙๗/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๔ พริกพันธุแ์ก่นหอม ๖๐ ๒๖ ม.ค. ๕๐ ๑๓๒/๒๕๕๐ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๕ พริกพันธุห์นุ่มมอดินแดง ๒๗ ม.ค. ๕๐ ๑๓๓/๒๕๕๐ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๖ พริกพันธุห์นุ่มเขียวตอง ๘๐   ๑๘ เม.ย. ๕๑ ๓๙๐/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๗ พริกพันธุ์ชอ่จินดา ๘๐ ๑๙ เม.ย. ๕๑ ๓๙๑/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๘ พริกพันธุย์อดสนเข็ม ๘๐ ๒๐ เม.ย. ๕๑ ๓๙๒/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๙ พริกพันธุห์้วยสีทนขามแก่น ๘๐ ๒๑ เม.ย. ๕๑ ๓๙๓/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๑๐ พริกพันธุจ์ินดานิล ๘๐ ๒๒ เม.ย. ๕๑ ๓๙๔/๒๕๕๑ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๑๑ พริกพันธุย์ู่ยี่มอดินแดง ๒๒ ก.ค. ๕๒ ๑๒/๒๕๕๒ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๑๒ พริกพันธุห์้วยสีทนกาลพฤกษ ์ ๒๓ ก.ค. ๕๒ ๑๓/๒๕๕๒ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๑๓ พริกพันธุย์อดสนมอดินแดง ๒๔ ก.ค. ๕๒ ๑๔/๒๕๕๒ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

๑๔ พริกพันธุย์ู่ยี ่๘๐ ๒๕ ก.ค. ๕๒ ๑๕/๒๕๕๒ ไทย สุชีลา เตชะวงค์เสถียร CPMO 

 
 

 

 

 



       ๙๓ 

ฌ. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร Impact 
Factor 

ระดับนานาชาติที่ม ีSCIE 

๑ กัลยาณ ์แดงต๊ิบ,จิราพร ศรีศาลา,ธนัชพร 
อุทัยรังษี 

Virus-binding proteins and their roles in shrimp 
innate immunity 

Fish and Shellfish 
Immunology 

๓.๓๒๒ 

๒ ธิติยา บุญประเทือง,สายัณห์ สมฤทธิ์ผล,สุ
จินดา สมหมาย 

Octaviania violascens: a new sequestrate bolete 
from Thailand 

MYCOTAXON ๐.๗๐๙ 

๓ ยุทธนา อินทรวันณ,ีศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร Home-Made N-Channel Fiber-Optic Spectrometer 
from a Web Camera 

APPLIED SPECTROSCOPY ๑.๖๖๓ 

๔ ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร Tunable Filter-Based Multispectral Imaging for 
Detection of Blood Stains on Construction Material 
Substrates. Part 1: Developing Blood Stain 
Discrimination Criteria 

Applied Optics ๑.๗๔๘ 

๕ วิทูรัช กู๊ดวิน,สิทธา สขุกส ิ Fast pyrolysis of sugarcane and cassava residues in 
a free-fall reactor 

ENERGY ๓.๔๘๗ 

๖ เดือนเพ็ญ จาปรุง Single molecule sensing with solid-state 
nanopores: novel materials, methods, and 
applications 

Chemical Society Reviews ๒๘.๗๖๐ 

๗ ณัฏฐพร พิมพะ,เสาวลักษณ์ เฉลยีวเลิศอ า
พล 

Core/shell polymethyl 
methacrylate/polyethyleneimine particles 
incorporating large amounts of iron oxide 
nanoparticles prepared by emulsifier-free 
emulsion polymerization 

Polymer ๓.๔๓๘ 

๘ ศิวรักษ ์ศิวโมกษธรรม,ธานี ดีมีชยั Performance of a Frequency-Domain OFDM-Timing 
Estimator 

IEEE COMMUNICATIONS 
LETTERS 

- 

๙ กรณ์พิมล กุลทอง,ดวงกมล ภูมิราช
,รวิวรรณ มณีรัตนโชติ,ศศิธร เอื้อวิริยะวทิย์,
สิทธิรักษ ์รอยตระกูล 

Silver nanoparticles induce toxicity in A549 cells 
via ROS-dependent and ROS-independent 
pathways 

Toxicology In Vitro ๒.๗๗๕ 

๑๐ จารุณี วานิชธนันกูล, อุทัย อาวรณ์, 
บงกช ธารชมพ,ู เพ็ญจิตร จิตรน าทรัพย,์ 
ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ชะวะนี ทองพันชั่ง, 
รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร,์ สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล
, สุพรรณี ทวีชัย 

Malarial dihydrofolate reductase as a paradigm for 
drug development against a resistance-
compromised target 

Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America 

๙.๖๘๑ 

๑๑ สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ Distributed Classification of Traffic Anomalies using 
Microscopic Traffic Variables 

IEEE Transactions on 
Intelligent Transportation 
Systems 

๓.๔๕๒ 



       ๙๔ 

ล าดับ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร Impact 
Factor 

๑๒ เพ็ญนภา มุทิตามงคล Composition study of FePt nanoparticles 
synthesized from modified polyol process 

INDIAN JOURNAL OF 
ENGINEERING AND 
MATERIALS SCIENCES 

๐.๒๒๓ 

๑๓ นิรินทร์ยา สุดตาชาติ Association between Human Prothrombin Variant 
(T165M) and Kidney Stone Disease 

plos one ๔.๐๙๐ 

๑๔ จันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์, 
ดรุณี อัศวเสถียร 

Preparation and Properties of Woven Carbon Fiber 
Mat-Epoxy Composites Containing Dispersed Base-
Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes 

CHIANG MAI JOURNAL OF 
SCIENCE 

๐.๔๗๓ 

๑๕ ชัญชณา ธนชยานนท ์ First-Principles Molecular Orbital Calculations of 
the Electronic Structure and Thermoelectric 
Properties of Sb2Te3 

CHINESE JOURNAL OF 
PHYSICS 

๐.๔๔๘ 

๑๖ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Synthesis, Properties and Applications of Biphenyl 
Functionalized 9,9-Bis (4-diphenylaminophenyl) 
fluorenes as Bifunctional Materials for Organic 
Electroluminescent Devices 

The European Journal of 
Organic Chemistry 

๓.๓๒๙ 

๑๗ โจนาลิซา แอล เซ่ียงหลิว, ธีรยุทธ ตู้จินดา, 
มีชัย เซ่ียงหลิว, ศิริพร กออินทร์ศักดิ,์ 
อภิชาติ วรรณวิจิตร 

Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for 
non-age-related broad-spectrum resistance to 
bacterial blight disease based on combined 
marker-assisted and phenotypic selection 

Field Crops Research ๒.๔๗๔ 

๑๘ นาตยา ต่อแสงธรรม, เรืองเดช ธงศรี Storage Instability of Fly Ash Filled Natural Rubber 
Compounds 

APPLIED RHEOLOGY ๑.๒๒๖ 

๑๙ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Proteomic Identification of Plasma Protein 
Tyrosine Phosphatase Alpha and Fibronectin 
Associated with Liver Fluke, Opisthorchis viverrini, 
Infection 

Plos ONE ๓.๗๓๐ 

๒๐ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Differentially expressed proteins in sugarcane 
leaves in response to water deficit stress 

Plant Omics ๐.๓๔๗ 

๒๑ มต ิห่อประทุม Prominent Thermodynamical Interaction with 
Surroundings on Nanoscale Memristive Switching 
of Metal Oxides 

Nano Letters ๑๒.๑๘๖ 

๒๒ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Serum a1b-glycoprotein and afamin ratio as 
potential diagnosticand prognostic markers in 
cholangiocarcinoma 

Experimental Biology and 
Medicine 

๒.๘๐๓ 

๒๓ สุวิมล สุรัสโม Stabilization of Microcapsules Using a Freeze-Dried 
GelatinMatrix: Aqueous Redispersibility and the 
Ingredient Activity 

Drying Technology ๒.๐๘๔ 

๒๔ ชุมพล งามผิว, ศิษเฎศ ทองสิมา, ศุภศักดิ์ 
กุลวงศ์อนันชัย 

Evolutionary history of continental southeast 
Asians: ''early train'' hypothesis based on genetic 
analysis of mitochondrial and autosomal DNA data 

Molecular Biology and 
Evolution 

๑๐.๓๕๓ 



       ๙๕ 

ล าดับ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร Impact 
Factor 

๒๕ จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์, ชาคริต ศรีประจวบ
วงษ์, อดิสร เตือนตรานนท,์ อนุรัตน์ วิศิษฏ์
สรอรรถ 

Disposable paper-based electrochemical sensor 
utilizing inkjet-printed Polyaniline modified screen-
printed carbon electrode for Ascorbic acid 
detection 

JOURNAL OF 
ELECTROANALYTICAL 
CHEMISTRY 

๒.๗๓๒ 

๒๖ วรรณพ วิเศษสงวน Effect of Extraction Temperature on Functional 
Properties and Antioxidative Activities of Gelatin 
from Shark Skin 

FOOD BIOPROCESS TECH ๒.๒๓๘ 

๒๗ จริยา สากยโรจน,์ สายัณห์ สมฤทธิ์ผล Phytogeny of the appendaged coelomycete 
genera: Pseudorobillarda, Robillarda, and 
Xepiculopsis based on nuclear ribosomal DNA 
sequences 

Cryptogamie, Mycologie ๑.๐๔๔ 

๒๘ ณัฏฐพร พิมพะ, เสาวลักษณ ์เฉลียวเลิศอ า
พล 

Morphology-controlled magnetite nanoclusters via 
polyethyleneimine-mediated solvothermal 
process 

Materials Chemistry and 
Physics 

๒.๒๓๔ 

๒๙ เกตุวดี บุญญาภากร, ธนพร เล้าฐานะเจริญ, 
ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ, ลิลี ่เอื้อวิไลจิตร, วี
ระวัฒน์ แช่มปรีดา, ศรัณยู วงษ์วิไลวารนิทร์ 

Alkaliphilic endo-xylanase from lignocellulolytic 
microbial consortium metagenome for 
biobleaching of eucalyptus pulp 

JOURNAL OF MICROBIOLOGY 
AND BIOTECHNOLOGY 

๑.๓๘๑ 

๓๐ Tim Flegel, แสงจันทร ์เสนาปิน A haplosporidian parasite associated with high 
mortality and slow growth in Penaeus 
(Litopenaeus) vannamei cultured in Indonesia 

AQUACULTURE ๒.๐๔๑ 

๓๑ กนกศร ีทัศนาทัย, ธนพงษ์ บุญเรืองประภา, 
พรรษา ทบวอ, มาซาฮิโกะ อิซากะ,  
สมพร พละสาร 

Bioactive anthraquinone dimers from the 
leafhopper pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 
28517 

The Journal of Antibiotics ๑.๖๕๑ 
(๒๐๑๑) 

๓๒ บุญญาวัณย ์อยู่สุข Unsupported MoS2 and CoMoS2 catalysts for 
hydrodeoxygenation of phenol 

CHEMICAL ENGINEERING 
SCIENCE 

๒.๔๓๑ 

๓๓ ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ Microwave-induced fabrication of copper 
nanoparticle/carbon nanotubes hybrid material 

Current Applied Physics ๑.๙๐๐ 

๓๔ นาวิน วิริยะเอีย่มพกิุล, 
สุภาวด ีนาเมืองรักษ,์ 
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

5-Hydroxymethylfurfural production from sugars 
and cellulose in acid- and base-catalyzed 
conditions under hot compressed water 

Journal of Industrial and 
Engineering Chemistry 

๑.๙๗๗ 

๓๕ ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย,์ วิชัย พรธนเกษม, 
ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย, 
ยงยุทธ ยุทธวงศ์, อุบลศรี เลิศสกุลพาณชิ 

Plasmodium serine hydroxymethyltransferase: 
indispensability and display of distinct localization 

Malaria Journal ๓.๑๙๑ 

๓๖ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล, 
สุธาทิพย์ กิตติเสนาชยั, อัจฉรา แพมณ ี

Identification of prohibitin as a Chikungunya virus 
receptor protein. 

Journal of Medical Virology ๒.๘๒๐ 

๓๗ ชาญเดช หรูอนันต,์ นิภาพรรณ กลั่นเงิน, 
วรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล, วิน บรรจงปรุ, 
วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิร,ิ ศุภนิจ พรธีระภทัร, 
อภิรักษ ์ผันเขียว, อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์, 
อัมพร โพธิ์ใย, เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 

Very low drift and high sensitivity of nanocrystal-
TiO2 sensing membrane on pH-ISFET fabricated by 
CMOS compatible process 

Applied Surface Science ๒.๑๐๓ 



       ๙๖ 

ล าดับ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร Impact 
Factor 

๓๘ เพลินพิศ ลักษณะนิล Functional properties of β-glucosidase-producing 
Lactobacillus plantarum SC 359 isolated from Thai 
fermented soybean food 

Acta Alimentaria ๐.๔๔๔ 

๓๙ สมัญญา สงวนพรรค, 
สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ,์ อนุชา วรรณกอ้น 

Characterization of Li–Zn–Fe crystalline phases in 
low temperature ceramic glaze 

JOURNAL OF THE EUROPEAN 
CERAMIC SOCIETY 

๒.๓๕๓ 

๔๐ เฉลิมพล เกิดมณ,ี สุริยันตร์ ฉะอุ่ม Expression levels of some starch metabolism 
related genes in flag leaf of two contrasting rice 
genotypes exposed to salt stress 

Australian Journal of Crop 
Science 

- 

๔๑ สุริยันตร ์ฉะอุ่ม Arbuscular mycorrhiza improved growth 
performance in Macadamia tetraphylla L. grown 
under water deficit stress involves soluble sugar 
and proline accumulation 

Plant Growth Regulation - 

๔๒ เฉลิมพล เกิดมณ ี Proline related genes expression and physiological 
changes in indica rice response to water-deficit 
stress 

Plant Omics ๑.๗๓๔ 

๔๓ อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย Biological activity assessment and phenolic 
compounds characterization from the fruit 
pericarp of Litchi chinensis for cosmetic 
applications 

Pharmaceutical Biology ๐.๘๗๘ 

๔๔ สุริยกมล มณฑา Odd-even and hydrophobicity effects of 
diacetylene alkyl chains on thermochromic 
reversibility of symmetrical and unsymmetrical 
diyndiamide polydiacetylenes 

MACROMOLECULES ๕.๕๒๑ 

๔๕ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Field-collected permethrin-resistant Aedes aegypti 
from central Thailand contain point mutations in 
the domain IIS6 of the sodium channel gene (kdr) 

Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public 
Health 

๐.๖๐๗ 

๔๖ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Serum Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) as a 
Potential PrognosticMarker for Cholangiocarcinoma 
Patients 

Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention 

๑.๒๗๑ 

๔๗ ศิราวุธ กลิ่นบุหงา Population Genetic Structuring in Opisthorchis 
viverrini over Various Spatial Scales in Thailand 
and Lao PDR 

PLOS Neglected Tropical 
Diseases 

๔.๕๖๙ 

๔๘ กมลวรรณ ธรรมเจริญ Inclusion complexes between amphiphilic 
phenyleneethynylene fluorophores and 
cyclodextrins in aqueous media 

Journal of Physical Chemistry 
B 

IF๒๐๑๒: 
๓.๖๐๗ 

๔๙ ดวงเดือน อาจองค์, ศิลป์ดารา ภัควันต ์ Ni-Mg-La tri-metallic on alumina catalysts for 
steam reforming of a biomass gasification tar 
model compound 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MATERIALS & PRODUCT 
TECHNOLOGY 

๐.๓๒๔ 

๕๐ อนันต์ชัย อัศวเมฆิน Small ancestry informative marker panels for 
complete classification between the original four 
HapMap populations 

International Journal of Data 
Mining and Bioinformatics 

๐.๓๙๓ 



       ๙๗ 

ล าดับ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร Impact 
Factor 

๕๑ กมลวรรณ ธรรมเจริญ Odd-Even and Hydrophobicity Effects of 
Diacetylene Alkyl Chains on Thermochromic 
Reversibility of Symmetrical and Unsymmetrical 
Diyndiamide Polydiacetylenes 

Macromolecules IF๒๐๑๒: 
๕.๕๒๑ 

๕๒ ญาณ ีศรีมารุต,ปีเตอร์ เคอร์ดี้, 
เวทชัย เปล่งวิทยา, อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย 

Systematic identification of Lactobacillus 
plantarum auxotrophs for fermented Nham using 
genome-scale metabolic model. 

Journal of Biotechnology ๓.๐๔๕ 
(๒๐๑๑) 

๕๓ ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย,์ มนตรี พรรณรัตน์, 
ศาสตรา เช้าเท่ียง, ศิษเฎศ ทองสิมา, 
เสาวลักษณ ์แก้วก าเนิด,  
อภิชาติ อินทรพานิชย ์

An automatic device for detection and 
classification of malaria parasite species in thick 
blood film 

BMC Bioinformatics ๒.๗๕๑ 

๕๔ เมทนี กิจเจริญ, ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม, 
ปรารถนา กู้เกียรติกูล, รวีภัทร์ ผุดผ่อง 

AN ABSORPTIVE BANDPASSINTEGRATED p-i-n DIODE 
T/R SWITCH FOR 2.5 GHz WiMAX HIGH POWER 
TERMINALS 

Microwave and Optical 
Technology Letters 

๐.๖๑๘ 

๕๕ พงษ์ธนวัฒน ์เข็มทอง, 
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

Copper phosphate nanostructures catalyze 
dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfufural 

Catalysis Communications ๒.๙๖๘ 

๕๖ ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, 
พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง, 
นาวิน วิริยะเอีย่มพกิุล 

Conversion of fructose, glucose, and cellulose to 
5-hydroxymethylfurfural by alkaline earth 
phosphate catalysts in hot compressed water 

Carbohydrate Research ๒.๓๓๒ 

๕๗ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์, 
จิตติมา มีประเสริฐ 

D-D-pi-A-Type Organic Dyes for Dye-Sensitized 
Solar Cells with a Potential for Direct Electron 
Injection and a High Extinction Coefficient: 
Synthesis, Characterization, and Theoretical 
Investigation 

The Journal of Physical 
Chemistry C 

๔.๘๐๕ 

๕๘ ภัทรพร รัตนวารี Description of Komagataeibacter gen. nov., with 
proposals of new combinations 
(Acetobacteraceae) 

Journal of General and 
Applied Microbiology 

๐.๙๘๔ 

๕๙ จิตติมา พิริยะพงศา, ชัยวัฒน์ บุตรไชย, 
ชุมพล งามผิว, ฟิลิป เจมส์ ชอว,์ 
ศิษเฎศ ทองสิมา, ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย, 
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, อภิชาติ อินทรพานิชย์ 

iLOCi: a SNP interaction prioritization technique for 
detecting epistasis in genome-wide association 
studies 

BMC GENOMICS ๔.๐๗๓ 

๖๐ จิตติมา พิริยะพงศา, 
ปวิตา ทพิย์สมบัติบุญ 

Genetic diversity of the ORF5 gene of porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus 
(PRRSV) genotypes I and II in Thailand 

ARCHIVES OF VIROLOGY ๒.๑๑๑ 

๖๑ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล, 
อัจฉรา แพมณ ี

Salivary gland proteome of the human malaria 
vector, Anopheles campestris-like (Diptera: 
Culicidae) 

Parasitology Research ๒.๑๔๙ 

๖๒ ดวงใจ แสงสระค,ู ปรีดา มาลาสิทธิ,์ 
สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

Feasibility of using 454 pyrosequencing for 
studying quasispecies of the whole dengue viral 
genome. 

BMC GENOMICS ๔.๐๗๓ 
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๖๓ ดวงดาว วิชาดากุล, สมรักษ์ นุ่มนาค, 
สุภาวด ีอิงศรีสว่าง, อาทิมา ธาราทิพยกลุ 

ChemEx: information extraction system for 
chemical data curation 

BMC Bioinformatics ๒.๗๕๑ 

๖๔ ดวงดาว วิชาดากุล, วุฒิชัย เหมือนทอง, 
สมรักษ์ นุ่มนาค, สุภาวด ีอิงศรีสว่าง 

C-mii: a tool for plant miRNA and target 
identification 

BMC GENOMICS ๔.๐๗๓ 

๖๕ ดวงดาว วิชาดากุล, วุฒิชัย เหมือนทอง, 
สุภาวด ีอิงศรีสว่าง, อนันต์ จงแก้ววัฒนา 

A computational tool for the design of live 
attenuated virus vaccine based on 
microRNAmediated gene silencing 

BMC GENOMICS ๔.๐๗๓ 

๖๖ ศิษเฎศ ทองสิมา, สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, 
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, อลิษา วิลันโท 

Metagenomic profiles of free-living archaea, 
bacteria and small eukaryotes in coastal areas of 
Sichang island, Thailand 

BMC GENOMICS ๔.๐๗๓ 

๖๗ ศันสนีย น้อยสคราญ Multiploid CD61+ cells are the pre-dominant cell 
lineage infected during acute dengue virus 
infection in bone marrow. 

PLoS One ๔.๐๙๒ 

๖๘ ศิษเฎศ ทองสมิา InCoB2012 Conference: from biological data to 
knowledge to technological breakthroughs 

BMC Bioinformatics ๒.๗๕๑ 

๖๙ ศิษเฎศ ทองสิมา Advances in translational bioinformatics and 
population genomics in the Asia-Pacific 

BMC GENOMICS ๔.๐๗๓ 

๗๐ พนิต กิจสุบรรณ,พรกมล อุ่นเรือน Fuzzy Logic Control of Rotating Drum Bioreactor 
for Improved Production of Amylase and Protease 
Enzymes by Aspergillus oryzae in Solid-State 
Fermentation 

Journal of Microbiology and 
Biotechnology 

- 

๗๑ ยอดยศ ศรีตังนันท์,  
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

Label-free fluorescent detection of loop-mediated 
isothermal amplification of nucleic acid using 
pyrophosphate-selective xanthene-based Zn(II)-
coordination chemosensor 

Chemistry Letters ๑.๕๘๗ 

๗๒ เฉลิมพล เกิดมณ,ี  
สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 

Evaluating sugarcane (Saccharum sp.) cultivars for 
water deficit tolerance using some key 
physiological markers 

Plant Biotechnology - 

๗๓ กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์, 
กิตติพงศ์ เอกไชย 

A novel approach to model magneto-rheological 
dampers using EHM with a feed-forward neural 
network 

SCIENCEASIA ๐.๓๔๔ 

๗๔ วรายุทธ สะโจมแสง Oral Methylated N-Aryl Chitosan Derivatives for 
Inducing Immune Responses to Ovalbumin 

Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research 

๐.๘๒๐ 

๗๕ อลงกรณ์ อ านวยกาญจนสิน Infection and colonization of tissues of the aphid 
Myzus persicae and cassava mealybug 
Phenacoccus manihoti by the fungus Beauveria 
bassiana 

BioControl - 

๗๖ เรืองเดช ธงศร ี Effect of Co Addition to Heat-Treated P/M 316L 
Stainless Steel on α’-Martensite Formation and 
Mechanical Properties 

MATERIAL TESTING ๐.๒๓๐ 
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๗๗ สุรางค์ ปาใจประเสริฐ Reduction of CD147 surface expression on primary 
T cells leads to enhanced cell proliferation. 

Asian Pacific Journal of 
Allergy and Immunology 

๐.๖๔๙ 

๗๘ กัญญวิมว ์กีรติกร Inhibitory effects of di-O-demethylcurcumin on 
interleukin-1β-induced interleukin-6 production 
from human gingival fibroblasts 

Journal of Dental Sciences ๐.๒๒๒ 

๗๙ จริยา สากยโรจน ์ Modiolin and phthalide derivatives from the 
endophytic fungus Microsphaeropsis arundinis 
PSU-G18 

Tetrahedron ๒.๘๐๓ 

๘๐ นิศรา การณุอุทัยศิร,ิ รุ่งนภา ลีละธนาวทิย์, 
อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย, อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา 

Validation of reference genes for real-time PCR of 
reproductive system in the black tiger shrimp 

PLOS ONE ๓.๗๓๐ 

๘๑ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Novel fibrinolytic enzymes from Virgibacillus 
halodenitrificans SK1-3-7 isolatedfrom fish sauce 
fermentation 

Process Biochemistry ๒.๔๑๔ 

๘๒ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Differentially expressed genes of Naegleria fowleri 
during exposure to human neuroblastma cells 

Asian Biomedicine ๐.๒๘๒ 

๘๓ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Physiological and comparative proteomic analyses 
of Thai jasmine rice and two check cultivars in 
response to drought stress 

Journal of Plant Interaction ๐.๘๙๗ 

๘๔ ธีระพนธ ์แย้มวงษ,์ บัณฑิต ปู่ตาแสง The origin of giant dielectric relaxation and 
electrical responses of grainsand grain boundaries 
of W-doped CaCu3Ti4O12 ceramics 

JOURNAL OF APPLIED 
PHYSICS 

๒.๒๑๐ 

๘๕ จริยา สากยโรจน,์ สิตา ปรีดานนท ์ Flavodonfuran: a new difuranylmethane derivative 
from the mangrove endophytic fungus Flavodon 
flavus PSU-MA201 

Natural Product Research ๑.๐๓๑ 

๘๖ วรรณพ วิเศษสงวน Application of thermophilic enzymes and water jet 
system to cassava pulp 

Bioresource Technology ๔.๗๕๐ 

๘๗ ดวงเดือน อาจองค์ Fluidized Bed Gasification of Glycerol Waste for 
Generation of Fuel Products 

Journal of Biobased Materials 
and Bioenergy 

๐.๘๒๖ 

๘๘ กรสุณี ผิวใสยา, Tim Flegel, 
แสงจันทร์ เสนาปิน, วราชินย์ กางโนนงิว้ 

Dual infections of IMNV and MrNV in cultivated 
Penaeus vannamei from Indonesia 

AQUACULTURE ๒.๐๔๑ 

๘๙ พรกมล อุ่นเรือน Optimized Fed-Batch Fermentation of 
Scheffersomyces stipitis for Efficient Production of 
Ethanol from Hexoses and Pentoses 

Applied Biochemistry and 
Biotechnology 

๑.๙๔๓ 

๙๐ จุรีรัตน ์ประสาร, นรรจพร เรืองไพศาล, 
วัฒนา กลิ่นสุคนธ ์

Self-Crimped Bicomponent Fibers Containing 
Polypropylene/Ethylene Octene Copolymer 

MATERIALS LETTERS ๒.๓๐๗ 
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๙๑ จันทิรา ปัญญา, ชลรัชต์ บุญลาภประดบั, 
รัชดา หริตกุล 

Functional expression of a foreign gene in 
Aspergillus oryzae producing new pyrone 
compounds 

Fungal Genetics and Biology ๓.๗๓๗ 

๙๒ เสมอแข จงธรรมานุรักษ,์ 
ชัญชณา ธนชยานนท ์

The effects of carrier gas and substrate 
temperature on ZnO films prepared by ultrasonic 
spray pyrolysis 

MATERIALS SCIENCE IN 
SEMICONDUCTOR 
PROCESSING 

๐.๗๕๓ 

๙๓ นิรันดร์ รุ่งสว่าง, ปนิดา เมตตาวิพาร,ี 
พีรดา พรมดอนกอย, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, 
ศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรี, 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 

High-level production of thermotolerant beta-
xylosidase of Aspergillus sp. BCC125 in Pichia 
pastoris: Characterization and its application in 
ethanol production 

BIORESOURCE TECHNOLOGY ๔.๙๘๐ 

๙๔ อัญชลี มโนนุกุล Relationship between Atmospheric Dew Point and 
Sinterability of Al-Si Based Alloy 

JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE & TECHNOLOGY 

๐.๗๓๘ 

๙๕ จิรเดช นาคเงินทอง, เฉลิมชัย สุคนเขตร์, 
ปนัดดา เช็พเพิร์ด 

Wear resistant surface treatment of pulverizer 
blades 

Wear ๑.๗๐๐ 

๙๖ เสาวลักษณ ์เฉลียวเลิศอ าพล,  
ณัฏฐพร พิมพะ 

Preparation of magnetic polymer microspheres 
with reactive epoxide functional groups for direct 
immobilization of antibody 

Colloids and Surfaces A: 
Physicochem. Eng. Aspects 

๒.๒๓๖ 

๙๗ ภัทรพร โกนิล, วรายุทธ สะโจมแสง,  
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 

Effects of molecular weight and pyridinium moiety 
on water-soluble chitosan derivatives for 
mediated gene delivery 

Carbohydrate  Polymers ๓.๖๒๘ 

๙๘ ณัฏฐพร พิมพะ, ภัทรพร โกนิล, วรายุทธ 
สะโจมแสง, สมศักดิ์ แซ่ซู้, เสาวลักษณ์ 
เฉลียวเลิศอ าพล, อรอนงค์ หนูชูเช้ือ, อิศรา 
สระมาลา, อุรชา รักษ์ตานนท์ชยั 

A comparison of spacer on water-soluble 
cyclodextrin grafted chitosan inclusion complex as 
carrier of eugenol to mucosae 

Carbohydrate Polymers ๓.๖๒๘ 

๙๙ ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ Trend of Nanoparticle Technology in ASEAN with 
Emphasis on Thailand 

KONA Powder and Particle 
Journal 

๐.๕๘๘ 

๑๐๐ อนันต์ จงแก้ววัฒนา A serine-to-asparagine mutation at position 314 of 
H5N1 avian influenza virus NP is a temperature-
sensitive mutation that interferes with nuclear 
localization of NP. 

Archives of Virology ๒.๑๑๑ 

๑๐๑ สกุลกานต ์บุญเรือง High angular tolerance thin profile solar 
concentrators designed using a wedge prism and 
diffraction grating 

SOLAR ENERGY ๒.๔๗๕ 

๑๐๒ สุรางค์ ปาใจประเสริฐ Identification of new protein interactions between 
dengue fever virus and its hosts, human and 
mosquito. 

PLoS One ๔.๐๙๒ 

๑๐๓ พงษ์ธร แซ่อุย Planobispora siamensis sp. nov., isolated from soil 
in Thailand. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SYSTEMATIC AND 
EVOLUTIONARY 
MICROBIOLOGY 

๒.๒๖๘ 
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๑๐๔ ศศิธร จินดามรกฎ Two new anamorphic yeasts species, 
Cyberlindnera samutprakarnensis sp. nov. and 
Candida thasaenensis sp. nov., isolated from 
industrial wastes in Thailand 

Antonie van Leeuwenhoek, 
International Journal of 
General and Molecular 
Microbiology 

๒.๐๗๒ 

๑๐๕ คทา จารุวงศ์รังสี, อดิสร เตือนตรานนท ์ Metamaterial-based microfluidic sensor for 
dielectric characterization 

Sensors and Actuators A: 
Physical 

๑.๘๔๑ 

๑๐๖ นพดล นันทวงศ์, พงศ์พันธ์ จินดาอุดม, 
พิทักษ์ เอีย่มชัย, มติ ห่อประทุม,  
วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล,  
ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร, อดิสร เตือนตรานนท์, 
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

NO2-sensing properties of WO3 nanorods 
prepared by glancing angle DC magnetron 
sputtering 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๕๓๕ 

๑๐๗ กิตตินันท ์อันนานนท์, จันทิมา ส าเนียงงาม, 
เปรมฤดี กาญจนปิยะ 

Life cycle assessment of Lead acid battery: Case 
study in Thailand 

Environment Protection 
Engineering 

๐.๔๒๓ 

๑๐๘ อรพินท์ ยามาโมโตะ morphology depencence of crystallization of 
natural rubber in blends 

CHINESE JOURNAL OF 
POLYMER SCIENCE 

๑.๒๗๐ 

๑๐๙ เจน มิทรา คูมาร์ โซมาซันดรัม,  
พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช 

Electrochemical immunoassay for Salmonella 
Typhimurium based on magnetically collected Ag-
enhanced DNA biobarcode labels 

Analyst ๓.๙๖๙ 

๑๑๐ อภิรด ียอดเทียน Sub 1-V highly-linear low-power class-AB bulk-
driven tunable CMOS transconductor 

ANALOG INTEGRATED 
CIRCUITS AND SIGNAL 
PROCESSING 

๐.๕๙๒ 

๑๑๑ จักรพงศ์ อินทรอุดม, นัฐวุฒิ บุญยืน, 
ปราณี ราชเทว,ี ปัทมา พิทยขจรวุฒิ, 
ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 

Penicolinates A-E from endophytic Penicillium sp. 
BCC16054 

Tetrahedron Letters ๒.๖๘๓ 

๑๑๒ ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย A-STAR: Toward translating Asian spoken languages COMPUTER SPEECH AND 
LANGUAGE 

๑.๓๑๙ 

๑๑๓ วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, 
สมใจ วงศ์ตรีภพ, 
สโรชา จิตรากร 

Using double-stranded RNA for the control of 
Laem-Singh Virus (LSNV) in Thai P. monodon 

Journal of Biotechnology ๓.๐๔๕ 

๑๑๔ Tim Flegel, วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, 
สโรชา จิตรากร 

Persistence of Penaeus Stylirostris densovirus 
delays mortality caused by white spot syndrome 
vivus infection in black tiger shrimp (Penaeus 
monodon) 

BMC Veterinary Research ๒.๐๐๐ 

๑๑๕ นพดล นันทวงศ์, บงกชธร วงษ์เอก, 
พงศ์พันธ์ จินดาอุดม, พิทักษ์ เอีย่มชัย, 
มติ ห่อประทุม, วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล, 
ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร 

Shelf time effect on SERS effectiveness of silver 
nanorod prepared by OAD technique 

VACUUM ๑.๓๑๗ 



       ๑๐๒ 
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๑๑๖ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Theoretical study on novel double donor-based 
dyes used in high efficient dye-sensitized solar 
cells: The application of TDDFT study to the 
electron injection process 

Organic Electronics ๓.๙๘๓ 

๑๑๗ ชัญญา พุทธิขันธ,์ 
สุธา เสง่ียมบุตร, 
อัมพร ศุภตระกูล 

Sustained replication of dengue pseudoinfectious 
virus lacking the capsid gene by trans-
complementation in capsid-producing mosquito 
cells 

Virus Research ๒.๙๔๑ 

๑๑๘ เดือนเพ็ญ จาปรุง Single-molecule studies of intrinsically disordered 
proteins using solid-state nanopores 

ANALYTICAL CHEMISTRY ๕.๘๕๖ 

๑๑๙ กมลชนก รักเสรี Active Site Loop Dynamics of a Class IIa Fructose 
1,6-Bisphosphate Aldolase from Mycobacterium 
tuberculosis 

Biochemistry ๓.๔๒๒ 

๑๒๐ เฉลิมพล เกิดมณ ี EXOGENOUS APPLICATION OF POTASSIUM NITRATE 
TO ALLEVIATE SALT STRESS IN RICE SEEDLINGS 

Journal of Plant Nutrition ๐.๖๔๑ 

๑๒๑ อุบลศร ีเลิศสกุลพาณิช Expression of a secretory α-glucosidase II from 
Apis cerana indica in Pichia pastoris and its 
characterization 

BMC Biotechnology ๒.๓๔๙ 

๑๒๒ เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน,์  
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ,์ ภมรี บิลมาศ, 
ศรินยา ใจตรง, สารด ีวาฤทธิ ์

A role for 16S rRNA dimethyltransferase (ksgA) in 
intrinsic clarithromycin resistance in 
Mycobacterium tuberculosis 

International Journal of 
Antimicrobial Agents 

๔.๑๒๘ 

๑๒๓ ณรงค์ อรัญรุตม,์ วรรณสิกา เกยีรติปฐมชัย Detection of Mycobacterium tuberculosis by using 
loop-mediated isothermal amplification combined 
with a lateral flow dipstick in clinical samples 

BioMed Research 
International 

๒.๘๘๐ 

๑๒๔ ธิดารัตน์ มากมูล, อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ A polymer surface for antibody detection by using 
surface plasmon resonance via immobilized 
antigen 

CURRENT APPLIED PHYSICS ๑.๘๑๔ 

๑๒๕ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Proteomic analysis to identify plasma 
orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential 
biomarkers of cholangiocarcinoma 

Cancer Biomarker ๐.๙๗๒ 

๑๒๖ อทิตย์สา เพ็ชรสุข Miscibility and Hydrolytic Degradability of 
Polylactic acid/Poly(ethylene terephthalate-co-
lactic acid) Blends 

CHIANG MAI JOURNAL OF 
SCIECE 

๐.๕๑๖ 

๑๒๗ บุญเฮียง พรมดอนกอย Crystallization and preliminary X-ray 
crystallographic analysis of the functional form of 
BinB binary toxin from Bacillus sphaericus 

Acta Crystallographica 
Section F: Structural Biology 
and Crystallization 
Communications 

๐.๕๕๒ 

๑๒๘ สรวิศ เผ่าทองศุข Immobilization of nitrite oxidizing bacteria using 
biopolymeric chitosan media 

Journal of Environmental 
Sciences (China) 

๑.๗๗๓ 
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๑๒๙ ชนิกุล ชูตระกูร, ธนพงษ์ บุญเรืองประภา, 
พัชนี อุ่นเจริญ 

The potential of a fluorescent-based approach for 
bioassay of antifungal agents against chili 
anthracnose disease in Thailand 

Bioscience, Biotechnology, 
and Biochemistry 

๑.๒๖๙ 

๑๓๐ จริยา สากยโรจน ์ Indanone and mellein derivatives from the 
Garcinia-derived fungus Xylaria sp. PSU-G12 

Phytochemistry Letters ๑.๑๗๙ 

๑๓๑ ศุภกิจ พฤกษอรุณ Molecular Dynamics Simulations of 
Azanaphthoquinone Annelated Pyrrole Derivatives 
as Anticancer Agent in DNA Duplex 

International Journal of 
Quantum Chemistry 

- 

๑๓๒ ศศิธร จินดามรกฎ, สุริษา สุวรรณรังษี Characterization of xylose-utilizing yeasts isolated 
from herbivore faeces in Thailand 

ScienceAsia ๐.๓๙๘ 

๑๓๓ ภัทรพร รัตนวารี Identification and biocellulose production of 
Gluconacetobacter strains isolated from tropical 
fruits in thailand 

Maejo International Journal 
of Science and Technology 

๐.๔๕๖ 

๑๓๔ ธีระพนธ ์แย้มวงษ,์ บัณฑิต ปู่ตาแสง Extremely Enhanced Nonlinear Current–Voltage 
Properties of Tb-DopedCaCu3Ti4O12 Ceramics 

JOURNAL OF THE AMERICAN 
CERAMIC SOCIETY 

๒.๑๐๗ 

๑๓๕ สุริษา สุวรรณรังษี Transcriptome analysis of xylose metabolismin the 
thermotolerant methylotrophic yeastHansenula 
polymorpha 

Bioprocess and Biosystems 
Engineering 

๑.๘๖๙ 

๑๓๖ จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส HRTEM and HAADF-STEM of precipitates at peak 
ageing of cast A319 aluminium alloy 

MICRON ๑.๘๗๖ 

๑๓๗ มานิดา ทองรุณ Combustion and emission characteristics of 
alcohol fuels in a CAI engine 

FUEL ๓.๓๕๗ 

๑๓๘ ธนพร เล้าฐานะเจริญ, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร,  
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, วุฒิชัย เหมอืนทอง, 
ศรัณยู วงษ์วิไลวารินทร์,  
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

Comparative metagenomic analysis of microcosm 
structures and lignocellulolytic enzyme systems of 
symbiotic biomass-degrading consortia 

Applied microbiology and 
biotechnology 

๓.๖๘๙ 

๑๓๙ อัมพร โพธิ์ใย An Improvement of Forward Current of P-N Diode 
using Soft X-ray Method 

Advanced Science Letters ๑.๒๕๓ 

๑๔๐ วรรณพ วิเศษสงวน Chemical and Thermal Properties of Freshwater 
Prawn(Macrobrachium rosenbergii) Meat 

Journal of Aquatic Food 
Product Technology 

๐.๗๓๗ 

๑๔๑ รุ้งลาวัลย ์รัตนจักร,์ สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล Antimicrobial, Antimalarial and Cytoxicity Activities 
of Constituentsof a Bhutanese Variety of Ajania 
nubigena 

Natural Product 
communications 

๐.๙๕๖ 

๑๔๒ Mithra Kumar Somasundrum Thermodynamically unfavorable DNA 
hybridizations can be made to occur by a water to 
ice phase change 

Cryobiology ๒.๑๓๗ 
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๑๔๓ อดิสร เตือนตรานนท์,  
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

Ultra-sensitive H2 sensors based on flame-spray-
made Pd-loaded SnO2 sensing films 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๓๖๘ 

๑๔๔ สิริรัตน์ จั่นจตุรพันธ,์ 
สุภาพร วันสม 

Evaluation of Fiber Orientation in Plant Fiber-
Cement Composites using AC-Impedance 
Spectroscopy 

CEMENT AND CONCRETE 
RESEARCH 

๒.๗๘๑ 

๑๔๕ กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง, พนิดา จีนถนอม,  
มาซาฮิโกะ อิซากะ, สุริสา คงทอง 

Lanostane triterpenes from cultures of the 
Basidiomycete Ganoderma orbiforme BCC 22324 

Phytochemistry ๓.๓๕๑ 

๑๔๖ ณรงค์ อรัญรุตม์, รุ่งกานต์ สืบสิงห,์  
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

Rapid and sensitive detection of shrimp yellow 
head virus by loop-mediated isothermal 
amplification combined with a lateral flow 
dipstick. 

Journal of Virological 
Methods 

๒.๐๑๑ 

๑๔๗ สุริยันตร ์ฉะอุ่ม Development of polydiphenylamine/zeolite Y 
composite by dealumination process as a sensing 
material for halogenated solvents 

POLYMER-PLASTICS 
TECHNOLOGY AND 
ENGINEERING 

๑.๒๗๙ 

๑๔๘ ดรุณี อัศวเสถียร Physiological features and growth characters of oil 
palm in response to reduced water-deficit and re-
watering 

Australian Journal of Crop 
Science 

๑.๖๓๒ 

๑๔๙ มณฑล นาคปฐม Synthesis and characterization of b-pyrrolic 
functionalized porphyrins as sensitizers for dye-
sensitized solar cells 

Tetrahedron Letters ๒.๖๘๓ 

๑๕๐ ธิติพร จนัทร์วิเมลือง, นพดล คีรีเพ็ชร Improvement of recombinant endoglucanase 
produced in Pichia pastoris KM71 through the use 
of synthetic medium for inoculum and pH control 
of proteolysis 

JOURNAL OF BIOSCIENCE 
AND BIOENGINEERING 

๑.๗๙๓ 

๑๕๑ นุวงศ์ ชลคุป, ปานชีวา อุดมทรัพย,์  
สิทธา สุขกส ิ

Influence of alcohol addition on properties of bio-
oil produced from fast pyrolysis of eucalyptus 
bark in a free-fall reactor 

JOURNAL OF INDUSTRIAL 
AND ENGINEERING 
CHEMISTRY 

๑.๙๗๗ 

๑๕๒ จรินทร ์คร้ามอยู,่ อนันต์ จงแกว้วัฒนา Evaluation of In Vitro Cross-Reactivity to Avian 
H5N1 and Pandemic H1N1 2009 Influenza 
Following Prime Boost Regimens of Seasonal 
Influenza Vaccination in Healthy Human Subjects: 
A Randomised Trial 

Plos One ๔.๐๙๒ 

๑๕๓ กันทิมา เหมรา, ภาวดี อังค์วัฒนะ Techno-economic comparison of energy usage 
between azetropic distillation and hybrid system 
for water-ethanol separation 

Renewable Energy ๒.๙๗๘ 

๑๕๔ ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย A time-varying adaptive IIR filter for robust text-
independent speaker verification 

IEICE T INF SYST ๐.๒๑๘ 

๑๕๕ อลิสา คงทน Mapping the knowledge evolution and 
professional network in the field of technology 
roadmapping: a bibliometric analysis 

Technology Analysis & 
Strategic Management 

๑.๐๙๕ 



       ๑๐๕ 
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๑๕๖ มณฑล นาคปฐม Thermal Hydro-Decomposition Synthesis, 
Structural Characterization, and Magnetic 
Properties of La 1-xSrxMn1-yCoyO3 Nanopowders 

SCI ADV MATER ๓.๓๐๘ 

๑๕๗ จิตรา กรสกุลกาญจน,์ ชะวะนี ทองพันชั่ง, 
ปราณี ราชเทว,ี ภัททิยา ลักษณะเจริญ, 
ศิริพร แซ่พัว 

Mechanical and electrical properties of natural 
rubber and nitrile rubber blends filled with multi-
wall carbon nanotube: Effect of preparation 
methods 

POLYMER TESTING ๑.๖๔๖ 

๑๕๘ โกษม ไชยถาวร, ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร Highly sensitive refractive index measurement with 
a sandwiched single-flow-channel microfluidic 
chip 

RSC Advances ๒.๕๖๒ 

๑๕๙ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Molecular mechanism of anti-inflammatory 
activity of Pluchea indica leaves in macrophages 
RAW 264.7 and its action in animal models 
ofinflammation 

Journal of 
Ethnopharmacology 

๒.๗๕๕ 

๑๖๐ ประธาน วงศ์ศริเวช Experimental investigation of de-oiling 
hydrocyclone 

Key Engineering Materials - 

๑๖๑ ชัญชณา ธนชยานนท ์ Synthesis and Characterization of Fullerene 
Functionalized Poly(vinylchloride) (PVC) and 
Dehydrochlorinated PVC Using Atom 
TransferRadical Addition and AIBN Based 
Fullerenation 

JOURNAL OF APPLIED 
POLYMER SCIENCE 

๑.๓๙๕ 

๑๖๒ บุญเฮียง พรมดอนกอย, มงคล อุตมโท, 
วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ,  
สุมาริน ซุนสง่า, อัมพร หรั่งรอด 

Isoleucine at position 150 of Cyt2Aa toxin from 
Bacillus thuringiensis plays an important role 
during membrane binding and oligomerization 

Biochemistry and Molecular 
Biology Reports 

๑.๖๓๔ 

๑๖๓ พนิต กิจสุบรรณ Statistical Optimization for Monacolin K and 
Yellow Pigment Productionand Citrinin Reduction 
by Monascus purpureus in Solid-State 
Fermentation 

Journal of Microbiology and 
Biotechnology 

๑.๓๙๙ 

๑๖๔ ชาคริต ศรีประจวบวงษ,์ อดิสร เตือนตรา
นนท์, อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

A Disposable Amperometric Biosensor Based on 
Inkjet-printed Au/PEDOT-PSS Nanocomposite for 
Triglyceride Determination 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๓๖๘ 

๑๖๕ เฉลิมพล เกิดมณ,ี สุริยันตร์ ฉะอุ่ม Regulation of some carbohydrate metabolism 
related genes, starch and soluble sugar content, 
photosynthetic activities and yield attributes of 
two contrasting rice genotypes subjected to salt 
stress 

Protoplasma ๒.๘๕๕ 

๑๖๖ ธีระพนธ ์แย้มวงษ,์ บัณฑิต ปู่ตาแสง Enhancement of giant dielectric response in Ga-
doped CaCu3Ti4O12 ceramics 

CERAMICS INTERNATIONAL ๑.๗๘๙ 
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๑๖๗ ธีระพนธ ์แย้มวงษ ์ Non-Ohmic and dielectric properties of Ba-doped 
CaCu3Ti4O12 ceramics 

JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE-MATERIALS IN 
ELECTRONICS 

๑.๔๘๖ 

๑๖๘ พิกุล จิรวาณิชไพศาล,  
สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 

Astakine 2-the Dark Knight Linking Melatonin to 
Circadian Regulation in Crustaceans 

PLoS Genetics ๘.๕๑๗ 

๑๖๙ ดวงเดือน อาจองค์ Fuel Gas Upgrading Over La12xCexCoO3 Mixed 
Oxide with Toluene as Model Compound 

TOPICS IN CATALYSIS ๒.๖๐๘ 

๑๗๐ Romuald Jolivot Unmixing of human skin optical reflectance maps 
by Non-negative Matrix Factorization algorithm 

Biomedical Signal Processing 
and Control 

๑.๐๗๔ 

๑๗๑ วีระพล โมนยะกุล Low-Voltage-Stress AC-Linked Charge Equalizing 
System for Series-Connected VRLA Battery Strings 

Journal of Power Electronics 
(JPE) 

๐.๗๘๓ 

๑๗๒ ยอดยศ ศรีตังนันท์, รุ่งกานต์ สืบสิงห,์ 
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

Visual detection of white spot syndrome virus 
using DNA-functionalized gold nanoparticles as 
probes combined with loop-mediated isothermal 
amplification 

Molecular and Cellular 
Probes 

๒.๐๗๘ 

๑๗๓ โกษม ไชยถาวร, ยุทธนา อินทรวันณ,ี 
ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 

Mobile device-based self-referencing colorimeter 
for monitoring chlorine concentration in water 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๘๙๘ 

๑๗๔ บุญญาวัณย ์อยู่สุข Biodiesel synthesis over Sr/MgO solid base catalyst FUEL ๓.๒๔๘ 

๑๗๕ สุริยันตร ์ฉะอุ่ม Water relation and aquaporin genes (PIP1;2 and 
PIP2;1) expression at the reproductive stage of rice 
(Oryza sativa L. spp. indica) mutant subjected to 
water deficit stress 

Plant OMICS ๑.๗๓๔ 

๑๗๖ อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง New stimulation pattern design to improve P300-
based matrix speller performance at high flash 
rate 

J NEURAL ENG ๓.๘๓๗ 

๑๗๗ ปานชีวา อุดมทรัพย ์ Glycinebetaine alleviates water deficit stress in 
indica rice using proline accumulation, 
photosynthetic efficiencies, growth performances 
and yield attributes 

Australian Journal of Crop 
Science 

๑.๖๓๒ 

๑๗๘ ดรุณี อัศวเสถียร Location and acidity of Bronsted acid sites in 
isomorphously substituted LTL zeolite: A periodic 
density functional study 

Microporous and 
Mesoporous Materials 

๓.๒๕๔ 

๑๗๙ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Electroreduction of Carbon Dioxide to Methane on 
Copper, Copper–Silver, and Copper–Gold 
Catalysts: A DFT Study 

The Journal of Physical 
Chemistry C 

๔.๘๐๕ 
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๑๘๐ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Effects of Reprocessing on the Structure and 
Properties of Polycarbonate/Multi-Walled Carbon 
Nanotube Based Electrostatic Dissipative 
Composites 

Chaing Mai Journal of 
Science 

๐.๔๗๓ 

๑๘๑ นิสภา ศีตะปันย ์ Stress Relaxation Behavior of  (Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-
Glu-4Hyp-Gly-Pro-) Gelatin Hydrogels under 
Electric Field:  Time-Electric Field Superposition 

POLYMER ๓.๔๓๘ 

๑๘๒ ฉวีวรรณ คงแก้ว, โชติรส ดอกขัน,  
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

Use of Cellulose Ethers as Creaming Agents for 
Skim Natural Rubber Latex 

Journal of Biobased Materials 
and Bioenergy 

๑.๐๓๗ 

๑๘๓ ฉวีวรรณ คงแก้ว, โชติรส ดอกขัน,  
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 

Recycling of Cellulose Ethers from Skim Natural 
Rubber Recovery Process 

Journal of Biobased Materials 
and Bioenergy 

๑.๐๓๗ 

๑๘๔ เปรมฤทัย สุพรรณกูล, สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง Discovery of immune molecules and their crucial 
functions in shrimp immunity 

Fish & Shellfish Immunology ๓.๓๒๒ 

๑๘๕ เรืองเดช ธงศร ี Effects of hexagonal boron nitride and sintering 
temperature on mechanical and tribological 
properties of SS316L/h-BN composites 

MATERIALS & DESIGN ๒.๙๑๓ 

๑๘๖ กฤษณ์ไกรพ ์สิทธิเสรีประทีป,  
ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล,  
เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 

Biomechanical evaluation of a novel porous-
structure implant: finite element study 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ORAL & MAXILLOFACIAL 
IMPLANTS 

๑.๙๐๘ 

๑๘๗ พงษ์ธร แซ่อุย EFFECTS OFAZODICARBONAMIDE AND 
VULCANIZATION METHODSON ACRYLONITRILE–
BUTADIENE RUBBER/POLYVINYL CHLORIDEFOAM 
PROPERTIES 

RUBBER CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGY 

๐.๔๓๘ 

๑๘๘ กรกช สมบัติมั่นคง Electrocogeneration of hydrogen peroxide: 
Confocal and potentiostatic investigations of 
hydrogen peroxide formation in a direct methanol 
fuel cell 

JOURNAL OF POWER 
SOURCES 

๔.๖๗๕ 

๑๘๙ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Expression profile of human neuroblastoma cells 
after exposure to Naegleria fowleri 

Asian Biomedicine ๐.๒๘๒ 

๑๙๐ นิศรา การุณอุทัยศิร,ิ พิกุล จิรวาณิชไพศาล, 
วณิลดา รุ่งรัศมี, สวรส ไหมบุญแกว้,  
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, เสจ ไชยเพ็ชร,  
อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย 

Bacterial population in intestines of the black tiger 
shrimp (Penaeus mono don) under different 
growth stages 

PLOS ONE ๓.๗๓๐ 

๑๙๑ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Solubilization and Identification of Hen Eggshell 
Membrane Proteins During Different Times of 
Chicken Embryo Development Using the 
Proteomic Approach 

Protein Journal ๑.๑๒๖ 

๑๙๒ ชัญญา พุทธิขันธ,์ ศันสนีย น้อยสคราญ Inhibition of p38MAPK and CD137 signaling reduce 
dengue virus-induced TNF-α secretion and 
apoptosis 

Virology Journal ๒.๐๙๒ 
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๑๙๓ ชาญณรงค์ ศรีภิบาล, นิศรา การุณอุทยัศิริ, 
นุชนาถ วารินทร์, มัลลิกา ก าภูศิริ,  
อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต 

Multiplex Detection of Plant Pathogens Using a 
Microsphere Immunoassay Technology 

PLoS ONE ๓.๗๓๐ 

๑๙๔ สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง Quantitative trait loci and candidate genes 
associated with starch pasting viscosity 
characteristics in cassava (Manihot esculenta 
Crantz) 

Plant Biology ๒.๓๒๐ 

๑๙๕ กาญจนา สิทธิขันแกว้, บวรลักษณ์ ค าน้ า
ทอง, ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 

Characterization and expression analysis of the 
Broad-complex (Br-c)gene of the giant tiger shrimp 
Penaeus monodon 

Comparative Biochemistry 
and Physiology, Part B 

๒.๐๖๙ 

๑๙๖ ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล, ถนอม โลมาศ,  
มติ ห่อประทุม, อดิสร เตือนตรานนท,์  
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

Optical H2 sensing properties of vertically aligned 
Pd/WO 3 nanorods thin films deposited via 
glancing angle rf magnetron sputtering 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๓๖๘ 

๑๙๗ วรรณพ วิเศษสงวน Inhibition of angiotensin converting enzyme, 
human LDL cholesterol and DNAoxidation by 
hydrolysates from blacktip shark gelatin 

LWT-FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

๒.๕๔๖ 

๑๙๘ ดวงเดือน อาจองค์, ศุภวรรณ วิชพันธุ ์ Catalytic Upgrading of Jatropha Waste Fast 
Pyrolysis Vapors Over Synthesized HZSM-5 Using 
Analytical Py-GC/MS 

Journal of Biobased Materials 
and Bioenergy 

๐.๘๒๖ 

๑๙๙ ธนาวด ีลีจ้ากภยั Assessment the environmental impacts of 
PLA/starch and PET Boxes using life Cycle 
Assessment Methodology: Cradle to waste 
managements 

Journal of Biobased Materials 
and Bioenergy 

๐.๘๒๖ 

๒๐๐ พิกุล จิรวาณิชไพศาล A calreticulin/gC1qR complex prevents cells from 
dying: a conserved mechanism from arthropods to 
humans. 

Journal of Molecular Cell 
Biology 

๗.๓๑๐ 

๒๐๑ อดิสร เตือนตรานนท์, อนุรัตน์ วิศิษฏ์สร
อรรถ 

Inkjet-printed sol-gel films containing metal 
phthalocyanines/porphyrins for opto-electronic 
nose applications 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๓๖๘ 

๒๐๒ พิมพ์วภิา ปิยกุละวัฒน,์  
อนุศิษย์ แก้วประจักร,์ อุดม อัศวาภิรมย,์ 
กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 

Effects of tetramethylene sulfone solvent 
additives on conductivity of PEDOT:PSS film and 
performance of polymer photovoltaic cells 

Organic Electronics ๔.๐๔๗ 

๒๐๓ ผุศนา หิรัญสิทธิ ์ Field screening of sugarcane (Saccharum spp.) 
mutant and commercial genotypes for salt 
tolerance 

Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

๐.๖๕๒ 

๒๐๔ เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลือง
สอาด, ปราณี ราชเทว,ี พนิดา จีนถนอม, 
มาซาฮิโกะ อิซากะ, วิวัฒน์ สมยงค์ 

Cordylactam, a new alkaloid from the spider 
pathogenic fungus Cordyceps sp. BCC 12671 

Phytochemistry Letters ๑.๒๒๒ 

๒๐๕ วิรัลดา ภูตะคาม Tiered Regulation of Sulfur Deprivation Responses 
in Chlamydomonas reinhardtii and Identification of 
an Associated Regulatory Factor 

Plant Physiology ๖.๕๓๕ 
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๒๐๖ ฐิติมาพร ดวงมณ ี Synthesis and Characterization of 2D-D-π-A-Type 
Organic Dyes Bearing Bis(3,6-di-tert-butylcarbazol-
9-ylphenyl)aniline as Donor Moiety for Dye-
Sensitized Solar Cells 

European Journal of Organic 
Chemistry 

๓.๓๒๙ 

๒๐๗ รวิวรรณ มณีรัตนโชติ Oil-in-water emulsions stabilized by sodium 
phosphorylated chitosan 

Carbohydrate Polymers ๓.๖๒๘ 

๒๐๘ จิตติมา มีประเสริฐ, สุภาวดี นาเมืองรักษ์ Effects of amine organic groups as lattice in ZSM-5 
on the hydrolysis of dimethyl ether 

Journal of Molecular 
Graphics and Modelling 

๒.๑๘๔ 

๒๐๙ วรายุทธ สะโจมแสง Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl)  
chitosan coated electrospray OVA-loaded 
microparticles for oral vaccination 

International Journal of 
Pharmaceutics 

๓.๓๕๐ 

๒๑๐ มนฤดี เล้ียงรักษา Phonon Transport in an Initially Twisted Polyvinyl 
Acetate Nanofiber 

Applied Physics Letters ๓.๘๔๔ 

๒๑๑ ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม, ศิริลักษณ์ ปงปัญญายืน
, อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 

Salak plum peel extract as a safe and efficient 
antioxidant appraisal for cosmetics. 

Biosci Biotechnol Biochem. ๑.๒๙๒ 

๒๑๒ สุวัชชัย จรัสโสภณ A minocycline derivative reduces nerve injury-
induced allodynia, LPS-induced prostaglandin E2 
microglial production and signaling via toll-like 
receptors 2 and 4 

Neuroscience Letters ๒.๑๐๕ 

๒๑๓ ดวงพร พลพานิช Janus colloidal particles: Preparation, properties, 
and biomedical applications 

ACS Applied Materials and 
Interfaces 

๔.๕๒๕ 

๒๑๔ วิยงค์ กังวานศุภมงคล Photocatalytic Mineralization of Organic Acids over 
Visible-Light-Driven Au/BiVO4 Photocatalyst 

International Journal of 
Photoenergy 

๑.๗๖๙ 

๒๑๕ วิยงค์ กังวานศุภมงคล Synthesis and characterization of water swellable 
natural rubber vulcanizates 

European Polymer Journal ๒.๗๓๙ 

๒๑๖ ดวงพร พลพานิช Reduction of cytotoxicity of natural rubber latex 
film by coating with PMMA-chitosan nanoparticles 

Carbohydrate Polymers ๓.๖๒๘ 

๒๑๗ วิยงค์ กังวานศุภมงคล Enhanced Photocurrent Properties of Dye/Au-
Loaded TiO2 Films by Grating-Coupled Surface 
Plasmon Excitation 

IEICE TRANSACTIONS on 
Electronics 

๐.๔๐๐ 

๒๑๘ กฤตภาส เลาหสุรโยธิน,  
ดวงกมล วิบูลย์รัตนศรี 

Preparation and Characterization of Titania-
entrapped Silica Hollow Particles: Effective Dye 
Removal and Evidence of Selectivity 

Physical Chemistry Chemical 
Physics 

๓.๕๗๓ 
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๒๑๙ ชัญชณา ธนชยานนท ์ Electrical and optical properties of p-type CuFe1-
xSnxO2 (x = 0.03, 0.05) delafossite-oxide 

JOURNAL OF APPLIED 
PHYSICS 

๒.๑๖๘ 

๒๒๐ จรัสพิมพ ์นาคพุก, อนันต์ จงแกว้วัฒนา, 
อัศวิน วานิชชัง 

Nuclear import of influenza B virus nucleoprotein: 
Involvement of an N-terminal nuclear localization 
signal and a cleavage-protection motif 

Virology ๓.๓๕๑ 

๒๒๑ ธราพงษ ์สูญราช,  
พศิน อิศรเสนา ณ อยธุยา,  
สังวรณ์ สีสุทัศน์, อนุกูล น้อยไม ้

Development of a Low Cost Assistive Listening 
System for Hearing-Impaired Student Classroom 

The Scientific World Journal - 

๒๒๒ พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว Light extraction efficiency enhancement of III-
nitride light-emitting diodes by using 2-D close-
packed TiO2 microsphere arrays 

Journal of Display 
Technology 

๒.๒๘๐ 

๒๒๓ จิราพร ศรีศาลา, รุ่งกานต์ สืบสิงห์,  
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

Loop-mediated isothermal amplification 
combined with colorimetric nanogold for 
detection of the microsporidian Enterocytozoon 
hepatopenaei in penaeid shrimp 

Journal of Applied 
Microbiology 

๒.๓๓๗ 

๒๒๔ พศิน อิศรเสนา ณ อยธุยา, อนุกูล น้อยไม้, 
อภิชย ์เหมาคม 

Developing an Appropriate Digital Hearing Aid for 
Low-Resource Countries: A Case Study 

The Scientific World Journal ๑.๗๓๐ 

๒๒๕ อรประไพ คชนันทน์ Development of an enzyme-linked 
immunosorbent assay for 1-aminohydantoin 
detection 

JOURNAL OF AOAC 
INTERNATIONAL 

๑.๑๙๙ 

๒๒๖ สุรางค์ ปาใจประเสริฐ Plasmids expressing porcine interferon gamma up-
regulate pro-inflammatory cytokine and co-
stimulatory molecule expression which are 
suppressed by porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus. 

Veterinary Immunology and 
Immunopathology 

๒.๐๗๖ 

๒๒๗ จรัสพร มงคลขจิต Novel spiro-sesquiterpene from the mushroom 
Anthracophyllum sp. BCC18695 

Phytochemistry Letters ๑.๑๗๙ 

๒๒๘ บุญส่ง สุตะพันธ,์ รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ,์  
สิรสา ยอดมงคล, อรประไพ คชนันทน,์ 
อรวรรณ หิมานันโต, อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 

Xanthone and anthraquinone-type mycotoxins 
from the scale insect fungus Aschersonia 
marginata BCC 28721 

Tetrahedron Letters ๒.๓๙๗ 

๒๒๙ เจเรอมี่ เชียร์แมน, ดวงใจ แสงสระค,ู  
ทิพวัลย ์อยู่ชา, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง,  
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

Transcriptome analysis of normal and mantled 
developing oil palm flower and fruit 

Genomics ๓.๐๑๐ 

๒๓๐ ชใบพร จันทร์อินทร,์ ชัญชณา ธนชยานนท์, 
เพ็ญนภา มุทิตามงคล 

The effects of solvents on the properties of ultra-
thin poly (methyl methacrylate) films prepared by 
spin coating 

THIN SOLID FILMS ๑.๖๐๔ 

๒๓๑ กฤตภาส เลาหสุรโยธิน, สุดารัตน์ พุกบญุมี Multifunctional properties of Ag/TiO2/bamboo 
charcoal composites: Preparation and examination 
through several characterization methods 

APPLIED SURFACE SCIENCE ๒.๑๐๓ 
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๒๓๒ กอบกุล เหล่าเท้ง Genome-scale analysis of the metabolic networks 
of oleaginous Zygomycete fungi 

GENE ๒.๑๙๖ 

๒๓๓ บุญเฮียง พรมดอนกอย Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin employs two 
receptor-binding loops for synergistic interactions 
with Cyt2Aa2 

BIOCHEMICAL AND 
BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS 

๒.๔๐๖ 

๒๓๔ พนิต กิจสุบรรณ Degradation kinetics of monacolin K in red yeast 
rice powder using multiresponse modeling 
approach 

Journal of Food Engineering ๒.๒๗๖ 

๒๓๕ สรวิศ เผ่าทองศุข, สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย Phosphorus removal in a closed recirculating 
aquaculture system using the cyanobacterium 
Synechocystis sp. PCC 6803 strain lacking the 
SphU regulator of the Pho regulon 

Biochemical Engineering 
Journal 

๒.๕๗๙ 

๒๓๖ ชิเน ธ ามรงค์ธรรม RNA secondary structure prediction using 
conditional random fields model 

International Journal of Data 
Mining and Bioinformatics 

๐.๓๙๓ 

๒๓๗ เฉลิมพล เกิดมณ,ี ฐาปนีย ์สามพุ่มพวง, 
สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 

Salt tolerant screening in eucalyptus genotypes 
(Eucalyptus sp.) using photosynthetic abilities, 
proline accumulation and growth characteristics as 
effective indices 

In Vitro Cellular and 
Developmental Biology-Plant 

๑.๑๓๙ 

๒๓๘ นกุล รัตนพันธ์, ปนิดา เมตตาวิพาร,ี  
ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, วราศิรินทร ์สอนเล็ก,  
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 

Beta-Mannanase production by Aspergillus niger 
BCC4525 and its efficacy on broiler performance 

Journal of the Science of 
Food and Agriculture 

๑.๗๕๙ 

๒๓๙ ธีระพนธ ์แย้มวงษ ์ Giant Dielectric Behavior Observed in Ca3Co4O9 
Ceramic 

ELECTRONIC MATERIALS 
LETTERS 

๑.๘๗๐ 

๒๔๐ นุวงศ์ ชลคุป Effect of Metal Type on Partial Hydrogenation of 
Rapeseed Oil-Derived FAME 

JOURNAL OF THE AMERICAN 
OIL CHEMISTS SOCIETY 

๑.๕๙๒ 

๒๔๑ ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล, มติ ห่อประทุม,  
อดิสร เตือนตรานนท์,  
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

Carbon Doped Tungsten Oxide Nanorods NO2 
Sensor Prepared by Glancing Angle RF Sputtering 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๓๖๘ 

๒๔๒ ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล, อดิสร เตือนตรา
นนท์, อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

Fabrication of electrostatic MEMS microactuator 
based on X-ray lithography with Pb-based X-ray 
mask and dry-film-transfer-to-PCB process 

MICROSYSTEM 
TECHNOLOGIES-MICRO-AND 
NANOSYSTEMS-
INFORMATION STORAGE AND 
PROC 

๐.๘๒๗ 

๒๔๓ ศุภมาส ด่านวิทยากุล Two step copper impregnated zinc oxide 
microball synthesis for the reduction of activation 
energy of methanol steam reformation 

CHEMICAL ENGINEERING 
JOURNAL 

๓.๔๖๑ 

๒๔๔ ณัฐพันธุ์ ศุภกา Optimization of process parameters for phenolics 
extraction of Cratoxylum formosum ssp. 
formosum leaves by response surface 
methodology 

Journal of Food Science and 
Technology 

๑.๑๒๓ 
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๒๔๕ เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลือง
สอาด 

Aspergillus siamensis sp. nov. from soil in Thailand Mycoscience ๑.๑๖๕ 

๒๔๖ อรพินท์ ยามาโมโตะ Structural Analysis of Crosslinking Junctions of 
Vulcanized NaturalRubber by Solid-state NMR 
Spectroscopy Equipped with Field-gradient-magic 
Angle Spinning Probe 

KGK-Kautschuk Gummi 
Kunststoffe 

๐.๒๙๒ 

๒๔๗ กฤษฎา สุชีวะ, อรพินท์ ยามาโมโตะ Effect of Decelerated Fermentation on 
Morphology and Mechanical Properties of Natural 
Rubber Latex 

RUBBER CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGY 

๐.๔๓๘ 

๒๔๘ กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอมขวญั, 
เทียรี่ ทราน, รุ่งทิวา วันสุขศรี 

Comparative study on physicochemical properties 
of ensete and3 water caltrop with other root, 
tuber, and legume starches 

STARCH-STARKE ๑.๒๒๐ 

๒๔๙ ชาญวิทย ์สุริยฉัตรกุล, ปัทมา พิทยขจรวุฒิ Micromonospora spongicola sp. nov., an 
actinomycete isolated from a marine sponge in 
the Gulf of Thailand 

Journal of Antibiotics ๒.๑๙๑ 

๒๕๐ ชาญวิทย ์สุริยฉัตรกุล, ปัทมา พิทยขจรวุฒิ Verrucosispora andamanensis sp. nov., isolated 
from the marine sponge collected in Andaman 
sea (Tao island), Thailand 

International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

๒.๑๑๒ 

๒๕๑ กัลยาณ ์แดงต๊ิบ, สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Phosphorylation is required for myosin regulatory 
light chain(PmMRLC) to control yellow head virus 
infection in shrimp hemocytes 

Fish & Shellfish Immunology ๒.๙๖๔ 

๒๕๒ สุวัฒน ์จีรเธียรนาถ Experimental and theoretical formability analysis 
using strain and stressbased forming limit diagram 
for advanced high strength steels 

MATERIALS & DESIGN ๒.๙๑๓ 

๒๕๓ ศุภนิจ พรธีระภัทร, 
สุวัฒน์ โสภิตพันธ ์

XAFS analysis of indium oxynitride thin films 
grown on silicon substrates 

X-Ray Spectrometry ๑.๔๔๕ 

๒๕๔ ชาลี วรกุลพิพัฒน,์ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม Preserving Anonymity of Context-aware Location-
based Services: A Proposed Framework 

ETRI Journal ๐.๙๑๒ 

๒๕๕ ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, ชุลีพร ลวดทอง,  
ผุศนา หิรัญสิทธิ,์ สุภาวด ีนาเมืองรักษ ์

Catalytic behavior and surface species 
investigation over gamma-Al2O3 in dimethyl ether 
hydrolysis 

Applied Catalysis A: General ๓.๙๐๓ 

๒๕๖ กอบศักดิ ์ศรีประภา, จรัญ ศรีธาราธิคุณ, 
ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข,์ อมรรัตน์ ลิ้มมณี, 
อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง 

Development of Textured ZnO-Coated Low-Cost 
Glass Substrate with Very High Haze Ratio for 
Silicon-Based Thin Film Solar Cells 

Thin Solid Films ๑.๘๙๐ 

๒๕๗ ดวงพร พลพานิช, รวีวรรณ ถิรมนัส,  
อุดม อัศวาภิรมย ์

Sensitivity and specificity of PS/AA-modified 
nanoparticles used in malaria detection 

Microbial Biotechnology ๒.๕๓๔ 

๒๕๘ รุ่งกานต์ สืบสิงห์, วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย Reverse transcription loop-mediated isothermal 
amplification (RT-LAMP) combined with 
colorimetric gold nanoparticle (AuNP) probe assay 
for visual detection of Penaeus vannamei 
nodavirus (PvNV) 

Letter of Applied 
Microbiology 

๑.๖๒๒ 
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๒๕๙ นิภา โชคสัจจะวาท ี Comparison of repetitive sequence-based 
polymerase chain reaction (rep-PCR) and pulse-
field gel electrophoresis (PFGE) for genetic 
characterization of Arcobacter spp. 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 

๐.๑๗๙ 

๒๖๐ กอบศักดิ ์ศรีประภา, จรัญ ศรธีาราธิคุณ, 
ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ,์ 
 ทวีวัฒน ์กระจ่างสังข์, สรพงศ์ อินธิแสง, 
อมรรัตน์ ลิ้มมณ ี

Advantages of N-Type Hydrogenated 
Microcrystalline Silicon Oxide Films for 
Micromorph Silicon Solar Cells 

International Journal of 
Photoenergy 

๒.๖๖๓ 

๒๖๑ ณัฐวุฒ ลิ้มประยูร, ดวงพร ศิริกิตติกุล, นิ
สภา ศีตะปันย,์ อศิรา เฟื่องฟูชาต ิ

Unimodal and bimodal networks of physically 
crosslinked polyborodimethylsiloxane: Viscoelastic 
and equibiaxial extension behaviors 

JOURNAL OF POLYMER 
RESEARCH 

๑.๗๓๓ 

๒๖๒ พงษ์ธร แซ่อุย Silk fabric dyeing with natural dye from mangrove 
bark (Rhizophora apiculata Blume) extract 

INDUSTRIAL CROPS AND 
PRODUCTS 

๒.๔๖๙ 

๒๖๓ ชัยวุฒ ิกมลพิลาส, ณัฐวุฒ ลิ้มประยูร,  
นิสภา ศีตะปันย,์ ภาวด ีเมธะคานนท,์  
วรานิษฐ ์พงษ์จารุวัฒน,์ อศิรา เฟื่องฟูชาติ 

Modified tapioca starch as a rheology modifier in 
acrylic dispersion system 

PROGRESS IN ORGANIC 
COATINGS 

๑.๙๗๗ 

๒๖๔ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Novel bis(fluorenyl)benzothiadiazole-cored 
carbazole dendrimers as highly efficient solution-
processed non-doped green emitters for organic 
light-emitting diodes 

Chemical Communication ๖.๓๗๘ 

๒๖๕ มัณฑนา สุวรรณ, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ,  
อรอุมา นิมิตรตระกูลชยั 

Influence of hydrophobic substance on enhancing 
washing durability of water soluble flame-
retardant coating 

APPLIED SURFACE SCIENCE ๒.๑๑๒ 

๒๖๖ ชัยวุฒ ิกมลพิลาส, ณัฐวุฒ ลิ้มประยูร,  
นิสภา ศีตะปันย,์ ภาวด ีเมธะคานนท,์  
วรานิษฐ ์พงษ์จารุวัฒน,์ อศิรา เฟื่องฟูชาติ 

Effect of modified tapioca starch and xanthan gum 
on low temperature texture stability and dough 
viscoelasticity of a starch-based food gel 

JOURNAL OF FOOD 
ENGINEERING 

๒.๒๗๖ 

๒๖๗ วีระวัฒน ์แช่มปรีดา, สุทิพา ธนพงศ์พิพฒัน์ Engineered Escherichia coli for Short-Chain-Length 
Medium-Chain-Length Polyhydroxyalkanoate 
Copolymer Biosynthesis from Glycerol and 
Dodecanoate 

Bioscience Biotechnology & 
Biochemistry 

๑.๒๖๙ 

๒๖๘ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล The role of hydrogen peroxide in chitosan-induced 
resistance to osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) 

Plant Growth Regulation ๑.๖๗๐ 

๒๖๙ ดวงพร พลพานิช, รวีวรรณ ถิรมนัส Enrichment of malaria parasites by antibody 
immobilized magnetic nanoparticles 

Journal of Biomedical 
Nanotechnology 

๔.๒๑๖ 

๒๗๐ ชลรัชต ์บุญลาภประดับ,  
ชาญวิทย ์สุริยฉัตรกุล, ปราณี ราชเทวี, 
วิลันดา ชวูงศ์ 

Saccharosporones A, B and C, cytotoxic 
antimalarial angucyclinones from 
Saccharopolyspora sp. BCC 21906 

The Journal of Antibiotics ๒.๑๙๑ 
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๒๗๑ ศิโรจน์ ศิริทรัพย ์ Principal component analysis identifies major 
muscles recruited during elite vertical jump 

ScienceAsia ๐.๓๙๘ 

๒๗๒ อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย Process Optimization of Electrospun Silk Fibroin 
Fiber Mat for Accelerated Wound Healing 

JOURNAL OF APPLIED 
POLYMER SCIENCE 

๑.๒๘๙ 

๒๗๓ ชัญญา พุทธิขันธ,์ ศันสนีย น้อยสคราญ Compound A, a dissociated glucocorticoid 
receptor modulator, reducesdengue virus-induced 
cytokine secretion and dengue virus production 

BIOCHEMICAL AND 
BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS 

๒.๔๐๖ 

๒๗๔ ปิติ อ่ าพายพั A Serine Proteinase PmClipSP2 Contributes to 
Prophenoloxidase System and Plays a Protective 
Role in Shrimp Defense by Scavenging 
Lipopolysaccharide 

Developmental and 
Comparative Immunology 

๓.๒๓๘ 

๒๗๕ วรรณพ วิเศษสงวน Influences of muscle composition and structure of 
pork from different breeds on stability and 
textural properties of cooked meat emulsion 

Food Chemistry ๓.๓๓๔ 

๒๗๖ นิศรา การุณอุทัยศิร,ิ อรประไพ คชนันทน์, 
อรวรรณ หิมานันโต 

Strategies to improve the surface plasmon 
resonance-based immmunodetection of bacterial 
cells 

Microchimica Acta ๓.๔๓๔ 

๒๗๗ ดรุณี อัศวเสถียร Polydiphenylamine/zeolite Y composites and 
electrical conductivity responses toward 
halogenated hydrocarbons 

Materials Research-Ibero-
american Journal of 
Materials 

๐.๕๑๖ 

๒๗๘ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Bioactivities of Jc-SCRIP, a type 1 ribosome-
inactivating protein fromJatropha curcas seed coat 

Chemical Biology and Drug 
Design 

๒.๔๖๙ 

๒๗๙ ธีระพนธ ์แย้มวงษ ์ DielCeramics Prepared by a Simple Poly(ethylene 
glycol) Sol-Gel Routeectric Responses and 
Electrical Properties of CaCu3Ti4xVxO12 

JAPANESE JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS 

๑.๐๖๗ 

๒๘๐ วุฒิชัย ไทยเจริญ Influence of modifying organoclay on the 
properties of natural rubber/organoclay 
nanocomposites 

JOURNAL OF COMPOSITE 
MATERIALS 

๐.๙๓๖ 

๒๘๑ ทวีศักดิ์ มะลิมาศ, ภัทรพร รัตนวาร,ี  
วินัย ไชยพิทักษ์ชลธาร 

Nguyenibacter vanlangensis gen. nov., sp. nov., an 
unusual acetic acid bacterium in the α-
Proteobacteria 

JOURNAL OF GENERAL AND 
APPLIED MICROBIOLOGY 

๐.๗๔๓ 

๒๘๒ รุ่งกานต์ สืบสิงห์, วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย Evaluation of colorimetric loop-mediated 
isothermal amplification assay for visual detection 
of Streptococcus agalactiae and Streptococcus 
iniae in tilapia. 

LETTERS IN APPLIED 
MICROBIOLOGY 

๑.๖๒๙ 

๒๘๓ จารุวรรณ เช้ือสีหะรณชัย, นัฐวุฒิ บุญยนื,  
วีระ ศรีอินทร์สุทธิ,์ สายัณห์ สมฤทธิ์ผล 

Diversity of aero-aquatic hyphomycetes from six 
streams in doi inthanon and khao yai tropical 
forests, Thailand 

Cryptogamie, Mycologie ๑.๐๔๔ 
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๒๘๔ ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ ์ Prediction of shape diameter undergoing coil 
embolization of saccular intracranial aneurysm 
treatment using a hybrid decision support system 

Australasian Physical & 
Engineering Sciences in 
Medicine 

๐.๘๘๕ 

๒๘๕ สุวิมล บุญรังสิมันตุ์ Correlative spectroscopy of silicates in mineralised 
nodules formed from osteoblasts 

Nanoscale ๕.๙๑๔ 

๒๘๖ ดวงเดือน อาจองค์ Effect of SiO2 pore size on catalytic fast pyrolysis 
of Jatropha residues by using pyrolyzer-GC/MS 

CATALYSIS 
COMMUNICATIONS 

๒.๙๑๕ 

๒๘๗ ชาญวิทย ์สุริยฉัตรกุล Acrocarpospora phusangensis sp. nov., isolated 
from a temperate peat swamp forest soil 

International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

๒.๑๑๒ 

๒๘๘ Boonserm Withyachumnarnkul,  
สมใจ วงศ์ตรีภพ 

Salinity tolerance of cross-breed shrimp families: 
Morphological and biochemical approaches 

Aquaculture Research ๑.๔๒๒ 

๒๘๙ ชาริณี วิโนทพรรษ,์ นพดล เกิดดอนแฝก, 
บงกช หะรารกัษ,์ ปราโมทย ์คุ้มสังข์,  
วรรณ ีฉินศิริกุล 

Porous Ultrahigh Gas-Permeable Polypropylene 
Film andApplication in Controlling In-pack 
Atmosphere for Asparagus 

PACKAGING TECHNOLOGY 
AND SCIENCE 

๐.๗๓๗ 

๒๙๐ ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร Feasibility Study of silkworm pupa sex 
identification with pattern matching 

Computers and Electronics in 
Agriculture 

๑.๘๔๖ 

๒๙๑ สรรพฤทธิ์ มฤคทัต, อิทธิพันธ ์เมธเศรษฐ Fast nearest neighbor retrieval using randomized 
binary codes and approximate Euclidean distance 

Pattern recognition letters ๑.๒๖๖ 

๒๙๒ นิศรา การุณอุทัยศิร ิ Production and evaluation of the utility of novel 
phage display-derived peptide ligands to 
Salmonella spp. for magnetic separation 

Journal of Applied 
Microbiology 

๒.๑๙๖ 

๒๙๓ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Synthesis and Characterization of 9-(Fluoren-2-
yl)anthracene Derivatives asEfficient Non-Doped 
Blue Emitters for Organic Light-Emitting Diodes 

Eur. J. Org. Chem. ๓.๓๔๔ 

๒๙๔ ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร Tunable filter-based multispectral imaging for 
detection of blood stains on construction material 
substrates part 2: realization of rapid blood stain 
detection 

Applied Optics ๑.๖๙๘ 

๒๙๕ กตัญชลี ไม้งาม, ณัฐพัชร์ โหบาง,  
นฤภร มนต์มธุรพจน,์ วิฑูรย์ เทพสุวรรณ์ 

Influences of Reinforcing Agents on Properties of 
Biphasic Calcium Phosphate Ceramics 

Advances in Applied 
Ceramics 

๐.๖๘๘ 

๒๙๖ มัณฑนา สุวรรณ, รมิดา รัตนคาม,  
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 

Effect of precursor morphology on the 
hydrothermal synthesis of nanostructured 
potassium tungsten oxide 

MICROELECTRONIC 
ENGINEERING 

๑.๒๒๔ 

๒๙๗ สุธาวัลย ์บูชาทิพย,์ อทิตย์สา เพ็ชรสุข Electrospinning of Poly(L-lactide-co-DL-lactide) 
Copolymers: Effect of Chemical Structures and 
Spinning Conditions 

POLYMER ENGINEERING AND 
SCIENCE 

๑.๒๔๓ 
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๒๙๘ อทิตย์สา เพ็ชรสุข Standard methods for characterizations of 
structure and hydrolytic degradation of 
aliphatic/aromatic copolyesters 

POLYMER DEGRADATION AND 
STABILITY 

๒.๗๗๐ 

๒๙๙ อทิตย์สา เพ็ชรสุข Curable polyester precursors from polylactic acid 
glycolyzed products 

POLYMER BULLETIN ๑.๓๓๒ 

๓๐๐ ชัญชณา ธนชยานนท ์ Fullerene Functionalized Polystyrene: 
Synthesis,Characterizations, and Application in 
Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells 

International Journal of 
Polymeric Materials and 
Polymeric Biomaterials 

๑.๘๖๕ 

๓๐๑ กมลรัตน ์ธนัพประภัศร์ Molecular Therapy as a Future Strategy in 
Endometrial Cancer 

Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention 

๑.๒๗๑ 

๓๐๒ ปราณ ีราชเทว,ี ปัทมา พิทยขจรวุฒิ, 
วิลันดา ชวูงศ์, สุทธิชัย นธิิธนศิลป,์  
อิบรอเฮ็ม ดราแม 

Antimalarial 20-membered macrolides from 
Streptomyces sp.BCC33756 

Tetrahedron ๒.๘๐๓ 

๓๐๓ บวรลักษณ ์ค าน้ าทอง, พัชรี โยควิบูล, 
ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 

Isolation of cDNA, genomic organization and 
expression of smallandrogen receptor-interacting 
protein 1 (PmSARIP1) in the giant tigershrimp 
Penaeus monodon 

AQUACULTURE ๒.๐๐๙ 

๓๐๔ กอบศักดิ ์ศรีประภา, จรัญ ศรีธาราธิคุณ, 
ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข,์ สรพงศ์ อินธิแสง, 
อมรรัตน ์ลิ้มมณี, อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง 

Wide-Gap p-µc-Si1-X Ox :H Films and Their 
Application to Amorphous Silicon Solar Cells 

Hindawi Publishing 
Corporation International 
Journal of Photoenergy 

๒.๖๖๓ 

๓๐๕ ณรงค์ อรัญรุตม,์ รุ่งกานต์ สืบสิงห,์  
วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

Rapid and sensitive detection of shrimp infectious 
myonecrosis virususing a reverse transcription 
loop-mediated isothermal amplificationand visual 
colorogenic nanogold hybridization probe assay 

Journal of Virological 
Methods 

๑.๙๐๐ 

๓๐๖ อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ Investigation of RF sputtered tungsten trioxide 
nanorod thin film gas sensors prepared with a 
glancing angle deposition method toward 
reductive and oxidative analytes 

SENSORS AND ACTUATORS B-
CHEMICAL 

๓.๓๖๘ 

๓๐๗ กุลวด ีศรีพานิชกุลชัย Rethinking the physical layer of data center 
networks of the next decade: using optics to 
enable efficient *-cast connectivity 

COMPUTER 
COMMUNICATION REVIEW 

๐.๙๐๙ 

๓๐๘ นฤภร มนต์มธุรพจน ์ In vitro biocompatibility analysis of novel nano-
biphasic calcium phosphate scaffolds in different 
composition ratios 

JOURNAL OF BIOMEDICAL 
MATERIALS RESEARCH PART 
B-APPLIED BIOMATERIALS 

๒.๓๐๘ 

๓๐๙ จิตติมา พิริยะพงศา, ปวิตา ทพิย์สมบัตบิุญ Dynamics and evolution of porcine reproductive 
and respiratory syndrome virus (PRRSV) ORF5 
following modified live PRRSV vaccination in a 
PRRSV-infected herd 

ARCHIVES OF VIROLOGY ๒.๐๓๐ 

๓๑๐ เนตรชนก ธรรมเนียมดี, 
 บวรลักษณ์ ค าน้ าทอง, ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 

Expression profiles and localization of vitellogenin 
mRNA and protein during ovarian development of 
the giant tiger shrimp Penaeus monodon 

AQUACULTURE ๒.๐๐๙ 
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๓๑๑ ฐาปนีย ์สามพุ่มพวง, สุริยันตร์ ฉะอุ่ม Water-deficit tolerant identification in sweet 
potato genotypes (Ipomoea batatas (L.) Lam.) in 
vegetative developmental stage using multivariate 
physiological indices 

Scientia Horticulturae ๑.๓๙๖ 

๓๑๒ นฤมล เผ่านักรบ, วิรักษ์ วิสุทธิผล,  
ศิราวุธ กลิ่นบุหงา, สิทธิรักษ์ รอยตระกลู 

Characterization and expression of cell division 
cycle 2 (Cdc2) mRNA andprotein during ovarian 
development of the giant tiger shrimp 
Penaeusmonodon 

General and Comparative 
Endocrinology 

๒.๘๒๓ 

๓๑๓ Tim Flegel, กัลยาณ ์แดงต๊ิบ,  
จิราพร ศรีศาลา 

The microsporidian Enterocytozoon 
hepatopenaeiis not the cause of white feces 
syndrome inwhiteleg shrimp Penaeus 
(Litopenaeus) vannamei 

BMC Veterinary Research ๑.๘๖๑ 

๓๑๔ สรวง สมานหมู,่ สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ Selective Fluorescent Detection of Aspartic Acid 
and GlutamicAcid Employing Dansyl Hydrazine 
Dextran Conjugate 

Journal of Fluorescence - 

๓๑๕ พรกมล อุ่นเรือน, วีระวัฒน์ แช่มปรีดา Optimized simultaneous saccharification and co-
fermentation of rice straw for ethanol production 
by Saccharomyces cerevisiae and Scheffersomyces 
stipitis co-culture using design of experiments 

Bioresource Technology ๔.๙๘๐ 

๓๑๖ จิตรา กรสกุลกาญจน,์ ชะวะนี ทองพันชั่ง, 
ธนพงษ์ บุญเรืองประภา, ศิริพร แซ่พัว, 
สุมาลี สุโพธิณะ 

New b-carboline and indole alkaloids from 
Actinomycete  Actinomadura sp. BCC 24717 

Phytochemistry Letters ๑.๑๗๙ 

๓๑๗ กอบกุล เหล่าเท้ง,  
พัชรศรัณ เช่ียวชาญเลิศฟ้า 

Alterations in growth and fatty acid profiles under 
stress conditions of Hansenula polymorpha 
defective in polyunsaturated fatty acid synthesis 

Molecular Biology Report ๒.๕๐๖ 

๓๑๘ จริยา สากยโรจน ์ Rare 2-phenylpyran-4-ones from the seagrass-
derived fungi Polyporales PSU-ES44 and PSU-ES83 

Tetrahedron ๒.๘๐๓ 

๓๑๙ บุญเฮียง พรมดอนกอย, สุมาริน ซุนสง่า Expression of mosquito-larvicidal toxin genes 
under the control of a native promoter in 
Enterobacter amnigenus An11 

BIOTECHNOLOGY LETTERS ๑.๘๕๓ 

๓๒๐ ธีรยุทธ ตู้จินดา, วินธยั กมลสุขยืนยง,  
วินิตชาญ รื่นใจชน, อภิชาติ วรรณวิจิตร 

Single-feature polymorphism mapping of isogenic 
rice lines identifies the influence of terpene 
synthase on brown planthopper feeding 
preferences 

Rice ๒.๓๘๑ 

๓๒๑ ธนพร เล้าฐานะเจริญ, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร,  
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, วุฒิชัย เหมอืนทอง, 
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง,  
หงลดา เทอดเกียรติกุล 

Comparative analysis of microbial profiles in cow 
rumen fed with different dietary fiber by tagged 
16S rRNA gene pyrosequencing 

Current Microbiology ๑.๕๒๐ 

๓๒๒ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Reactive Center Loop Moiety Is Essential for the 
Maspin Activity on Cellular Invasion and Ubiquitin–
Proteasome Level 

Oncology Research ๑.๖๓๔ 
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ล าดับ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร Impact 
Factor 

๓๒๓ ศศิธร จินดามรกฎ Candida konsanensis sp. nov., a new yeast species 
isolated from Jasminum adenophyllum in 
Thailand with potentially carboxymethyl 
cellulase-producing capability 

World Journal of 
Microbiology and 
Biotechnology 

๑.๒๖๒ 

๓๒๔ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Brucin, an antibacterial peptide derived from fruit 
protein of fructus bruceae, Brucea javanica (L.) 
Merr 

Letters in Applied 
Microbiology 

๑.๖๒๙ 

๓๒๕ ธรังศรี นิวิฐจรรยงค์,  
สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล,  
อนันต์ จงแกว้วัฒนา, อัศวิน วานิชชัง 

Neuraminidase amino acids 149 and 347 
determine the infectivity and oseltamivir 
sensitivity of pandemic influenza A/H1N1 (2009) 
and avian influenza A/H5N1 

Virus Research ๒.๗๔๕ 

๓๒๖ ชาญวิทย ์สุริยฉัตรกุล, วิภาพร แง่มท้าว, 
สุวนีย์ ชุณหเมธา 

Actinoplanes siamensis sp. nov., isolated from soil International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

๒.๑๑๒ 

๓๒๗ จริยา สากยโรจน ์ Pyrone derivatives from the soil fungus Fusarium 
solani PSU-RSPG37 

Phytochemistry Letters ๑.๑๗๙ 

๓๒๘ ศันสนีย น้อยสคราญ Role of cathepsin B in dengue virus-mediated 
apoptosis 

BIOCHEMICAL AND 
BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS 

๒.๔๐๖ 

๓๒๙ สรวิศ เผ่าทองศุข Optimization and evaluation of a bottom 
substrate denitrification tank fornitrate removal 
from a recirculating aquaculture system 

Journal of Environmental 
Sciences 

๑.๗๗๓ 

๓๓๐ วรรณพ วิเศษสงวน Water-based nano-sized chitin and chitosan as 
seafood additive through a case study of Pacific 
white shrimp (Litopenaeus vannamei) 

FOOD HYDROCOLLOIDS ๓.๔๙๔ 

๓๓๑ ธนพร เล้าฐานะเจรญิ, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร,  
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, วุฒิชัย เหมอืนทอง, 
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of 
Microbial Communities in an Industrial Bagasse 
Collection Site 

Microbial Ecology ๓.๒๗๗ 

๓๓๒ จารุวรรณ ครองศิลป์, ชัยวุฒ ิกมลพิลาส, 
ภาวด ีเมธะคานนท ์

Pomelo (Citrus maxima) pectin : Effects of 
extraction parameters and its properties 

FOOD HYDROCOLLOIDS ๓.๔๙๔ 

๓๓๓ ศิราวุธ กลิ่นบุหงา The partial mitochondrial sequence of the Old 
World stingless bee,Tetragonula pagdeni 

Journal of Genetics ๐.๘๗๖ 

๓๓๔ ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา,  
เสกสรร พาป้อง 

Life cycle energy and environmental assessment 
of bio-CNG utilization from cassava starch 
wastewater treatment plants in Thailand 

RENEWABLE ENERGY ๒.๙๘๙ 

๓๓๕ นฤภร มนต์มธุรพจน,์ พรชนก ลาวิตา, 
วิฑูรย์ เทพสุวรรณ ์

Characterisation and Properties of Lithium 
Disilicate GlassCeramics in the SiO2-Li2O-K2O-
Al2O3 System for DentalApplications 

Advances in Materials 
Science and Engineering 

๐.๕๐๐ 
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๓๓๖ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Isolation and identification of antioxidative 
peptides from hydrolysate of threadfin bream 
surimi processing byproduct 

Journal of Functional Foods ๒.๖๓๒ 

๓๓๗ พศิน อิศรเสนา ณ อยธุยา Real-Time EEG-Based Happiness Detection System The Scientific World Journal ๑.๗๓๐ 

๓๓๘ จริยา สากยโรจน ์ Antimicrobial Potential of Endophytic Fungi 
Derived fromThree Seagrass Species: Cymodocea 
serrulata, Halophilaovalis and Thalassia hemprichii 

PlosOne ๓.๗๓๐ 

๓๓๙ เกตุวดี บุญญาภากร, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, 
สุภัทรา กิติคุณ, หงลดา เทอดเกียรติกุล 

Identification of catalase as an early up-regulated 
gene in Beauveria bassiana and its role in 
entomopathogenic fungal virulence 

Biological Control ๑.๙๑๗ 

๓๔๐ สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง Gene discovery and functional marker 
development for fragrancein sorghum (Sorghum 
bicolor (L.) Moench) 

Theoretical and Applied 
Genetics 

๓.๖๕๘ 

๓๔๑ Boonserm Withyachumnarnkul,  
วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, 
 สมใจ วงศ์ตรีภพ, สโรชา จิตรากร 

Therapeutic effect of Artemia enriched with 
Escherichia coli expressing double-stranded RNA in 
the black tigershrimp Penaeus monodon 

Antiviral Research ๓.๙๒๕ 

๓๔๒ มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง, สุพัชรี เนตรพันธุ ์ Starch biosynthesis in cassava: a genome-based 
pathway reconstruction and its exploitation in 
data integration 

BMC Systems Biology ๒.๙๘๒ 

๓๔๓ Warren Brockelman, อนุตตรา ณ ถลาง Multispecies coexistence of trees in tropical 
forests: spatial signals of topographic niche 
differentiation increase with environmental 
heterogeneity 

Proceedings of The Royal 
Society B 

๕.๖๘๓ 

๓๔๔ วีระวัฒน ์แช่มปรีดา Comparison of homogeneous and heterogeneous 
acid promoters in single-step aqueous-organosolv 
fractionation of eucalyptus wood chips 

Bioresource Technology ๔.๗๕๐ 

๓๔๕ จันทิมา อานทอง, วีระวัฒน์ แช่มปรีดา Autohydrolysis of Tropical Agricultural Residues by 
Compressed Liquid Hot Water Pretreatment 

Applied biochemistry and 
biotechnology 

๑.๘๙๓ 

๓๔๖ บุญเฮียง พรมดอนกอย,  
วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ 

Essential role of amino acids in alphaD–beta4 
loop of a Bacillus thuringiensis Cyt2Aa toxin in 
binding and complex formation on lipid 
membrane 

TOXICON ๒.๙๒๔ 

๓๔๗ เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลือง
สอาด 

Antimicrobial activity of invertebrate-pathogenic 
fungi in the genera Akanthomyces and Gibellula 

Mycoscience ๑.๑๖๕ 

๓๔๘ อัมพร โพธิ์ใย X-ray soft annealing process study for p-n junction 
diode 

Indian Journal of Pure & 
Applied Physica 

๐.๘๕๔ 
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๓๔๙ นิศรา การุณอุทัยศิร ิ Development of a M13 Bacteriophage-based SPR 
detection assay using Salmonella detection as a 
case study. 

Sensors and Actuators B ๓.๕๓๕ 

๓๕๐ ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์, ฟิลิป เจมส์ ชอว,์ 
ศิษเฎศ ทองสิมา, ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย 

Biomarker Selection and Classification of “-Omics” 
Data Using a Two-Step Bayes Classification 
Framework 

BioMed Research 
International (formerly titled 
Journal of Biomedicine and 
Biotechnology) 

๒.๘๘๐ 

๓๕๑ สุภาวด ีนาเมืองรักษ์ Synthesis and Characterization of D–D–π–A-Type 
Organic Dyes BearingCarbazole–Carbazole as a 
Donor Moiety (D–D) for Efficient Dye-
SensitizedSolar Cells 

Eur. J. Org. Chem. ๓.๓๒๙ 

๓๕๒ จิตาภา ส าราญจิตต ์ Recent Advances in Target Characterization and 
Identification by Photoaffinity Probes 

Molecules ๒.๓๘๖ 

๓๕๓ ชยาภัสร ์วงษ์สมบัต,ิ ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์, 
ปาริชาต พรหมณะ, ฟิลิป เจมส์ ชอว,์  
ยงยุทธ ยุทธวงศ์, สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล 

Inducible Knockdown of Plasmodium Gene 
ExpressionUsing the glmS Ribozyme 

PLoS One ๓.๗๓๐ 

๓๕๔ อรพินท์ ยามาโมโตะ Antioxidants for EPDM seals exposed to 
chlorinated tap water 

RUBBER CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGY 

๐.๔๓๘ 

๓๕๕ เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน ์ Eleven-year experience on anti-TB drugs direct 
susceptibility testing from SirirajHospital, Thailand 

Diagnostic Microbiology and 
Infectious Disease 

๒.๒๖๐ 

๓๕๖ ชุมพร สุวรรณยาน N-linked glycosylation is essential for yellow head 
virus replication cycle 

Journal of general virology ๓.๑๒๗ 

๓๕๗ สิริพร พงษ์สมบูรณ ์ Genomic organization of the cytosolic manganese 
superoxide dismutase gene from the Pacific white 
shrimp, Litopenaeus vannamei, and its response 
to thermal stress 

Fish & Shellfish Immunology ๒.๙๖๔ 

๓๕๘ ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย ์ Protection of renal function by green tea extract 
duringPlasmodium berghei infection 

Parasitology International ๒.๓๐๒ 

๓๕๙ กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอมขวญั, 
จักรพล สุนทรวราภาส 

Tensile properties of kenaf fiber and corn husk 
flour reinforcedpoly (lactic acid) hybrid bio-
composites: Role of aspect ratioof natural fibers 

Composites: Part B ๒.๑๔๓ 

๓๖๐ สิทธิรักษ ์รอยตระกูล Comparative proteomic analysis of oral 
squamouscell carcinoma and adjacent non-
tumour tissuefrom Thailand 

Archives of Oral Biology ๑.๕๔๙ 

๓๖๑ ณาตยา ตั้งถาวรชัยกุล, ปรีดา มาลาสิทธิ์ Complement alternative pathway genetic variation 
and Dengue infection in the Thai population. 

CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
IMMUNOLOGY 

๓.๔๐๙ 
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๓๖๒ พิทักษ ์เหล่ารัตนกุล Synthesis and characterization of magnetic porous 
clay heterostructure 

JOURNAL OF POROUS 
MATERIALS 

๑.๓๔๘ 

๓๖๓ สรรพฤทธิ์ มฤคทัต Defeating line-noise CAPTCHAs with multiple 
quadratic snakes 

Computer & Security ๐.๘๖๘ 

๓๖๔ แสงจันทร ์เสนาปิน Simple and rapid detection of infectious 
myonecrosis virus using an 
immunochromatographic strip test 

ARCHIVES OF VIROLOGY ๒.๐๓๐ 

๓๖๕ เรืองเดช ธงศร ี Reduction of liquid phase formation temperature 
of TiC-Ni composite by sintering activator addition 

POWDER TECHNOLOGY ๒.๐๒๔ 

๓๖๖ นิศรา การุณอุทัยศิร,ิ พิกุล จิรวาณิชไพศาล, 
วณิลดา รุ่งรัศมี, สวรส ไหมบุญแกว้ 

Application of bacterial lipopolysaccharide to 
improve survival of the black tiger shrimp after 
Vibrio harveyi exposure 

DEVELOPMENTAL AND 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY 

๓.๒๓๘ 

๓๖๗ บุญเฮียง พรมดอนกอย Amino acid residues in the N-terminal region of 
the BinB subunit of Lysinibacillus sphaericus binary 
toxin play a critical role during receptor binding 
and membrane insertion 

JOURNAL OF INVERTEBRATE 
PATHOLOGY 

๒.๖๖๙ 

๓๖๘ กรสุณี แจ่มกระจ่าง Interaction between Kazal serine proteinase 
inhibitor SPIPm2 and viralprotein WSV477 reduces 
the replication of white spot syndrome virus 

Fish and Shellfish 
Immunology 

๒.๙๖๔ 

๓๖๙ ธนาพนธ ์ปัญจพงศภัค A Wireless Stress Mapping System for Orthodontic 
Brackets Using CMOS Integrated Sensors 

IEEE JOURNAL OF SOLID-
STATE CIRCUITS 

๓.๒๒๖ 

๓๗๐ ธีระพนธ ์แย้มวงษ ์ Selectivity 
ofdopingionstoeffectivelyimprovedielectricandnon-
ohmic properties of CaCu3Ti4O12 ceramics 

CERAMICS INTERNATIONAL ๑.๗๘๙ 

๓๗๑ ธีระพนธ ์แย้มวงษ ์ Extreme effects of Na doping on microstructure, 
giant dielectric response and dielectric relaxation 
behavior in CaCu3Ti4O12 ceramics 

MATERIALS LETTERS ๒.๒๒๔ 

๓๗๒ ชาคริต ศรีประจวบวงษ,์  
ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล, ถนอม โลมาศ,  
สายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ,์  
อดิสร เตือนตรานนท์,  
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

Graphene-PEDOT:PSS on screen printed carbon 
electrode for enzymatic biosensing 

JOURNAL OF 
ELECTROANALYTICAL 
CHEMISTRY 

๒.๖๗๒ 

๓๗๓ มาลินี ลีโทชวลิต, วีระวัฒน ์แช่มปรีดา, 
ศรัณยู วงษ์วิไลวารินทร์,  
สมเกียรต ิเตชกาญจนารักษ ์

Enhancement of biogas production from swine 
manureby a lignocellulolytic microbial consortium 

Bioresource Technology ๔.๗๕๐ 

๓๗๔ ศิษเฎศ ทองสิมา Distal Effect of Amino Acid Substitutions in CYP2C9 
Polymorphic Variants Causes Differences in 
Interatomic Interactions against (S)-Warfarin 

PLoS ONE ๓.๗๓๐ 
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๓๗๕ นิศรา การุณอุทัยศิร,ิ รัฐพล เฉลิมโรจน์ Phage display-derived binders able to distinguish 
Listeria monocytogenes from other Listeria species 

PLoS ONE ๓.๗๓๐ 

๓๗๖ รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข Flow-based solution–liquid–solid nanowire 
synthesis 

Nature Nanotechnology ๓๑.๑๗๐ 

๓๗๗ ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ,  
นาวิน วิริยะเอีย่มพกิุล 

Effects of Kraft lignin on hydrolysis/dehydration of 
sugars, cellulosic and lignocellulosic biomass 
under hot compressed water 

Bioresource Technology ๔.๗๕๐ 

๓๗๘ วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ The Effects of Processing Parameters on the 
Residual Wall Thickness Distribution at the Sharp 
Angle Corner of Water Assisted Injection Molded 
Parts 

INTERNATIONAL POLYMER 
PROCESSING 

๐.๕๗๓ 

๓๗๙ จินตมัย สุวรรณประทีป,  
เฟื่องฉัตร ธรรมรักษ์เจริญ,  
วราพร สวุรรณพฤกษ,์ วัชรา โชควิวัฒน 

Preparation and Characterization of PEG-PPG-PEG 
Copolymer/Pregelatinized Starch Blends for Use 
As Resorbable Bone Hemostatic Wax 

JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE-MATERIALS IN 
MEDICINE 

๒.๑๔๑ 

๓๘๐ จินตมัย สุวรรณประทีป, เฟื่องฉัตร ธรรม
รักษ์เจริญ, วราพร สุวรรณพฤกษ ์

Preparation and Characterization of 3D Printed 
Porous Polyethylene for Medical Applications by 
Novel Wet Salt Bed Technique 

Chiangmai Journal of Science ๐.๕๑๖ 

๓๘๑ สมบุญ สหสิทธิวัฒน ์ Highly effective discrimination of catecholamine 
derivatives via FRET-on/off processes induced by 
the intermolecular assembly with two 
fluorescence sensors 

CHEMICAL 
COMMUNICATIONS 

๖.๓๗๘ 

๓๘๒ ณัฐกานต์ โกษาจันทร,์  
อังคณา เจริญวรลักษณ ์

3D interconnected porous HA scaffolds with SiO2 
additions: Effect of SiO2 content and macropore 
size on the viability of human osteoblast cells 

JOURNAL OF BIOMEDICAL 
MATERIALS RESEARCH PART 
A 

๒.๘๓๔ 

๓๘๓ ชัญญา พุทธิขันธ,์ บรรพท ศิริเดชาดิลก, 
ปรีดา มาลาสิทธิ,์ เมธี โกมุทสุขาวด,ี  
สุธา เสง่ียมบุตร 

A simplified positive-sense-RNA virus 
constructionapproach that enhances analysis 
throughput 

Journal of Virology ๕.๐๗๖ 

๓๘๔ โจนาลิซา แอล เซ่ียงหลิว, ธีรยุทธ ตู้จินดา, 
วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, ศิริพร กออินทรศั์กดิ์ 

Marker-assisted introgression of multiple genes for 
bacterial blight resistance into aromatic Myanmar 
rice MK-75 

Field Crops Research ๒.๔๗๔ 

๓๘๕ สรวง สมานหมู ่ Selective FL quenching or enhancing of diimine 
ligands by guanine 

Journal of Fluorescence ๑.๗๘๙ 

๓๘๖ สิริมาลย์ งามชนะ Mathematical modeling of interdigitated electrode 
arrays in Fnite electrochemical cells 

Journal of Electroanalyticall 
Chemistry 

๒.๖๗๒ 

๓๘๗ สาทินี ซ่ือตรง Halojulellaceae a new family of the order 
Pleosporales 

Phytotaxa ๑.๒๙๕ 
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๓๘๘ เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน ์ Multilevel photon communication on BPPM with 
convolutional coding 

Chinese Optics Letters (COL) ๐.๙๖๗ 

๓๘๙ ศิราวุธ กลิ่นบุหงา, ประชุมพร นวลอุไร, 
บวรลักษณ์ ค าน้ าทอง 

Characterization, expression and localization of 
valosin-containing protein in ovaries of the giant 
tiger shrimp Penaeus monodon 

GENE ๒.๑๙๖ 

๓๙๐ พิทักษ ์เหล่ารัตนกุล Dielectric Properties Improvement of Polymer 
Composite Prepared fromPoly(vinylidene 
difluoride) and Barium-Modified Porous Clay 
Heterostructure 

ELECTRONIC MATERIALS 
LETTERS 

๑.๘๗๐ 

๓๙๑ ปวีณา อุปนันต,์ สมฤทัย ชรรณษานนท,์  
สิริพร โตนดแก้ว 

Preparation and degradation study of 
photocurable oligolactide-HA composite: a 
potential resin for stereolithography application 

JOURNAL OF BIOMEDICAL 
MATERIALS RESEARCH PART 
B-APPLIED BIOMATERIALS 

๒.๓๐๘ 

๓๙๒ ชัยวุฒ ิกมลพิลาส, นิสภา ศีตะปันย,์  
ภาวด ีเมธะคานนท,์ วรานิษฐ์ พงษ์จารวุัฒน์
, อศิรา เฟื่องฟูชาติ 

Influence of Pregelatinised Tapioca Starch and 
Transglutaminase on Dough Rheology and Quality 
of Gluten-free Jasmine Rice Breads 

FOOD HYDROCOLLOIDS ๓.๔๙๔ 

๓๙๓ กิตติชัย นิลอ่อน, เฉลิมชัย สุคนเขตร์, 
ปนัดดา เช็พเพิร์ด, เมทีย์ ไขลายหงษ,์ วทิ
วัช วงศ์พิศาล, สิริวุฒิ เพ็ชร์สันทัด, 
หทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ 

Thermal Spraying and Its Applications in Thai 
Industries 

Chiang Mai Journal of 
Science 

๐.๕๑๖ 

๓๙๔ ปนัดดา เช็พเพิร์ด Thermal Spraying in Energy Generation in Thailand Chiang Mai Journal of 
Science 

๐.๕๑๖ 

๓๙๕ เฉลิมชัย สุคนเขตร์, ปนัดดา เช็พเพิร์ด, 
หทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ 

FeAl and FeCrAl as Alternative Coatings for NiAl Chiang Mai Journal of 
Science 

๐.๕๑๖ 

๓๙๖ ปรียพันธ ์มีทรัพย์, พัชรี งามวิรยิะวงศ์, 
วนิดา จันทรว์ิกูล 

Enhanced osteogenic activity of a poly(butylene 
succinate)/calcium phosphatecomposite by 
simple alkaline hydrolysis 

Biomedical Materials ๒.๑๗๔ 

๓๙๗ คณิน ฤทัยรุ้ง, ปนัดดา เช็พเพิร์ด, วิทวัช 
วงศ์พิศาล, ศุภกาญจน์ กจิอ านาจสุข, 
อัจฉราพร ศรีอ่อน 

Reactive Gas Feeding Technique in Deposition of 
Titanium Nitride Film by Magnetron Sputtering 

Chiang Mai Journal of 
Science 

๐.๕๑๖ 

๓๙๘ บุญล้อม ถาวรยุตกิารต,์ วนิดา จันทรว์ิกลู, 
วาสนา โคสอน 

Clinical study of chitosan-derivative-based 
hemostat in the treatment of split-thickness donor 
sites 

MAEJO INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

๐.๔๕๖ 

๓๙๙ จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส,  
ธนาภรณ์ โกราษฎร,์ นิพนธ์ ชุ่มเชย,  
มานะ พลบญุ 

Application of Flow Analysis in Improving Gas 
Nitriding Conditions in a Vacuum Furnace 

Chiang Mai Journal of 
Science 

๐.๕๑๖ 

๔๐๐ จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส,  
ธนาภรณ์ โกราษฎร,์ นิพนธ์ ชุ่มเชย,  
มานะ พลบญุ 

Overview of Flow Analysis Simulation in Improving 
Heat Treatment Conditions 

Chiang Mai Journal of 
Science 

๐.๕๑๖ 
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๔๐๑ สุวัฒน ์จีรเธียรนาถ Springback prediction in sheet metal forming of 
high strength steels 

MATERIALS & DESIGN ๒.๙๑๓ 

ระดับชาต ิ

๔๐๒ พนิต กิจสุบรรณ,พรกมล อุ่นเรอืน, 
วรรณพ วิเศษสงวน 

Improvement of nattokinase production by B. 
subtilis using an optimal feed strategy in fed-batch 
fermentation 

KKU Research Journal - 

๔๐๓ ปราณ ีราชเทว,ี ภาวด ีเมธะคานนท,์ 
ไว ประทุมผาย 

Exobiopolymer Application of Three 
Enthomopathogenic Fungal Strains as Prebiotic 
Used 

KKU Research Journal - 

๔๐๔ อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย ์ Interactive Effect of Ralstonia solanacearum on 
Lethal Wilt of Chili Caused by Phytophthora 
capsici 

Kasetsart Journal : Natural 
Science 

- 

๔๐๕ กรรณิการ ์เดชรักษา, 
กฤชแกว้ สมตน, 
ดวงเดือน อาจองค์ 

The Effect of Granule Morphology and 
Composition on the Compaction Behavior and 
Mechanical Properties of 92% Alumina Spray Dried 
Granule 

Journal of Metals, Materials 
and Minerals 

- 

๔๐๖ นกุล รัตนพันธ์, นิรันดร์ รุ่งสว่าง, 
พีรดา พรมดอนกอย, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 

Combined Segregated Finite Element Method and 
SUPG for Conjugate Heat Transfer Problems 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

- 

๔๐๗ จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส Influence of Casting Techniques on Hardness, 
Tarnish Behavior andMicrostructure of Ag-Cu-Zn-Si 
Sterling Silver Jewelry Alloys 

Journal of Metals, Materials 
and Minerals 

- 

๔๐๘ กรรณิการ ์เดชรักษา, ดวงเดือน อาจองค์ Ballistic Performance of Ceramic/S2-Glass 
Composite Armor 

Journal of Metals,Materials 
and Minerals 

- 

๔๐๙ กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ Hamming Distance Based Visual Tracking in Image 
Sequences 

Thammasart International 
Journal of Science and 
Technology 

- 

๔๑๐ สิทธิสุนทร สุโพธิณะ Appropriate binder for titanium dioxide coating 
onto fluorescent lamps for microorganism 
removal from the air 

KKU Research Journal - 

๔๑๑ บุญล้อม ถาวรยุตกิารต,์ วนิดา จันทรว์ิกลู, 
วาสนา โคสอน 

Chitosan Derivative-based Hemostat: Irritation, 
Hypersensitivity and Absorbability Study 

Journal of Metals, Materials 
and Minerals 

- 

๔๑๒ กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ Image Processing Techniques for Glaucoma 
Detection Using the Cup-to-Disc Ratio 

Thammasart International 
Journal of Science and 
Technology 

- 

 

 



       ๑๒๕ 

ญ. จ านวนผู้ ได้ รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของ สวทช.  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๑. Numerical and Finite Element Methods in Engineering 

for Analyzing Heat Transfer, Structure and Thermal 
Stress Problems (บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)) 

๐๔/๑๐/๒๕๕๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ๒๒ 

๒. เทคโนโลยีกระบวนการหลอ่ความดันสูง (บริษัท เอ็นเอ็มบ ี         
มินีแบ ไทย จ ากัด) 

๐๖/๐๙/๒๕๕๕ ๑๑/๑๐/๒๕๕๕ บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จ ากัด ๕๙ 

๓. Rheology (บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)) ๓๐/๑๐/๒๕๕๕ ๓๑/๑๐/๒๕๕๕ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ๒๒ 
๔. Aquaculture Breeding and Nutrition ๒๖/๑๑/๒๕๕๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๕ อาคาร ศช. ๑๐๒ 
๕. เล้ียงมดแดงอย่างมืออาชีพ ๒๙/๑๑/๒๕๕๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย ์ต.ชุมแสง ๕๑ 
๖. XRF (บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)) ๓๐/๑๑/๒๕๕๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๕ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ๑๕ 
๗. FTIR (บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)) ๒๐/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ๒๑ 
๘. การออกแบบ Gating System ส าหรับแม่พิมพ์ High Pressure 

Die Casting (บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จ ากัด) 
๑๙/๑๒/๒๕๕๕ ๒๐/๑๒/๒๕๕๕ บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จ ากัด ๑๖ 

๙. Design Technique for High Performance System ๐๘/๑๐/๒๕๕๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๕ 
๑๐. Design Pattern Concepts for Architects and Managers ๑๕/๑๐/๒๕๕๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๕ 
๑๑. Designing Scalable Web Application ๑๕/๑๐/๒๕๕๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๗๘ 
๑๒. Java Web Services ๑๕/๑๐/๒๕๕๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๕ 
๑๓. Developing Web Applications with Microsoft Visual 

Studio ๒๐๑๐ (ASP.Net ๔.๐) 
๒๔/๑๐/๒๕๕๕ ๓๐/๑๐/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๓๙ 

๑๔. Software Architectural Test Case Writing ๒๙/๑๐/๒๕๕๕ ๐๑/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๕ 
๑๕. Managing Non-Functional Requirements and Business 

Goals 
๐๕/๑๑/๒๕๕๕ ๐๗/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒ 

๑๖. Object-Oriented Software Development with UML ๒๖/๑๑/๒๕๕๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๐๐ 
๑๗. Requirement Analysis for Business and Systems 

Analysts 
๒๗/๑๑/๒๕๕๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๔๓ 

๑๘. Web Application and Enterprise Programming in JEE ๑๒/๑๑/๒๕๕๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๗ 
๑๙. iPhone Application Development – Basic ๑๒/๑๑/๒๕๕๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๔๔ 
๒๐. Android Programming ๑๙/๑๑/๒๕๕๕ ๒๑/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๓ 
๒๑. iPhone Application Development -Advance ๒๖/๑๑/๒๕๕๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๓๓ 
๒๒. ภาคประยกุต์แนวคิด Integrated GRC สู่ภาคปฏิบัตกิาร ณ รี

สอร์ทเขาใหญ่ 
๒๙/๑๑/๒๕๕๕ ๐๒/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๓๑ 

๒๓. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 
with HTML๕ New 

๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๔ 

๒๔. Essential Agile (Dtac Inhouse) ๑๓/๑๒/๒๕๕๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 
๒๕. Professional Agile.NET Developer Boot Camp ๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๓๘ 
๒๖. Introduction to CMMI version 1.3 ๑๑/๑๒/๒๕๕๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๙ 
๒๗. Software Project Estimation & Measurement Workshop ๑๓/๑๒/๒๕๕๕ ๑๔/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๙ 
๒๘. Project Management Training (X-Simulation) ๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๑๙/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๖ 
๒๙. Change Management in Software Project Workshop ๒๐/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๓๐ 
๓๐. Core-Project Management ๑๐/๑๐/๒๕๕๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔๕ 



       ๑๒๖ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๓๑. SUN Solaris Fundamental ๑๕/๑๐/๒๕๕๕ ๑๗/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔๕ 
๓๒. Database Design and SQL ๑๕/๑๐/๒๕๕๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 
๓๓. Software Development with UML Design  ๑๕/๑๐/๒๕๕๕ ๑๙/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๐ 
๓๔. Intermediate Excel ๒๐๐๗ for PivotTable and 

PivotChart (Level II) 
๒๔/๑๐/๒๕๕๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๘ 

๓๕. Implementing Wireless LAN Solution ๒๔/๑๐/๒๕๕๕ ๒๖/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๖ 
๓๖. "นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่” (New Energy Wave Leader: 

NEW) 
๒๕/๑๐/๒๕๕๕ ๒๖/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔๔ 

๓๗. Network Administration and Monitoring Tools 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

๒๙/๑๐/๒๕๕๕ ๐๒/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 

๓๘. Intermediate Excel ๒๐๐๗ for Special Function and 
Database (Level I) 

๐๘/๑๐/๒๕๕๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๖ 

๓๙. JAVA Application & Applet Programming (J๒SE) Level I 
- Basic Application Programming 

๐๘/๑๐/๒๕๕๕ ๑๒/๑๐/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๙ 

๔๐. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint of Products: CFP) ภูมิภาค-ภาคใต้ 

๑๑/๑๑/๒๕๕๕ ๑๓/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 

๔๑. การปรับปรุงประสิทธภิาพพลังงานส าหรับอาคาร  
(Energy Efficiency Improvement for Buildings 
Masterclass: EIB)  

๑๒/๑๑/๒๕๕๕ ๑๔/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 

๔๒. IT Audit for Non - IT Auditor ๑๒/๑๑/๒๕๕๕ ๑๖/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๗ 
๔๓. Administering a Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ Database 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
๐๑/๑๑/๒๕๕๕ ๐๔/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 

๔๔. หลักการประเมินวัฎจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment: LCA)  

๒๒/๑๑/๒๕๕๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๔ 

๔๕. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์  
(Carbon Footprint of Products: CFP)  

๒๘/๑๑/๒๕๕๕ ๓๐/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 

๔๖. หลักการประเมินวัฏจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment: LCA) ภูมิภาค-ภาคใต้ 

๐๘/๑๑/๒๕๕๕ ๑๐/๑๑/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 

๔๗. Intermediate Excel ๒๐๐๗ for Special Function and 
Database (Level I) 
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

๑๑/๑๒/๒๕๕๕ ๑๓/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 

๔๘. Core-Project Management ๑๑/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๓ 
๔๙. Advanced Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Design Macro and 

VBA Programming 
๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๙ 

๕๐. Database Design and SQL ๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๖ 
๕๑. Implementing Vmware vSphere ๔.๐ (Install Configure 

Manage) 
๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๖ 

๕๒. Network & Internet Security for IT Professionals ๒๔/๑๒/๒๕๕๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๐ 
๕๓. Intermediate Excel ๒๐๐๗ for PivotTable and 

PivotChart (Level II) 
๐๖/๑๒/๒๕๕๕ ๐๗/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๐ 

๕๔. การประชุมเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตผลสด
และการแปรรูปให้แก่เกษตรกร 

๑๗/๑๐/๒๕๕๕ ๑๘/๑๐/๒๕๕๕ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพือ่
การเกษตรที่ยั่งยืน ม.ขอนแก่น 

๑๒ 



       ๑๒๗ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๕๕. อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน ๐๖/๐๓/๒๕๕๖ ๐๗/๐๓/๒๕๕๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงราย, โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์
พัฒนาคาร), โรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม, โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา 

๑๐ 

๕๖. อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน ๒๐/๐๓/๒๕๕๖ ๒๑/๐๓/๒๕๕๖ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ๒๔ 

๕๗. การใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธกุรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ๒๗/๐๓/๒๕๕๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

๑๑ 

๕๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้นาโน
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา 
ตามความร่วมมือระหวา่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อร่วมผลักดนัยุทธศาสตร์ประเทศใน
แผนงานการจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการถา่ยทอดเทคโนโลยีนาโน  
เพื่อพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๐๔/๐๓/๒๕๕๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๑๐ 

๕๙. Patterns of Enterprise Application Architecture ๑๑/๐๒/๒๕๕๖ ๑๓/๐๒/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๘ 
๖๐. Software Testing ๑๙/๐๒/๒๕๕๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๘ 
๖๑. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 

with HTML๕ New 
๑๑/๐๒/๒๕๕๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๗ 

๖๒. Android Programming ๑๘/๐๒/๒๕๕๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๔ 
๖๓. Business Analysis Essentials ๒๘/๐๒/๒๕๕๖ ๐๑/๐๓/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๗ 
๖๔. IT Project Management ๑๙/๐๒/๒๕๕๖ ๒๖/๐๒/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๓ 
๖๕. iPhone Application Development – Basic ๑๘/๐๓/๒๕๕๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๓๐ 
๖๖. Software Architectural Test Case Writing ๐๔/๐๓/๒๕๕๖ ๐๖/๐๓/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๔ 
๖๗. Managing Non-Functional Requirements and Business 

Goals 
๑๘/๐๓/๒๕๕๖ ๒๐/๐๓/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๒ 

๖๘. Web Application and Enterprise Programming in J๒EE ๒๕/๐๓/๒๕๕๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๖ 
๖๙. Requirements Management Workshop (in-house 

training @SCB) 
๐๑/๐๓/๒๕๕๖ ๑๑/๐๓/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๘ 

๗๐. COBIT ๕ Masterclass Fundamentals & Masterclass ๑๔/๐๑/๒๕๕๖ ๑๘/๐๑/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๗ 
๗๑. Advanced Excel ๒๐๐๗ for Design Macro and VBA 

Programming ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
๑๗/๐๑/๒๕๕๖ ๑๙/๐๑/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๖ 

๗๒. การปรับปรุงประสิทธภิาพพลังงานส าหรับอาคาร รุ่น ๒   
(Energy Efficiency Improvement for Buildings 
Masterclass: EIB๒) 

๒๓/๐๑/๒๕๕๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๔ 

๗๓. IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass ๒๕๕๖ รุ่น ๑ ๒๘/๐๑/๒๕๕๖ ๐๑/๐๒/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 
๗๔. Installing, Configuring, and Administering Microsoft 

Windows Server ๒๐๐๘ Administrator  
๑๘/๐๒/๒๕๕๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๐ 

๗๕. หลักการประเมินวัฎจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment: LCA) 

๒๐/๐๒/๒๕๕๖ ๒๒/๐๒/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 

๗๖. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint of Products: CFP) 

๒๘/๐๒/๒๕๕๖ ๐๒/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๘ 

๗๗. การวิเคราะห ์ออกแบบระบบสารสนเทศ และวิทยาการบริการ ๐๕/๐๒/๒๕๕๖ ๐๙/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๖ 



       ๑๒๘ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
(System Analysis and Design & Service Science) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๗๘. การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of 
Products: ECD) 

๑๒/๐๓/๒๕๕๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๘ 

๗๙. การพัฒนา HTML ๕ ด้วย Microsoft Visual Studio ๒๐๑๐  ๑๘/๐๓/๒๕๕๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 
๘๐. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการ ใช้งานในส านักงานอยา่งมี ประสิทธิภาพ  (Smart 
Office ๒๐๑๐ ) รุ่น ๑ 

๑๙/๐๓/๒๕๕๖ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 

๘๑. PHP using MySQL Database for Web Development  ๒๕/๐๓/๒๕๕๖ ๒๗/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 
๘๒. Advanced Access ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Macro and VBA 

Programming เรียนรู้ค าสั่งใน Macro และการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูลบน Access ๒๐๐๗/๒๐๑๐ 

๒๕/๐๓/๒๕๕๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 

๘๓. Developing ASP.NET Web Application Using Visual 
Basic ๒๐๐๘/๒๐๑๐ and Visual Studio ๒๐๐๘/๒๐๑๐ 
Level ๑: Fundamental 

๒๕/๐๓/๒๕๕๖ ๒๙/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๗ 

๘๔. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ 
๑.การเพิ่มขีดสมรรถนะความเป็นมืออาชีพด้วยวิทยาการบรกิาร 
(Service Science Masterclass) จ านวน ๑ รุ่น 
๒.คุณภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
๑ รุ่น 
๓.การฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชพีผู้เชี่ยวชาญดา้นผู้จัดการ
โครงการไอที (Information Technology Passport 
Examination : ITPM) จ านวน ๑ รุ่น 

๒๗/๐๓/๒๕๕๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 

๘๕. Business Continuity Management Masterclass ๐๕/๐๓/๒๕๕๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 
๘๖. เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ CAEเพื่อจ าลองผลการทดสอบไม้

ประกอบพลาสติก (บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด) 
๒๕/๑๐/๒๕๕๕ ๐๖/๑๑/๒๕๕๕ M๑๑๒ อาคาร ศว. ๙ 

๘๗. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษใีหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑/๐๓/๒๕๕๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น มูลนธิิ
ขวัญข้าว จ.  สุพรรณบุร ี

๑๐ 

๘๘. “Design Thinking & Product Design”  ๑๔/๐๒/๒๕๕๖ ๑๕/๐๒/๒๕๕๖ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค  ๑๒ 
๘๙. การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล ๑๖/๐๕/๒๕๕๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖ ห้อง ๒๒๕, ๒๑๕ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
๑๐ 

๙๐. ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ๐๒/๐๕/๒๕๕๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 
จ ากัด 

๑๘ 

๙๑. การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร ์๘๗ 
ควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช” 

๐๙/๐๕/๒๕๕๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๑ 

๙๒. Designing Scalable Web Application ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 
๙๓. Design Technique for High Performance System ๒๒/๐๔/๒๕๕๖ ๒๔/๐๔/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๔ 
๙๔. Software Project Estimation & Measurement Workshop ๐๔/๐๔/๒๕๕๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๑ 
๙๕. Design Pattern Concepts for Architects and Managers ๒๐/๐๕/๒๕๕๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๑ 
๙๖. Solution Architecture Principles and Techniques New ๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๗ 
๙๗. HTML ๕ Programming ๑๓/๐๕/๒๕๕๖ ๑๖/๐๕/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๙ 



       ๑๒๙ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๙๘. Android Programming ๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๐ 
๙๙. iPhone Application Development - Advance ๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๗ 
๑๐๐. Requirements Management Workshop ๒๙/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๔ 
๑๐๑. Strategic IT Governance & Information Security 

Management for Executives รุ่นที่ ๗ 
๒๕/๐๔/๒๕๕๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๑ 

๑๐๒. Design Technique for High Performance System 
(Inhouse) 

๐๓/๐๖/๒๕๕๖ ๐๕/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๘ 

๑๐๓. Solution Architecture Principles and Techniques 
(Inhouse) 

๑๒/๐๖/๒๕๕๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 

๑๐๔. Software Architectural Test Case Writing ๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๐ 
๑๐๕. Advanced Design Patterns for Business Application ๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 
๑๐๖. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 

with HTML๕ 
๐๓/๐๖/๒๕๕๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๙ 

๑๐๗. iPhone Application Development – Basic ๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๖ 
๑๐๘. Essential Agile ๑๗/๐๖/๒๕๕๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๕ 
๑๐๙. Developing ASP.NET ๕.๕ Web Applications ๑๐/๐๖/๒๕๕๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๕ 
๑๑๐. Foundation of Advance Java Programming ๑๗/๐๖/๒๕๕๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๖ 
๑๑๑. Web APIs ๑๗/๐๖/๒๕๕๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๗ 
๑๑๒. Administering a Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ Database ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๙ 
๑๑๓. IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass ๒๕๕๖ รุ่น ๒ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๒ 
๑๑๔. การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๐ 
๑๑๕. Advanced Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Design Macro and 

VBA Programming เน้นการสร้าง Macro การเขียนโปรแกรม 
VBA และ การพัฒนาระบบงาน  

๒๒/๐๔/๒๕๕๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 

๑๑๖. JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J๒EE) 
Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA 
Web Application ที่ท างานบน Server ระดับที่ ๑ - การสร้าง 
Web Application เบื้องต้น 

๒๒/๐๔/๒๕๕๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 

๑๑๗. Planning, Implementing, and Maintaining Microsoft 
Windows Server ๒๐๐๘ Active Directory Infrastructure 

๒๒/๐๔/๒๕๕๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๕ 

๑๑๘. -การอบรมเชิงปฏิบัตกิารในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการ ใช้งานในส านักงานอยา่งมี ประสิทธิภาพ  (Smart 
Office ๒๐๑๐ ) รุ่น ๒ 

๒๓/๐๔/๒๕๕๖ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 

๑๑๙. ติวสอบ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ๒๕/๐๓/๒๕๕๖ ๐๓/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔ 
๑๒๐. การจัดการไอซีทีส าหรับผู้บริหารสายบรหิารและสนับสนุน รุ่น ๔ 

(ICT Management for Non-ICT Executive: NIT๔) 
๒๕/๐๓/๒๕๕๖ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔๘ 

๑๒๑. Network Administration and Monitoring Tools ๒๙/๐๔/๒๕๕๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 
๑๒๒. Database Design and SQL ๒๙/๐๔/๒๕๕๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 
๑๒๓. Developing ASP.NET Web Application Using Visual 

Basic ๒๐๐๘/๒๐๑๐ and Visual Studio ๒๐๐๘/๒๐๑๐ 
Level ๒: Database 

๒๙/๐๔/๒๕๕๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๖ 

๑๒๔. Intermediate Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for PivotTable and ๒๙/๐๔/๒๕๕๖ ๓๐/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๐ 



       ๑๓๐ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
PivotChart (Level II) เทคนิคการวิเคราะห์งานด้วย 
PivotTable และ PivotChart  

๑๒๕. Troubleshooting TCP/IP Internetworking  ๐๙/๐๔/๒๕๕๖ ๑๒/๐๔/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๓๕ 
๑๒๖. Intermediate Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Special Function 

and Database (Level I) เน้นการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการฐานขอ้มลู 

๑๐/๐๕/๒๕๕๖ ๑๒/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔๘ 

๑๒๗. Service Science Masterclass ๒๕๕๖ (รุ่น ๒) ๑๔/๐๕/๒๕๕๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕ 
๑๒๘. Core-Project Management ๑๕/๐๕/๒๕๕๖ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๓๖ 
๑๒๙. หลักการประเมินวัฏจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 

Assessment: LCA) 
๒๐/๐๕/๒๕๕๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๓๕ 

๑๓๐. Advanced Intellectual Property Management 
For Legal Professionals / Package A: Coursework 
(Thailand) 

๒๐/๐๕/๒๕๕๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 

๑๓๑. Advanced Intellectual Property Management 
For Legal Professionals / Package C: Coursework 
(Thailand and CASRIP)  

๒๐/๐๕/๒๕๕๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕ 

๑๓๒. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ 
(Carbon Footprint of Products: CFP) 

๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๒๙/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๖ 

๑๓๓. ITIL Foundation ๓.๐ - ๒๐๑๐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๘ 
๑๓๔. Network System Administration Techniques for IT 

Professionals 
๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๔ 

๑๓๕. SUN Solaris Admin ๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๘ 
๑๓๖. Web Report Management using PHP : การจัดการรายงาน

บน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component 
ต่างๆ บน Web ด้วย PHP 

๒๗/๐๕/๒๕๕๖ ๓๑/๐๕/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 

๑๓๗. ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Masterclass: GIM๒) ๐๓/๐๕/๒๕๕๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 
๑๓๘. การพัฒนา HTML ๕ ด้วย Microsoft Visual Studio ๒๐๑๐  ๑๐/๐๖/๒๕๕๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๗ 
๑๓๙. Understanding Network Fundamentals ๑๒/๐๖/๒๕๕๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕ 
๑๔๐. Change Management for IT Implementation Project ๑๓/๐๖/๒๕๕๖ ๑๔/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 
๑๔๑. Advanced Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Design Macro and 

VBA Programming เน้นการสร้าง Macro การเขียนโปรแกรม 
VBA และ การพัฒนาระบบงาน  

๑๗/๐๖/๒๕๕๖ ๒๑/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๒ 

๑๔๒. แบบมาตรฐานความปลอดภยับน ISO/IEC ๒๗๐๐๐ ๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 
๑๔๓. Fundamentals Access ๒๐๑๐ (๒๐๐๗) for Database 

Management พื้นฐานการสร้างและบริหารฐานข้อมูลด้วย 
Access 

๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๙ 

๑๔๔. Network & Internet Security for IT Professionals ๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๓ 
๑๔๕. Report and Query with Crystal Report Programming : 

การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานขอ้มูลและเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุมรายงานส าหรับ Application โปรแกรมเมอร ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๖ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๗ 

๑๔๖. LCA & CFP (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ากัด) ๐๓/๐๖/๒๕๕๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๙ 
๑๔๗. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวทิยากรมืออาชีพในชุมชน ๐๓/๐๗/๒๕๕๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ ๑๑ 



       ๑๓๑ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
: การสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อใช้การเกษตร 
(Training for Trainer ) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

๑๔๘. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความเสียหายงาน
โลหะ 

๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖ โรงแรม ดี วาร ีหาดจอมเทียน พัทยา ๒๔ 

๑๔๙. Detection of plant pathogens by immunological 
method and molecular biology technique 

๐๑/๐๘/๒๕๑๓ ๐๒/๐๘/๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๘ 

๑๕๐. Bioinformatics for Biologists Training ๐๒/๐๗/๒๕๕๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๗ 
๑๕๑. Workshop of Plant Molecular Breeding ๒๒/๐๗/๒๕๕๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๙ 
๑๕๒. การประเมินความเส่ียงของพืชจีเอ็มต่อสิ่งแวดล้อม ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ๑๒๐ 
๑๕๓. ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีการผลิตกรดไขมันจากเซลล์

จุลินทรีย์  
๐๖/๐๘/๒๕๑๓ ๐๗/๐๘/๒๕๑๓ อาคาร ศช.  ๒๖ 

๑๕๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นคุณภาพแป้งมันส าปะหลัง ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ 
๑๕๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นคุณภาพแป้งมันส าปะหลัง ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๔/๐๘/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔๕ 
๑๕๖. ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๑๕/๐๘/๒๕๕๖ ๑๗/๐๘/๒๕๕๖ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๘ 

๑๕๗. อาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้น ๒๗/๐๘/๒๕๕๖ ๒๘/๐๘/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านปางแก ๔ 
๑๕๘. อาหารปลอดภัย และสารปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้น ๒๙/๐๘/๒๕๕๖ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖ โรงเรียนหนองน้ าใส ๙ 
๑๕๙. การชุบแข็งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ) 
๒๖/๐๘/๒๕๕๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ ๕ 

๑๖๐. Injection Compression Molding (บริษัท ไทยซัมมิทโอโต
พาร์ทอินดัสตรี จ ากัด) 

๑๐/๐๕/๒๕๕๖ ๒๒/๐๘/๒๕๕๖ อาคาร ศว. ๒๔ 

๑๖๑. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูลใน
การศึกษาทางนิเวศวิทยา เมื่อมีตัวแปรร่วมหลายตัว 

๑๙/๐๑/๒๕๕๖ ๒๕/๐๑/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๐๐ 

๑๖๒. อบรมการออกแบบและการวิเคราะหข์้อมูลในการศึกษาปะการัง 
และปลาในแนวปะการัง   

๓๐/๐๔/๒๕๕๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ ๓๓ 

๑๖๓. อบรมเชิงปฏิบัติการวินจิฉยัโรคพืชอยา่งง่ายแลกการใช้เชื้อ 
สเตรปพีอาร ์๘๗ ควบคุมโรคและการสง่เสริมการเจริญเติบโต
ของพืช 

๐๙/๐๕/๒๕๕๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๙ 

๑๖๔. หลักการการประเมินวฎัจักรชวีิตของผลติภัณฑ์ ๐๕/๐๙/๒๕๕๖ ๐๗/๐๙/๒๕๕๖ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๘ 
๑๖๕. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
๑๒/๐๙/๒๕๕๖ ๑๔/๐๙/๒๕๕๖ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๑๑ 

๑๖๖. Patterns of Enterprise Application 
Architecture 

๐๑/๐๗/๒๕๕๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๗ 

๑๖๗. Managing Non-Functional Requirements and Business 
Goals 

๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๖ 

๑๖๘. Design Technique for High Performance System ๑๕/๐๗/๒๕๕๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๔ 
๑๖๙. Designing Scalable Web Application ๑๕/๐๗/๒๕๕๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๘ 
๑๗๐. Accelerate Mobile App Development by Sencha Touch

๒ Framework 
๒๙/๐๗/๒๕๕๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๗ 

๑๗๑. Requirements Management Workshop (in-house 
training : IBM) 

๑๐/๐๗/๒๕๕๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๗ 

๑๗๒. Change Management in Software Project Workshop ๑๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 



       ๑๓๒ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๑๗๓. Business Analysis Essentials ๒๕/๐๗/๒๕๕๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๕ 
๑๗๔. Program/Project Management Office ๒๕/๐๗/๒๕๕๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๖ 
๑๗๕. Software Project Estimation & Measurement Workshop ๐๑/๐๗/๒๕๕๖ ๐๒/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 
๑๗๖. ๑๑ HTML ๕ Programming ๑๑/๐๗/๒๕๕๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๖ 
๑๗๗. Design Pattern Concepts for Architects and Managers ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๗/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๖ 
๑๗๘. Design Technique for Transaction Design ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๑/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๑ 
๑๗๙. Spring ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๘ 
๑๘๐. Developing Microsoft SQL Server ๒๕๕๕ Databases ๑๔/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๙ 
๑๘๑. HTML ๕ Programming (Inhouse-SET#๑) ๒๗/๐๘/๒๕๕๖ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๓ 
๑๘๒. Big Data Hadoop Workshop ๑๔/๐๘/๒๕๕๖ ๑๕/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 
๑๘๓. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 

with HTML๕ (Inhouse-EGA#๑) 
๐๑/๐๘/๒๕๕๖ ๐๗/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๐ 

๑๘๔. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 
with HTML๕ (Inhouse-EGA#๒) 

๐๙/๐๘/๒๕๕๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๘ 

๑๘๕. iPhone Application Development – Basic ๒๖/๐๘/๒๕๕๖ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๒ 
๑๘๖. Android Programming ๒๖/๐๘/๒๕๕๖ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๐ 
๑๘๗. iPhone Application Development – Basic ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๓ 
๑๘๘. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 

with HTML๕ 
๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๓/๐๘/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๕ 

๑๘๙. Core - Project Management ๑๐/๐๗/๒๕๕๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๘ 
๑๙๐. ERP Essentials for Vendors ๑๕/๐๗/๒๕๕๖ ๒๔/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๗ 
๑๙๑. Advanced Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Design Macro and 

VBA Programming เน้นการสร้าง Macro การเขียนโปรแกรม 
VBA และ การพัฒนาระบบงาน  

๑๕/๐๗/๒๕๕๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 

๑๙๒. Fundamentals Linux for System Administration ๑๕/๐๗/๒๕๕๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 
๑๙๓. PHP using MySQL Database for Web Development  ๒๔/๐๗/๒๕๕๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 
๑๙๔. การพัฒนาเวิร์คโฟลว์ในองค์กรด้วย SharePoint Designer  ๒๔/๐๗/๒๕๕๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๖ 
๑๙๕. Change Management for IT Implementation Project ๒๕/๐๗/๒๕๕๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๖ 
๑๙๖. Administering a Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ Database ๒๙/๐๗/๒๕๕๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๕ 
๑๙๗. Database Design and SQL ๒๙/๐๗/๒๕๕๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔ 
๑๙๘. Network System Administration Techniques for IT 

Professionals 
๒๙/๐๗/๒๕๕๖ ๐๒/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 

๑๙๙. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยข์ั้นพื้นฐาน 
(Fundamental Solar Farm Business: FSB) 

๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๕ 

๒๐๐. Advanced Access ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Macro and VBA 
Programming เรียนรู้ค าสั่งใน Macro และการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูลบน Access ๒๐๐๗/๒๐๑๐ 

๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 

๒๐๑. JAVA Application & Applet Programming (J๒SE) Level I 
- Basic Application Programming : การพัฒนาภาษา JAVA 
Application ที่ท างานบน Client และ Webระดับที่ ๑ - การ
ท างาน GUI และ Applet 

๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 



       ๑๓๓ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๒๐๒. ERP Essentials for User ๐๙/๐๗/๒๕๕๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๘ 
๒๐๓. หลักสูตรการจัดการไอซีทีส าหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ ๔ 

(ICT Management for ICT Manager: ITM๔) 
๐๑/๐๘/๒๕๕๖ ๑๓/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔๐ 

๒๐๔. Intermediate Excel ๒๐๐๗ for Special Function and 
Database (Level I) 

๑๔/๐๘/๒๕๕๖ ๑๖/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๐ 

๒๐๕. MySQL Programming ๑๔/๐๘/๒๕๕๖ ๑๖/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔ 
๒๐๖. Systems Requirements Study (Workshop Course) ๑๔/๐๘/๒๕๕๖ ๑๖/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๙ 
๒๐๗. หลักการประเมินวัฎจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 

Assessment: LCA) 
๑๔/๐๘/๒๕๕๖ ๑๖/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๔ 

๒๐๘. TCP/IP Internetworking ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๑/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 
๒๐๙. Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for 

Web Application: การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน 
Web โดยใช้ภาษา ASP.NET (VB.NET) เพื่อควบคุมรายงาน 
ส าหรับ Web โปรแกรมเมอร ์

๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๓/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕ 

๒๑๐. Installing Configuring and Administering Microsoft 
Windows Server ๒๐๐๘ Administrator 

๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๓/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๕ 

๒๑๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวส าหรับผู้บริหาร 
(Green for Executives: G๔X๒) 

๐๒/๐๘/๒๕๕๖ ๐๓/๑๐/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๙ 

๒๑๒. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint of Products: CFP) 

๒๑/๐๘/๒๕๕๖ ๒๓/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 

๒๑๓. ติวสอบ IP  (ทุนสนับสนุน SIPA) *** ๒๘/๐๘/๒๕๕๖ ๓๐/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๕๐ 
๒๑๔. Advanced PHP for Web Service ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๔ 
๒๑๕. Fundamentals Access ๒๐๑๐ (๒๐๐๗) for Database 

Management 
๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๙ 

๒๑๖. ITIL Foundation ๓.๐ ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๘ 
๒๑๗. การพัฒนาสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน วทิยาการคอมพิวเตอร์" 

(สศอ.) ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๐๗/๐๘/๒๕๕๖ ๐๙/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 

๒๑๘. Introduction to ISO/IEC ๒๗๐๐๐ ๐๙/๐๙/๒๕๕๖ ๑๑/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๖ 
๒๑๙. Intermediate Excel ๒๐๐๗ for Special Function and 

Database (Level I) 
๐๙/๐๙/๒๕๕๖ ๑๑/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 

๒๒๐. Programming and Implement SQL Server ๒๐๐๘ 
Database 

๐๙/๐๙/๒๕๕๖ ๑๓/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕ 

๒๒๑. Core-Project Management ๑๑/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๐ 
๒๒๒. SUN Solaris Administration ๑๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๕ 
๒๒๓. Planning Implementing and Maintaining Microsoft 

Windows Server ๒๐๐๘ Active Directory Infrastructure 
๑๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๘ 

๒๒๔. JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J๒EE) 
Level I-Basic Web Application 

๑๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๖ 

๒๒๕. Network Administration and Monitoring Tools ๒๓/๐๙/๒๕๕๖ ๒๖/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๓ 
๒๒๖. Advanced Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Design Macro and 

VBA Programming 
๒๓/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๑ 



       ๑๓๔ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 
๒๒๗. PHP and AJAX JQuery Programming ๒๕/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๗ 
๒๒๘. [NEDA] Basic Smart Office๒๐๑๐ ๐๒/๐๙/๒๕๕๖ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๔ 
๒๒๙. [SCG] Intermediate Excel ๒๐๐๗/๒๐๑๐ for Special 

Function and Database (Level I) 
๐๓/๐๙/๒๕๕๖ ๐๕/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๐ 

๒๓๐. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ด้านการบริการ (Carbon 
Footprint of Services: CFS) 

๑๘/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕ 

๒๓๑. ติวสอบ ITPE วิชา IP  ๐๔/๐๙/๒๕๕๖ ๐๒/๑๐/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๒๕๐ 
๒๓๒. ติวสอบ ITPE วิชา FE  ๐๙/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๕๐ 
๒๓๓. Implementing Web Service using.Net Technology ๐๑/๐๙/๒๕๕๖ ๐๕/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๙ 
๒๓๔. Spring (Inhouse-SET#๑) ๐๒/๐๙/๒๕๕๖ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๐ 
๒๓๕. Developing Rich Web Application using.Net 

Technologies 
๒๓/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๔ 

๒๓๖. Requirement Analysis for Business and Systems 
Analysts 

๒๔/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๘ 

๒๓๗. Requirements Management Workshop ๒๕/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๕ 
๒๓๘. Android Programming ๑๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๕ 
๒๓๙. Design for Clound with Window Azure ๑๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๐/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๒๓ 
๒๔๐. iPhone Application Development– Basic ๒๓/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๐๙/๒๕๕๖ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๗ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๔ 

 

ฎ. จ านวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ ได้ รับการพัฒนาและน าไปใช้จริง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 

ไตรมาส ๑ 

๑. System Biology with R open-source data analysis and 
statistics language 

๐๒/๑๐/๒๕๕๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๕ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
๒๒ 

๒. Computational Methods for Detecting Protein 
Complexes from Whole-Genome PPI Networks 

๐๒/๑๐/๒๕๕๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๕ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
๑๙ 

๓. Atomic Modeling of Complex Biological Systems ๐๒/๑๐/๒๕๕๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๕ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๑๒ 

๔. Whole Genome Sequencing Data Analysis ๐๒/๑๐/๒๕๕๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๕ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๘๐ 

๕. Aquaculture Breeding and Nutrition ๒๖/๑๑/๒๕๕๕ ๒๗/๑๑/๒๕๕๕ อาคาร ศช. ๑๐๒ 

๖. Design Technique for High Performance System ๐๘/๑๐/๒๕๕๕ ๑๐/๑๐/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ ๑๙ 

๗. Rapid Cross Platform Mobile Application Development 
with HTML5 New 

๑๗/๑๒/๒๕๕๕ ๒๑/๑๒/๒๕๕๕ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
๒๐ 

๘. Corrosion Technology Seminar Series  “Steel and 
Corrosion Protection in Railway Application” 

๒๗/๐๓/๒๕๕๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕ อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ฯ 
 ๓๓ 

ไตรมาส ๒ 

๙. การใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธกุรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ๑๒/๐๓/๒๕๕๖ ๑๕/๐๓/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ๒๕ 



       ๑๓๕ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 

ธนบุรี 

๑๐. การออกแบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of 
Products: ECD) 

๐๓/๑๒/๒๕๕๕ ๐๓/๑๒/๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการ สวทช. 
๑๙ 

ไตรมาส ๓ 

๑๑. Basic and Application of DSC Techniques for Materials 
Characterization  

๐๒/๐๔/๒๕๕๖ ๐๒/๐๔/๒๕๕๖ ห้อง M 112 อาคาร ศว. 
๑๘ 

๑๒. R&D update on conversion of renewable plant 
biomass to fuels and chemicals 

๑๕/๐๕/๒๕๕๖ ๑๕/๐๕/๒๕๕๖ อาคารไบโอเทค ๗๘ 

๑๓. การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล ๑๖/๐๕/๒๕๕๖ ๑๗/๐๕/๒๕๕๖ ห้อง ๒๒๕, ๒๑๕ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

๔๓ 

๑๔. ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ๐๒/๐๕/๒๕๕๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 
จ ากัด 

๑๗ 

๑๕. Open House Wheel Technology  ๒๐/๐๕/๒๕๕๖ ๐๗/๐๖/๒๕๕๖ ห้อง ๒๑๕ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

๕๔ 

๑๖. Advanced Intellectual Property Management For Legal 
Professionals / Package A: Coursework (Thailand) 

๒๐/๐๖/๒๕๕๖ ๒๐/๐๖/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. ๑๒ 

ไตรมาส ๔ 

๑๗. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวทิยากรมืออาชีพในชุมชน 
: การสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อใช้การเกษตร 
(Training for Trainer ) 

๐๓/๐๗/๒๕๕๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ๑๓ 

๑๘. แนวทางปฏบิัติเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ หลกัสูตรขั้นกลาง ๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๖ อาคารไบโอเทค ๔๕ 

๑๙. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความเสียหายงาน
โลหะ 

๐๘/๐๗/๒๕๕๖ ๑๑/๐๗/๒๕๕๖ โรงแรม ดี วาร ีหาดจอมเทียน พัทยา 
๓๓ 

๒๐. อบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม : การเปลี่ยนผกัตบชวาเป็นสารปรับปรุงดินด้วย
นาโนเทคโนโลยี (Smart Soil) 

๐๕/๐๗/๒๕๕๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๖ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

๕๐ 

๒๑. Detection of plant pathogens by immunological 
method and molecular biology technique 

๑๒/๐๗/๒๕๕๖ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖ อาคาร ศช. 
๑๕ 

๒๒. Bioinformatics for Biologists Training ๓๑/๐๗/๒๕๕๖ ๓๑/๐๗/๒๕๕๖ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๑๔ 

๒๓. Workshop of Plant Molecular Breeding ๐๒/๐๗/๒๕๕๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ๑๒ 

๒๔. การประเมินความเส่ียงของพืชจีเอ็มต่อสิ่งแวดล้อม ๒๒/๐๗/๒๕๕๖ ๒๗/๐๗/๒๕๕๖ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ๓๘ 

๒๕. ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีการผลิตกรดไขมันจากเซลล์
จุลินทรีย์ 

๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
๒๔ 

๒๖. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นคุณภาพแป้งมันส าปะหลัง ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ ๐๕/๐๘/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๙ 

๒๗. การชุบแข็งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สถาบนัเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ) 

๑๙/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖ สถาบันเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ 
๗ 

๒๘. เทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์ส าหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่ พลังงาน และยานยนต์ 

๒๖/๐๘/๒๕๕๖ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖ ห้องสัมมนา ๑๐๑ ส านักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ าไท 

๗๒ 

๒๙. Injection Compression Molding (บริษัท ไทยซัมมิทโอโต ๒๐/๐๘/๒๕๕๖ ๒๐/๐๘/๒๕๕๖ อาคาร ศว. ๑๐ 



       ๑๓๖ 

ชื่อกิจกรรม/หลักสตูร วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ ราย 

พาร์ทอินดัสตรี จ ากัด) 

๓๐. อบรมเชิงปฏิบัติการวินจิฉยัโรคพืชอยา่งง่ายแลกการใช้เชื้อสเต
รปพีอาร์ ๘๗ ควบคุมโรคและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

๑๐/๐๕/๒๕๕๖ ๒๒/๐๘/๒๕๕๖ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔๔ 

๓๑. หลักการการประเมินวฎัจักรชวีิตของผลติภัณฑ์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๖ ๑๐/๐๕/๒๕๕๖ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๑๒ 

๓๒. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

๐๕/๐๙/๒๕๕๖ ๐๗/๐๙/๒๕๕๖ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
๑๖ 

๓๓. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ส าหรับการส ารองและเก็บกักไฟฟา้ ๑๒/๐๙/๒๕๕๖ ๑๔/๐๙/๒๕๕๖ CO-113 อาคารส่วนงานกลาง สวทช. ๑๐๔ 

๓๔. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยข์ั้นพื้นฐาน 
(Fundamental Solar Farm Business: FSB) 

๑๓/๐๙/๒๕๕๖ ๑๓/๐๙/๒๕๕๖ สถาบันวิทยาการ สวทช. 
๒๕ 

๓๕. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง
ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้ง 
ระยะที่ ๒ หลักสูตร ๑ ส าหรับผู้บริหาร 

๒๕/๐๖/๒๕๕๖ ๒๕/๐๖/๒๕๕๖ ห้องอิงนคร พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล 
๗/๓๙-๔๐ ซ.งามวงศ์วาน ๑๙ ถ.งาม
วงศ์วาน ต.บางเขน  อ.เมือง จ.นนทบุร ี

๒๕ 

๓๖. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง
ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้ง 
ระยะที่ ๒ หลักสูตร ๒ ส าหรับระดับปฏบิัติการ 

๐๓/๐๗/๒๕๕๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๖ ห้องอิงนคร พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล 
๗/๓๙-๔๐ ซ.งามวงศ์วาน ๑๙ ถ.งาม
วงศ์วาน ต.บางเขน  อ.เมือง จ.นนทบุร ี

๔๙ 

 

ฏ. ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการน าไปใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
ไตรมาส ๑  

เชิงพาณชิย ์

๑ กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากตะกอนน้ ายางธรรมชาติที่สามารถช่วยลดปริมาณใช้
สารเคมีและปริมาณการใช้น้ าในโรงงาน และผลงานวิจยักรรมวธิีการแยกเนื้อยางและสารอ
นินทรีย์ออกจากตะกอนน้ ายางธรรมชาติ 

ศว. บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด  ๑ 

๒ กระบวนการควบคุมไรในโรงเก็บ Suidasia pontifica Oudemans โดยใช้น้ ามนัหอม
ระเหยจากอบเชยและน้ ามันหอมระเหยจากกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก 

CPMO บริษัท ไทยเฮิร์บ เทค จ ากัด  ๑ 

๓ แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศ ศอ. บริษัท ไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด  

๑ 

๔ งานวรรณกรรมค าศัพท์ ความหมายค าศัพท์ และตัวอย่างการใช้ค าศัพท์ตลอดจนการ
รวบรวมค าศัพท ์ความหมายของค าศัพท์ และตัวอย่างการใช้ค าศัพท์อันเป็นส่วนหนึ่งของ 
LEXiTRON พจนานกุรมส่ืออิเล็กทรอนกิส์ และในเครื่องหมายการค้า LEXiTRON 

ศอ. บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ากัด  
๑ 

๕ โปรแกรมคอมพวิเตอร์เลือกศัพท์ไทย รุ่น ๒.๑ (Thai Word Prediction 2.1) ศอ. ร้านพลกร  ๑ 

๖ โปรแกรมคอมพวิเตอร์แปลงรูปเขียนเปน็รูปเสียง (G2P: Grapheme-to-Phoneme) และ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ตัดค าแบบอิงการเรียนรู้ของเครื่อง (Tlex: Machine Learning 
Based Word Segmentation) 

ศอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑ 

๗ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สภาพจราจร (NECTECCAM) ศอ. บริษัท กลกร จ ากัด  ๑ 

๘ กระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ า ศว. บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง 
อินเตอร์เทรด จ ากัด  

๑ 



       ๑๓๗ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๙ การผลิตสารสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากเช้ือ Lentinus connatus BCC 8996 เพื่อผลิต

ในเชิงพาณิชย์ 
ศช. SIGMA ALDRICH ISRAEL LIMITED  ๑ 

๑๐ อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของผงจากการเคาะ ศว. บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟ
นิ่ง จ ากัด  

๑ 

๑๑ กรรมวิธีการควบคุมความชื้นในภาชนะเพาะเลี้ยงพืชใช้สารละลายเพื่อควบคุมความชื้น
ร่วมกับการแลกเปลี่ยนอากาศภายใต้สภาพแวดลอ้มควบคุม และกระบวนการตรวจสอบ
ความต้านทานของต้นกล้าขา้วต่อเชื้อโรคไหม้ ภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมใน
สภาพปลอดเชื้อปนเปื้อน 

ศช. บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล จ ากัด  

๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๑๒ ความรู้และวธิีการเลี้ยงปลาในเขตพื้นทีสู่ง CPMO เกษตรกร ต าบลอมก๋อย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร ต าบลม่อนจอง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมกอ๋ย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

เกษตรกร ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร  ต าบลอมก๋อย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๑๓ พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนยีว ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวาน พรกิ และมะเขือเทศ ให้เกษตรกร
ผลิตเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 

CPMO เกษตรกร จังหวัดนา่น ๑ 
เกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ 
เกษตรกร จังหวัดเลย ๑ 
เกษตรกร จังหวัดสกลนคร ๑ 

ไตรมาส ๒  
เชิงพาณชิย ์

๑๔ เครื่องขัดลูกหมากอัตโนมัต ิ ศว. บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) 
จ ากัด 

๑ 

๑๕ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด ์ ศอ. บริษัท กูรูสแควร ์จ ากัด ๑ 
๑๖ นาโนอิมัลชั่นส าหรับไล่ยุงที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ ามันตะไคร้หอม น้ ามันแมงลักและน้ ามัน

หญ้าแฝก 
ศน. บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ ากัด ๑ 

๑๗ ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เพลิงคู่ ศอ. บริษัท ทีโอ จ ากัด ๑ 
๑๘ แบบอุปกรณ์แบบพับได้ส าหรับเอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย และ 

ผลงานวิจัยอปุกรณ์แบบพบัได้ส าหรับเอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย 
ศอ. บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด 
๑ 

๑๙ เครื่องท าความสะอาดเมล็ดงา ศว. บริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จ ากัด ๑ 
๒๐ เม็ดพลาสตกิเข้มข้น (Masterbatch หรือ Compound) และกระบวนการขึ้นรปูเพื่อการ

ผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุัณฑ์พลาสติกชนิดชนิด Active ที่มีคุณสมบัติในการยืดอายุผักสด
และผลไม้สดเพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์  

ศว. บริษัท นารายณ์แพค จ ากัด ๑ 



       ๑๓๘ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
เชิงสาธารณประโยชน์ 

๒๑ เตาผลิตความร้อนและระบบลมร้อนส าหรับอบยางพาราแผ่นที่มปีระสิทธภิาพและความ
ปลอดภัยสูง 

CPMO กลุ่มสัจจะ พัฒนายาง บ้านเขาหมาก 
จ.ตราด บ้านเขาหมาก ต าบลห้วยแร้ง 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑ 

๒๒ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตผลสด พริก มะเขอืเทศ ได้แก่ พันธุ์พริกห้วยสีทน
กัลปพฤกษ์ มะเขือเทศพันธุ์โกลเด้นปริ้นเซส และพันธุ์แบล็คเชอรี่ขามแก่น 

CPMO เกษตรกร จังหวัดนา่น (ซ้ า) 
เกษตรกร จังหวัดเลย (ซ้ า) 
เกษตรกร จังหวัดสกลนคร (ซ้ า) 
เกษตรกร จังหวัดสุรินทร ์
เกษตรกร จังหวัดอบุลราชธาน ี

๒ 

๒๓ เทคโนโลยีการแปรรูปขา้วโพด ขา้วเหนยีว ข้าวก่ า เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ คอนนัทคุกกี้ 
คอนนัท น้ าข้าวโพดสีมว่ง นมข้าวโพด 

CPMO 

๒๔ โปรแกรมคอมพวิเตอร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทยจากขอ้ความ วาจา รุ่นที่ ๖.๐ และ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์รู้จ าเสียงพูด ไอสปีช รุ่นที่ ๑.๕ 

ศอ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ ๑ 

โครงการรับจ้างวิจยัแกภ่าคเอกชน (จบ) 

๒๕ 316L Stainless steel fittings ศว. สงวนนาม ๑ 
๒๖ Analysis of Glass Lining of Glass Lined Valve after Demineralized WaterTest ศว. สงวนนาม ๑ 
๒๗ FA of Broken Offshore Parts ศว. สงวนนาม ๑ 
๒๘ FA of Pipe Leakage in Power Plant ศว. สงวนนาม ๑ 
๒๙ Zinc Die Casting ศว. สงวนนาม ๑ 
๓๐ การทดสอบการกระแทกล้อรถยนต ์cast Al alloy ศว. สงวนนาม ๑ 
๓๑ การผลิตโอลิโกแซ็คคาไรด์ท่ีละลายน้ าได้ ศว. สงวนนาม ๑ 

ไตรมาส ๓ 
เชิงพาณชิย ์

๓๒ กระบวนการเตรียมน้ ายางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกที่ปราศจากสารเททระ
เมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์และผลงานวิจัยสูตรการเตรียมน้ ายางข้น เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุก
นมหลอกที่ปราศจากสารเททระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ 

ศว. บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส ์จ ากัด  ๑ 

๓๓ ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน ศว. บริษัท กรีน พลัส พลังงาน จ ากัด  ๑ 
๓๔ เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 

และกลิ่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
ศน. บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จ ากัด  
๑ 

๓๕ 
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

ศน. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 
จ ากัด  

๑ 

๓๖ เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV โดยใชเ้ทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค LFD 
โดยใช้ไพรเมอร์ ๖ ตัว ที่จ าเพาะต่อจึโนมของไวรัส IHHNV ๘ ต าแหน่ง 

ศช. บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา้ จ ากัด  ๑ 

๓๗ เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส YHV โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิคการ
ตกตะกอนอนภุาคทองค าโดยใช้ไพรเมอร์ ๓ คู่ ที่จ าเพาะต่อจีโนมของไวรัส YHV ๘ 
ต าแหน่ง 

ศช. 

๓๘ โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech Assessment : TSA) ศอ. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ๑ 
๓๙ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา รุ่นที่ ๖.๐ ส าหรับติดต้ังบน Linux เซิร์ฟเวอร์ ศอ. บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด ๑ 
๔๐ หนังสือ "การเดินทางของเมล็ดต้อยติ่ง" (ต่อสัญญา) ศจ. บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จ ากัด ๑ 
๔๑ พริกพันธุอ์ัคนีพิโรธ เพาะปลูกเพื่อสกัดสาร capsaicin เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการจ าหน่าย 
ศจ. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด ์คอสเมติก ๑ 



       ๑๓๙ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๔๒ พริกพันธุย์อดสนเข็ม ๘๐ ศจ. บริษัท เจียไต๋ จ ากัด ๑ 
๔๓ ระบบสังเคราะห์เสียงจากข้อความ วาจา รุ่นที่ ๖.๐ ศอ. บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด (ซ้ า) - 

เชิงสาธารณประโยชน์ 
๔๔ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) :Secret-Letter 

ส าหรับสมาร์ทโฟน เพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย 
ศอ. 

บุคคลที่ต้องการความปลอดภยัของ
การสื่อสารผ่าน Smart Phone  

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๔๕ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) : Traffy API ส าหรับ

สมาร์ทโฟน เพื่อประเมินและรายงานสภาพจราจร 
ศอ. 

ผู้สนใจพัฒนา application ทางด้าน
จราจร  

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๔๖ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) : Ya&You บน 

iPhone และ Android เพื่อสืบค้นเรื่องยาและสุขภาพ 
ศอ. 

บคุคลที่สนใจสืบค้นเร่ืองยาและ
สุขภาพผา่น Smart Phone  

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๔๗ กระบวนการผลิตราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ศช. สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด  ๑ 
๔๘ การใช้กับดักและสารล่อมอดแบบน้ า ร่วมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ

แปลงปลูกกาแฟ 
CPMO เกษตรกร  ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก 
๑ 

เกษตรกร โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน) ต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแมฟ่้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

๑ 

เกษตรกร บ้านเลาสู ต าบลปงดอน 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

๑ 

เกษตรกร บ้านหว้ยตาด ต าบลอิน
ทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

เกษตรกร บ้านหว้ยปลาหลด ต าบล
ด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 

๑ 

๔๙ การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์ส าหรับการเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 

ศช กลุ่มบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง ระดับผู้บริหาร 

๑ 

กลุ่มบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง ระดับผู้บริหาร ระดับ
ปฏิบัติการในสายการผลิต  

๑ 

๕๐ การปรับสภาพน้ าในแหล่งน้ าท้องถิ่นหรอืชุมชน ให้ ใส สะอาด และออกซิเจนสูง (ด้วย
ระบบเอ็น-ค่า หรือ การใช้สารจับตะกอนร่วมกับเครื่องเติมอากาศ) 

ศว. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ๑ 
เทศบาลเมืองแพร่ ๑ 

๕๑ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) : เครือข่ายเฝ้าระวัง
ด้านความปลอดภัยรถสาธารณะ (Traffy bSafe) 

ศอ. บุคคลที่สนใจTraffy bSafe ผ่าน 
Smart Phone 

๑ 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ๑ 
๕๒ เทคโนโลยีสีย้อมส าหรับเส้นใยเฮมพ์ ศว. โครงการหลวงปางแดงใน โครงการ

หลวงปางแดงใน  อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

โครงการหลวงถ้ าเวยีงแก   อ าเภอ
สองแคว จังหวัดนา่น 

๑ 



       ๑๔๐ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๕๓ ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรบัโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch) ศอ. โรงเรียนท่าปลา ๒ จังหวัดอุตรดิตถ ์ ๑ 

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา จังหวัด
ขอนแก่น 

๑ 

โรงเรียนวัดคลองโมง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑ 

โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที ่
๑๔๙ จังหวัดสงขลา 

๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ 

๑ 

๕๔ ระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ (Traffic Voice Information 
Service: TVIS) 

ศอ. บุคคลที่สนใจการรายงานสภาพจราจร
อัตโนมัติออนไลน์ 

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 ๑ 

โครงการรับจ้างวิจยัแกภ่าคเอกชน (จบ) 

๕๕ Analysis of Glass Lining ศว. สงวนนาม (ซ้ า)  - 
๕๖ CAE ในการปรบัปรุงกระบวนการผลิตในโรงหล่อ ศว. สงวนนาม ๑ 
๕๗ Consulting for Productivity Improvement ศน. สงวนนาม ๑ 
๕๘ Cracked Reinforce Padding ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๕๙ Failure Analysis ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๐ Header pipe analysis ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๑ Improve Hydrolysis Resistance of PLA ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๒ Metallurgical Evaluation of Refinery Unit ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๓ Natural fiber modification ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๔ การแก้ปญัหาการยบุตัวบนชิ้นงานฝาปิดถังน้ ามัน ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๕ การตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินในดิน ศว. สงวนนาม ๑ 
๖๖ การทดสอบความปลอดภยัของเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ABS ที่เป็นมิตร

ต่อ สิ่งแวดล้อม ในอาสาสมัคร 
ศน. สงวนนาม ๑ 

๖๗ การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบ
ลาสต ์เซลล์เยื่อบุผนัง และเซลล์เคราติโนไซต์ ครั้งที่ 2 

ศน. สงวนนาม (ซ้ า) - 

๖๘ การประเมินความเสียหายจากการร่ัวของท่อ ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๖๙ การประเมินทางโลหะวิทยาของท่อเหลก็กล้าไร้สนิม ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๗๐ การประเมินหาสาเหตุการแตกหักของชิ้นส่วนที่ใช้งานกลางทะเล ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๗๑ การประยกุต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์ในการจ าลองการทดสอบการกระแทกของล้อ

รถยนต์ 
ศว. สงวนนาม ๑ 

๗๒ การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรส์ าหรับงานทันตกรรม ศอ. สงวนนาม ๑ 
๗๓ การพัฒนาผ้าปิดแผลที่เคลือบด้วยอนุภาคโลหะหรือโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตรซ่ึง

ปราศจากเช้ือและต้านฤทธิ์แบคทีเรีย 
ศน. สงวนนาม ๑ 

๗๔ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างหลักของรถโดยสาร ศว. สงวนนาม ๑ 
๗๕ การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยาของชิ้นส่วนเพลา ศว. สงวนนาม ๑ 



       ๑๔๑ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๗๖ การวิจยัพัฒนาสายพันธุ์ขา้ว ศช. สงวนนาม ๑ 
๗๗ การศึกษาการเข้ากันได้ทางวัสดุกับน้ ามนัเช้ือเพลิง E85 ศว. สงวนนาม ๑ 
๗๘ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดขนาดอนุภาคแมกนีเซียมเอทอกซิเลทและแมกนีเซียมได

คลอไรด์ด้วยกระบวนการบดด้วยลูกบอล 
ศน. สงวนนาม (ซ้ า) - 

๗๙ การศึกษาและวิเคราะห์ความเข้มข้น การกระจายตวัและประสิทธภิาพในการต้านฤทธิ์เช้ือ
แบคทีเรียของอนุภาคนาโนของเงินในสูตรสารเคลือบรถพยาบาลและบนชิ้นงานไฟเบอร์
กลาส 

ศน. สงวนนาม ๑ 

๘๐ เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมจากเซลล์แสงอาทิตย์ ศอ. สงวนนาม ๑ 
๘๑ โครงการที่ปรึกษากลูตา้ไธโอนนาโนเจล ศน. สงวนนาม ๑ 
๘๒ โครงการศึกษาการสังเคราะห์น้ ามันหลอ่ลื่น ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๘๓ โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรบัปรุงกระบวนการผลิต Zinc Diecasting ศว. สงวนนาม ๑ 
๘๔ ทดสอบเหล็กรีดร้อน ศว. สงวนนาม ๑ 
๘๕ โปรแกรมซอฟต์แวร์วัดขนาดอาหาร ศอ. สงวนนาม ๑ 
๘๖ ระบบประตูเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติบนฐานของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่าน ศอ. สงวนนาม ๑ 

ไตรมาส ๔ 
เชิงพาณชิย ์

๘๗ การคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์แลคติคเพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว ศช. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) 
จ ากัด 

๑ 

๘๘ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัอนุภาคนาโนมะขามป้อม ผลงานวิจยัสูตรการผลิตเจลล้างหน้า
มะขามป้อม และผลงานวิจัยสูตรการผลิตครีมผสมอนุภาคนาโนของมะขามป้อม 

ศน. บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ ากัด (ซ้ า) - 

๘๙ เทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ ามันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ าขนาด ๑ ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง CPMO บริษัท ทีพีเอส แมททีเรียล จ ากัด ๑ 
๙๐ ซอฟต์แวร์สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ศอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑ 

โรงพยาบาลรามาธบิดี ๑ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
กรุงเทพ 

๑ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ๑ 
๙๑ ฟิล์มเคลือบวัสดุเพื่อลดการดูดซับน้ าหรอืความชื้น ศว. บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ 

จ ากัด  
๑ 

๙๒ Platform Lexidriod เพื่อค้นหาค าศัพท์ ศอ. ไทยเวย ์โปรดักส ์ ๑ 
๙๓ เฟิร์มแวร์ที่ใช้ส าหรับสถานวีัดน้ าฝนเพื่อการเตือนภัยดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก ศอ. บริษัท ไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด (ซ้ า) 
- 

๙๔ ระบบและวธิีการวิเคราะห์ขอ้ความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ ศอ. บริษัท คอมพิวเตอร์โลจ ีจ ากัด  ๑ 
๙๕ การจัดการเชื้อพันธกุรรมสายพันธุ์พริก ข้าวโพดและมะเขอื (ขา้วโพด) ศจ. บริษัท เจียไต๋ จ ากัด (ซ้ า) - 

บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.
เอเชีย) จ ากัด 

๑ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คัฟเวอร์การเกษตร   ๑ 
๙๖ รถผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่ ผลงานวิจัยกรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวส าหรับกระบวนการเคลือบ 

และผลงานวิจยัระบบผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ 
ศน. บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ ากัด  ๑ 

๙๗ มุ้งนาโนด้วยกระบวนการเคลือบเพื่อการผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ศน. บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จ ากัด  ๑ 



       ๑๔๒ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๙๘ สารละลายส าหรับท าความสะอาดและยบัยั้งเช้ือโรค ศน. บริษัท ฮิมเมล จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 
๙๙ การใช้ วทน. เพือ่การพัฒนาชุมชนแบบครบวงจร : กรณีข้าวหอมชลสิทธิ์ อ.ผักไห่ จ.

พระนครศรีอยุธยา 
ศช. สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ ากัด 

อ าเภอผักไห ่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑ 

๑๐๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเชื้อ Beauveria เพือ่ป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลสู่
เกษตรกร : กรณีข้าวหอมชลสิทธิ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ศช. 

๑๐๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ ามีชีวิต ไรน้ านางฟ้า CPMO บุคคลที่สนใจการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ ามีชีวิต ไร
น้ านางฟ้า  

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๑๐๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลี้ยงปูไข่แบบครบวงจร ศช. เกษตรกร  ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ

เมืองสตูล จังหวัดสตูล 
๑ 

๑๐๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน สก. 
บุคคลที่สนใจการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน  

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๑๐๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารสู่

มาตรฐานสากล (โครงการ GHP/GMP) 
ศช. มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  ๑ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 
อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ต าบลวังผาง อ าเภอเวยีงหนองล่อง  
จงัหวัดล าพูน  

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงแม่แฮ อ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

สถานีวิจยัเกษตรหลวงอา่งขาง อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๑๐๕ การเพาะพันธุ์ลูกปูและการผลิตอาหารลูกปู ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 

CPMO เกษตรกร  ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล (ซ้ า) 

- 

๑๐๖ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอกไม้ประดับ CPMO 
นักเรียน จ านวน ๓๗ คน และ ครู ๕ 
คน 

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๑๐๗ การสุขาภิบาล ความปลอดภัยในอาหาร และระบบมาตรฐาน GMP/GHP ศช. โครงการหลวงห้วยลึก อ าเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม ่ 
๑ 

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 



       ๑๔๓ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชียงใหม ่(ซ้ า) 

- 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง 
อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแมแ่พะ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหว้ยน้ าขุ่น 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหว้ยโป่ง 
อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนวาง อ าเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงตีนตก อ าเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงทุ่งเริง อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงแม่ทาเหนอื 
อ าเภอแมอ่อน จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงแม่แฮ อ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ซ้ า)  

- 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงสะโง๊ะ อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงหว้ยน้ าริน 
อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

๑ 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงหว้ยเส้ียว 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ าเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่  

๑ 

สถานีวิจยัเกษตรหลวงอา่งขาง อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ซ้ า) 

- 

สถานีวิจยัโครงการหลวงอินทนนท ์
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

๑๐๘ ซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็น ศว. บริษัท ไทยวาโก ้จ ากัด (มหาชน)  ๑ 
๑๐๙ เครื่องยกผู้ป่วย (Patient Lift) ศว. นายอาคม พุ่มประดับ  ๑ 
๑๑๐ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช ้Solar Cell ในชุมชนเพื่อการเกษตร ศอ. เกษตรกร ชุมชนบ้านสมบูรณ์  อ าเภอ

จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
๑ 



       ๑๔๔ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
เกษตรกร ชุมชนบ้านอุดม  อ าเภอ
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

๑ 

๑๑๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงาและการปลูกหอมแดงอินทรีย์ CPMO เกษตรกร หนองมัง ต าบลโนนกลาง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอบุลราชธาน ี

๑ 

๑๑๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล CPMO เกษตรกร  ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล (ซ้ า) 

- 

๑๑๓ เทคนิคการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ CPMO บุคคลที่สนใจเทคนิคการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิคส์ 

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๑๑๔ เทคโนโลยีการตรวจทางพันธกุรรมเพื่อป้องกัน การแพย้าชนิดรุนแรง CPMO โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด

ขอนแก่น  
๑ 

๑๑๕ เทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ ายางไร้แอมโมเนีย (TAPS)ส าหรับกลุ่มสหกรณ์สวนยาง จ.ตรัง ศว. สหกรณ์สวนยาง จังหวัดตรัง ๑ 
๑๑๖ เทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ ายางไร้แอมโมเนีย (TAPS)ส าหรับผลิตถุงมือยางระดับชุมชน 

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
ศว. วิสาหกจิชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม

วิสาหกจิชุมชน ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๑๑๗ เทคโนโลยีพลาสติกคัดกรองแสงส าหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก CPMO เกษตรกร ชุมชนราชธานีอโศกจังหวัด
อุบลราชธาน ี

๑ 

เกษตรกร ชุมชนศีรษะอโศก จังหวัด
ศรีสะเกษ 

๑ 

๑๑๘ เทคโนโลยีโรงเรือนคัดเลือกแสงส าหรับปลูกพืชบนพื้นที่สูง (โครงการหลวง) ศว. โครงการหลวงปางดะ (ซ้ า) - 
โครงการหลวงแม่สาใหม ่ ๑ 
โครงการหลวงห้วยลึก อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่(ซ้ า) 

- 

ศูนย์วิจัยโครงการหลวงแม่ทาเหนอื 
อ าเภอแมอ่อน จังหวัดเชียงใหม ่(ซ้ า) 

- 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ๑ 
สถานีวิจยัโครงการหลวงอินทนนท ์
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่(ซ้ า) 

- 

๑๑๙ พัโปรแกรมการประเมินก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ (Development of 
GHG+ Software Program for Web Service) 

ศว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑ 

๑๒๐ มาตรฐานการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียส าหรับโรงงานแป้ง ศช. สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด (ซ้ า) - 
๑๒๑ เว็บไซต์คลังภาพส านักพระราชวัง (www.palaces.thai.net) เพื่อบริการเผยแพร่อัลบั้ม

ประมวลภาพพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ระหว่างวันที ่๔-๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ศอ. ผู้สนใจหนังสืออัลบั้มภาพ ๘๐ ปีฯ ใน
รูปแบบดิจิทัล  

ไม่สามารถ
ระบุ

จ านวนได ้
๑๒๒ สารจับตัวน้ าลา้งเครื่องปั่นน้ ายางประสทิธิภาพสูง (GRASS 2) ศว. สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านไชนภักดี 

ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัด
ตรัง 

๑ 

๑๒๓ สูตรและกระบวนการผลิตใบพัดยาง ศว. กรมอู่ทหารเรือ  ๑ 



       ๑๔๕ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๑๒๔ สูตรและกระบวนการผลิตยางกันกระแทกท่าเรือ 
๑๒๕ สูตรและกระบวนการผลิตยางแท่นเครื่อง 
๑๒๖ สูตรและกระบวนการผลิตยางโอริง 
๑๒๗ หน้ากากอนามัยฆา่เช้ือไวรัสและแบคทีเรีย (Bacteria and virus filtration mask) ศว. คณะวิจัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากาก

อนามัยที่มีสมบัติดังกล่าวจ านวน 
๕,๐๐๐ ชิ้น แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เพื่อทรงใช้งานตาม
พระราชอัธยาศรัย 

- 

๑๒๘ อุปกรณ์ช่วยพ่นยาส าหรับการรักษาโรคหืดที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer) ศว. ชมรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ 

๑ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  ๑ 
โครงการรับจ้างวิจยัแกภ่าคเอกชน (จบ) 

๑๒๙ การผลิต GV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ศช. สงวนนาม  ๑ 
๑๓๐ Metallurgical Evaluation of AISI 304 Stainless Steel Water Pump Frame ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๓๑ Tuning the Opical and Charge-Transporting Properties of the Electron-

Accepting phase in Polymer Solar Cells 
ศน. สงวนนาม ๑ 

๑๓๒ การจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาเครื่องเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ ามันพลาสติกและแก๊ส ศน. สงวนนาม ๑ 
๑๓๓ การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของพอลิเมอร์ ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๓๔ การตรวจวิเคราะห์สมบัติทางวัสดุศาสตร์ ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๓๕ การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังของวัตถุดิบปูนซีเมนต์ เฟส ๒ ศน. สงวนนาม ๑ 
๑๓๖ การประเมินทางโลหะวิทยาของสกรูไพล์ ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๑๓๗ การประเมินหาสาเหตุการแตกหักของชิ้นส่วนใบพัดระบายความร้อน ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๓๘ การประเมินหาสาเหตุการแตกหักของชิ้นส่วนเพลา ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๓๙ การประเมินหาสาเหตุการแตกหักของชิ้นส่วนเพลากวน ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๔๐ การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งยอ่ยด้วยเอนไซม์ ศช. สงวนนาม ๑ 
๑๔๑ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างถังของรถกึ่งพ่วง ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๔๒ การผลิตต้นแบบแผ่นแปะสิวดว้ยเครื่องปั่นเส้นใยนาโนไฟฟ้าสถิต ศน. สงวนนาม ๑ 
๑๔๓ การพัฒนาการออกแบบหัวเผาเช้ือเพลิง ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๔๔ การพัฒนาแก้วพรุนเพื่อไล่ยุงและปรับอากาศโดยใช้น้ ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ ศน. สงวนนาม ๑ 
๑๔๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๑๔๖ การพัฒนาสารต้านสารพิษจากเช้ือราชนิดใหม่จากนาโนคอมโพสิตชนิดแทรกสอดที่มี

อนุภาคนาโนของสารสกัดโอริกาโนเป็นองค์ประกอบหลัก 
ศน. สงวนนาม ๑ 

๑๔๗ การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยาของชิ้นส่วน Radiant Coil ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๑๔๘ การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยาของท่อส่งไอน้ า ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๔๙ การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของถังที่ใช้ในการขนส่งก๊าซ ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๕๐ การศึกษาผลกระทบของน้ าทว่มต่อการกัดกร่อนของ Steel Strands ใน Tendons ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๕๑ การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัตทิางเคมีของไข่พาสเจอร์ไรซ์ ศว. สงวนนาม ๑ 
๑๕๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของน้ าปลา ศช. สงวนนาม ๑ 
๑๕๓ ผิวเคลือบส าหรับชิ้นส่วน ศว. สงวนนาม ๑ 



       ๑๔๖ 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงาน 

ที่น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 
หน่วยงาน 

(แห่ง) 
๑๕๔ รับจ้างบริการชิ้นงานให้กบับริษัทเอกชน ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๑๕๕ วิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนโลหะ ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 
๑๕๖ วิศวกรรมพื้นผิวเพือ่ต้านทานการสึกหรอของ Hammer mill ศว. สงวนนาม (ซ้ า) - 

รวม ๑๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ๑๔๗ 

ฐ. รายละเอียดของการน าผลงานวิจัย (เทคโนโลยี) ไปใช้ประโยชน์  

 
ชื่อผลงาน: กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากตะกอนน้ ายางธรรมชาติที่สามารถช่วยลด ปริมาณใช้สารเคมีและปริมาณ
การใช้น้ าในโรงงาน และผลงานวิจัยกรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากตะกอนน้ ายางธรรมชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  สิทธบิัตรเลขที่ค าขอ ๐๘๐๑๐๐๕๔๓๒ และ ๐๙๐๑๐๐๓๐๐๑  เร่ือง “กรรมวิธีการ
แยกเนื้อยางออกจากกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติทีส่ามารถช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีและปริมาณการใช้น้ าใน
โรงงาน” 

 
อุตสาหกรรมผลิตน้ ายางข้นมีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ((NH4)2HPO4) ลงไปในน้ ายางสดเพื่อ

ตกตะกอนแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) ที่มีอยู่ในน้ ายางออกให้อยู่ในรูปของกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติ และน าไปปั่น
เหวี่ยงให้ได้น้ ายางข้น ซึ่งการตกตะกอนแมกนีเซียมไอออนดังกล่าวท าให้มีเนื้อยางปนออกมากับกากตะกอนน้ ายางเป็น
จ านวนมาก ในแต่ละวันจะมีกากตะกอนน้ ายางธรรมชาตินี้เกิดขึ้นทั้งในเครื่องปั่นเหวี่ยง ก้นบ่อน้ ายางสด และน้ าล้าง
เครื่อง ประเทศไทยมีโรงงานผลิตน้ ายางข้นจ านวน ๗๗ โรงงาน มีก าลังการผลิตน้ ายางข้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี เกิดกาก
ตะกอนน้ ายางธรรมชาติมากถึง ๑๐,๐๐๐ ตัน/ปี 

ปัจจุบันโรงงานน้ ายางข้นมีวธิีการจัดการกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโรงงานโดยการน าไปฝังกลบหรือ
ถมที่ท าให้สูญเสียเนื้อยางที่มีมูลค่าสูงจ านวนมาก นอกจากนี้ โรงงานน้ ายางข้นน ากากตะกอนน้ ายางธรรมชาติไปใส่ใน
สวนยางพาราและสวนปาล์มเพื่อใช้เป็นปุ๋ย เนื่องจากกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติมีองค์ประกอบที่เป็นสารอนินทรีย์ คือ 
แมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (MgNH4PO4) อยู่ปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม การใส่กากตะกอนน้ ายางธรรมชาติลงใน
สวนจะมีผลดีก็ต่อเมื่อมีการใส่ในปริมาณจ ากัดเท่านัน้ เพราะกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติมีองค์ประกอบที่เป็นเนื้อยางอยู่
เป็นจ านวนมาก ถ้าใส่กากตะกอนน้ ายางธรรมชาติลงไปในสวนในปริมาณมาก เนื้อยางจะไปปกคลุมผิวดิน ท าให้การซึม
ผ่านของก๊าซและน้ าที่ผิวดินเกิดขึ้นน้อยลง ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่เต็มที่และตายได้ ดังนั้น การแยกยางธรรมชาติออก
จากกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติ ท าให้น าเศษยางธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากขึ้น และเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับโรงงานผลิตน้ ายางข้น 

สวทช. โดยห้องปฏิบัติการยาง ศว. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอนน้ ายางธรรมชาติ
ขึ้น ซึ่งสามารถน าเนื้อยางกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เนื้อยางที่มีคุณภาพดี และได้สารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์
สูงเหมาะกับการน าไปใช้เป็นปุ๋ย เทคโนโลยีนี้สามารถแยกเนื้อยางได้ปริมาณมากถึงร้อยละ ๑๘ และ ๓๐ ตามล าดับ และ
แยกสารอนินทรีย์ได้ปริมาณมากถึงร้อยละ ๗๐ และ ๕๖ ตามล าดับ 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวกับโรงงานผลิตน้ ายางข้น ๖ แห่ง พบว่า ต้นทุนการแยกเนื้อ
ยางมีค่า ๔.๕ บาท/กิโลกรัมยางแห้ง และต้นทุนการแยกสารอนินทรีย์มีค่า ๑๔ บาท/กิโลกรัมสารอนินทรีย์ ยางที่แยกได้สร้าง
รายได้ให้กับโรงงานเพิ่มข้ึนอย่างมาก และช่วยลดภาระในการก าจัดขี้แป้ง ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากของโรงงานผลิตน้ ายาง
ข้น ส่วนสารอนินทรีย์ที่แยกออกมาได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน 



       ๑๔๘ 

ชื่อผลงาน: กระบวนการควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในโรงเก็บ โดยใช้น้ ามนัหอมระเหยจากอบเชย
และน้ ามันหอมระเหยจากกานพลูเป็นสว่นประกอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบ: นายอ ามร อินทรส์ังข์ และ นายจรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
หน่วยงานสังกัด: คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั ไทยเฮิร์บ เทค จ ากัด 
 

จากการด าเนินงานวิจัยการควบคุมไรฝุ่น โดยใช้น้ ามันหอมระเหยกานพลูและอบเชยได้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่บริษัท ไทยเฮิร์บเทค จ ากัด และ บริษัท คนดีกรุ๊ป จ ากัด ไปแล้วนั้น น าไปสู่การต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเป็นการด าเนินการวิจัยด้วยการทดสอบสมุนไพร ๒๘ ชนิด ในการ
ควบคุมไรในโรงเก็บอาหารสัตว์ (Suidasia pontifica Oudemane) จากผลการด าเนินงานพบว่าน้ ามันหอมระเหย
การพลูและอบเชยมีประสิทธิภาพในการฆ่าไรในโรงเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ น้ ามันหอมระเหยจากพืชที่มี
ประสิทธิภาพควบคุมไรในโรงเก็บ สามารถลดการสูญเสียจากการท าลายของไร คิดเป็นมูลค่าผลกระทบประมาณ ๓๕ 
ล้านบาท/ปี ซึ่งสูตรผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยได้รับการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เลขที่ ๔๔๘/๒๕๕๓ รวมทั้ง ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ไทยเฮิร์บ จ ากัด เป็นเวลา ๕ ป ี

ทั้งนี้ ด้วยระดับสารก่อภูมิแพ้ ๒ ไมโครกรัม/ฝุ่น ๑ กรัม หรือไรฝุ่น ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว/ฝุ่น ๑ กรัม  เป็นระดับ
มาตรฐานที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดและปริมาณ ๑๐ ไมโครกรัม/ฝุ่น ๑ กรัม จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมี
อาการหอบหืดอย่างเฉียบพลันได้  ในประเทศไทยพบสารก่อภูมิแพ้เฉลี่ย ๑๑ ไมโครกรัม/ฝุ่น ๑ กรัม ทีมนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเร่ืองความหลากหลายของไรฝุ่นและค้นพบสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ก าจัดไรฝุ่นได้ส าเร็จ  โดยพบว่า
น้ ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย มีประสิทธิภาพในการก าจัดไรฝุ่นได้ร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๔๙ 

ชื่อผลงาน: แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศ 
ผู้รับผิดชอบ: นายคงพนัธุ์  รุ่งประทีปถาวร 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั ไรส์ซิ่ง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
 

แนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันน ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก สวทช. โดย ศอ. จึง
ได้พัฒนาสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐาน 
ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน้ าฝน ความเร็วลม ทิศทางลม ความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ ยัง
สามารถเพิ่มเติมเซนเซอร์อ่ืนๆ เพื่อวัดข้อมูลตามที่ต้องการได้อีก เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้นดิน ระดับ
ความลึกของน้ า เป็นต้น โดยมีการบันทึกค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ และส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้
การเชื่อมต่อ GPRS จากภาคสนามเข้าไปเก็บยังฐานข้อมูลซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและควบคุมการท างานของสถานีผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้ 

ปัจจุบันส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้น าระบบวัดปริมาณน้ าฝนอัตโ นมัติ 
ส าหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ขยายผลการติดตั้งระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยใน ๒๒ อ าเภอ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๒๔๓ ชุด เพื่อบูรณาการความรู้สู่การเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย  
พร้อมกนันี้ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้บริษัทเอกชนอีกด้วย 
 

     



       ๑๕๐ 

ชื่อผลงาน : วรรณกรรมค าศัพท์ ความหมายค าศัพท์ และตัวอย่างการใช้ค าศัพท์ตลอดจนการรวบรวมค าศัพท์ 
ความหมายของค าศัพท์ และตัวอย่างการใช้ค าศัพท์อันเป็นสว่นหนึ่งของ LEXiTRON พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และในเคร่ืองหมายการค้า LEXiTRON 
ผู้รับผิดชอบ: ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ากัด 
 

พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - อังกฤษ LEXiTRON ทางเลือกใหม่ในการช่วยชาวไทยและชาว 
ต่างประเทศศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาค าศัพท์และข้อมูลต่างๆ ของ
ค าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยช่องรับข้อมูล input box ในหน้า Homepage 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถ Download ทั้งโปรแกรมและข้อมูลไปติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ฟรี เพื่อใช้งาน LEXiTRON ได้โดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ (LICENSE 
AGREEMENT) แล้วยังได้เพลิดเพลินกับความรู้และสาระบันเทิงที่น าเสนอบนเว็บไซต์  
 LEXiTRON จัดท าโดย ศอ. สวทช. เป็นงานพัฒนาต่อเนื่องซึ่งเพิ่มเติมฐานข้อมูลจากเดิมที่มีอยู่ให้เป็นคลัง
ข้อความพจนานุกรมที่มีขนาดใหญ่ หลักการส าคัญของการพัฒนา LEXiTRON คือ การน าเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus-Based Dictionary) 

วิธีการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus) เป็นการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์รวบรวมและคัดเลือกค า 
ประโยค หรือข้อความ ที่มีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏสูงในบริบทตา่งๆ ของการใช้ภาษาจากแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

ลักษณะเด่น คือ การแสดงความหมายและประเภทของค าพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างที่มีใช้จริงและมีอัตราการ
ปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา ประกอบด้วยฐานข้อมูลพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ๗๙,๐๐๐ ค า และ 
ไทย - อังกฤษ ๕๑,๐๐๐ ค า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๕๑ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลือกศัพท์ไทย รุ่น ๒.๑ (Thai Word Prediction ๒.๑) 
ผู้รับผิดชอบ: ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: ร้านพลกร 
 

สวทช. โดย ศอ. พัฒนาโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) เป็นโปรแกรมช่วยการเขียนส าหรับ 
ผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน โดยผู้ใช้งานพิมพ์ตัวอักษรแรกของค าที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย
จะแสดงรายการค าศัพท์ให้กับผู้ ใช้งาน ในครั้งแรกจะเป็นการแสดงค าศัพท์แบบเติมเต็มค าศัพท์นั้นๆ ( Word 
Completion) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายการค าศัพท์ที่จะเกิดคู่กัน โดยใช้วิธีการท านายค าศัพท์ (Word 
Prediction) ให้ผู้ใช้งานเลือก 

ลักษณะการท างานของโปรแกรมจะแสดงรายการค าศัพท์ด้วยการท านายค าศัพท์ จากข้อมูลสถิติการเกิดของ
ค าศัพท์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในคลังประโยค เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์อักษร ๑-๒ ตัวของค า โปรแกรมจะแสดงชุดรายการที่มี
อักษรนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก พร้อมการอ่านออกเสียง โปรแกรมสามารถเรียนรู้และปรับปรุง ข้อมูลค าศัพท์จากการใช้
งานของผู้ใช้ 

โปรแกรมดังกล่าวใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP และโปรแกรมประเภท Text 
editor ที่รองรับคือ Notepad, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP, Microsoft 
Office 2007 และ Open Office  

 

 



       ๑๕๒ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงรูปเขียนเป็นรูปเสียง (Grapheme-to-Phoneme: G2P) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตัดค าแบบอิงการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning Based Word Segmentation: TLexs) 
ผู้รับผิดชอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ: จนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  ลิขสิทธิป์ระเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

 

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน การติดต่อระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์จึงมีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดมากพอที่จะรับรู้สิ่งที่มนุษย์สื่อสาร จึงเป็น
เรื่องส าคัญ สวทช. โดย ศอ. จึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงรูปเขียนเป็นรูปเสียง (grapheme-to-phoneme: 
G2P) เพื่อช่วยลดช่องว่างในเรื่องดังกล่าว โปรแกรม G2P ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์สังเคราะห์
เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) โปรแกรม G2P จะวิเคราะห์หาค าอ่านของค าศัพท์ภาษาไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูป
สัญลักษณ์แทนหน่วยเสียง (phoneme) โดยส่วนใหญ่โปรแกรม G2P จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสังเคราะห์
เสียงพูด เพื่อหาค าอ่านของค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ท าให้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดสามารถสังเคราะห์เสียงได้
ครอบคลุมค าในภาษาไทยมากข้ึน 

เนื่องด้วยการรู้จ าและการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย จ าเป็นต้องมีการประมวลผลทางภาษาเป็นเทคโนโลยี
พื้นฐาน และด้วยภาษาไทยเป็นภาษาที่เขียนติดต่อกันโดยไม่มีช่องว่างระหว่างค า ระบบแบ่งค าไทยจึงเป็นเค รื่องมือ
พื้นฐานที่ส าคัญ ศอ. จึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดค าแบบอิงการเรียนรู้ของเครื่องหรือ TLexs ขึ้น เพื่อช่วยในการ
ประมวลผลทางภาษา TLexs เป็นโปรแกรมแบ่งค าภาษาไทย ซึ่งพัฒนาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Machine Learning) โดยอาศัยหลักการของ Conditional Random Field (CRF) ในการเรียนรู้ และใช้คลังข้อมูลของ 
BEST2009 ขนาด ๕ ล้านค าเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนโปรแกรม  

 
 
 

 



       ๑๕๓ 

ชื่อผลงาน: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สภาพจราจร (NECTECCAM) 
ผู้รับผิดชอบ: ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท กลกร จ ากัด 
 

สวทช. โดย ศอ. และฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ได้พัฒนาโปรแกรมรายงานสภาพ
จราจร หรือ Traffy ที่สามารถช่วยวางแผนก่อนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรผ่ านทางเว็บไซต์ และ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความติดขัด เพื่อช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่ง Traffy จะ
ประเมินและรายงานสภาพจราจรตามเวลาจริง (Real Time) โดยทีมวิจัยได้พัฒนาให้มีความหลากหลายในการใช้งานใน
ลักษณะต่างๆ แล้วนั้น 

บริษัท กลกร จ ากัด ได้ให้ความสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวภายใต้ชื่อโปรแกรม “คอมพิวเตอร์ 
ทราฟฟี่เก้าหนึ่งหนึ่ง” (Traffy 911) ประกอบด้วย ระบบขอความช่วยเหลือบนโทรศัพท์มือถือ และระบบรับและแสดง
ข้อมูลการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ทราฟฟี่บนโทรศัพท์มือถือ เป็นการเพิ่มฟังก์ชั่นการท างานแก่โปรแกรมทราฟฟี่ 
และช่วยเพิ่มช่องทางการขอรับความช่วยเหลือนอกเหนือจากแบบดั้งเดิม ได้แก่ การแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านวิทยุ 
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงป้ายจราจรอัจฉริยะทั้งหมดที่มีในกรุงเทพฯ จ านวน ๔๐ ป้าย ซึ่งการใช้งาน “ทราฟฟี่เก้าหนึ่ง
หนึ่ง” สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๕๔ 

ชื่อผลงาน: เครื่องสกัดน้ ามันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ า ขนาด ๑ ตันทะลายปาลม์ต่อชั่วโมง 
ผู้รับผิดชอบ: นายเอกรัตน์ ไวยนิตย์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั สยาม ดทุ เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์เทรด จ ากัด และบริษทั ทพีีเอส แมททีเรียล จ ากัด 
สถานภาพทรัพสินทางปัญญา: สิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๐๘๐๑๐๐๒๘๕๙ 

 ปัจจุบันกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มโดยทั่วไปมี ๒ แบบ คือ แบบหีบแยกกะลาเม็ดในโดยใช้ไอน้ า และแบบ
หีบรวมกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ า ส าหรับกระบวนการแบบหีบแยกกะลาเม็ดในแบบใช้ไอน้ าจะเหมาะส าหรับการผลิต
ในโรงงานขนาดใหญ่ โดยไอน้ าที่ใช้มีผลท าให้น้ าผสมอยู่ในน้ ามัน อุณหภูมิสูงจากการใช้ไอน้ าในขั้นตอนการแยกผลจาก
ทะลายปาล์มท าให้ได้กากเหลือจากการหีบมีคุณค่าทางโภชนาการต่ าลง ก่อให้เกิดน้ าเสียเป็นปริมาณมาก และต้องใช้
ไฟฟ้าปริมาณมากในกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม ท าให้การตั้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องมี
ก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า ๑๕ ตันทะลายปาล์มสดต่อชั่วโมง (ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่) ส่วนกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม
แบบรวมกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ า มีผลให้น้ ามันที่ได้เป็นน้ ามันผสมระหว่างน้ ามันเม็ดในปาล์มและน้ ามันจากเนื้อปาล์ม 
ซึ่งเป็นน้ ามันเกรดบีที่มีราคาจ าหน่ายต่ ากว่าน้ ามันที่ได้จากกระบวนการหีบแยกเม็ดในปาล์ม 

ดังนั้น สวทช. โดย ศว. จึงได้ท าการพัฒนาเครื่องสกัดน้ ามันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ า ขนาด
การผลิต ๑ ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง ส าหรับการใช้งานในชุมชน ซึ่งมีข้อดี คือ ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก ในระบบไม่มีอุปกรณ์
ก าเนิดไอน้ า สามารถเคลื่อนที่ไปยังแหล่งเพาะปลูกปาล์มได้ง่าย ใช้งานสะดวกประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย เป็น
ระบบท างานต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ ผลิตน้ ามันปาล์มเกรดเอ ปริมาณความชื้นและกรดไขมันอิสระต่ า และกากเหลือจาก
กระบวนการสกัดสามารถน าไปเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์มเข้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ได้แก่ บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์เทรด จ ากัด และ บริษัท ทีพีเอส แมทที
เรียล จ ากัด 

 
 
 

 

 
 



       ๑๕๕ 

ชื่อผลงาน: Lentinus connatus BCC 8996 ผลิตเพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบ: Dr. Masahiko Isaka 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท Sigma Aldrich จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  องค์ความรู ้

 
 โครงสร้างพื้นฐาน “คลังเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์” ของ ศช. สวทช. เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บสาย
พันธุ์จุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสากล ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศช. สวทช. จัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งสิ้น 
๕๒,๙๐๐ ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นเชื้อรา ๓๕,๒๐๐ ตัวอย่าง แบคทีเรีย ๑๓,๐๐๐ ตัวอย่างยีสต์ และสาหร่าย ๔,๕๐๐ 
ตัวอย่าง เพื่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในคลังเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ และเพื่อเป็นการ
เพิ่มมูลค่าในทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ดังกล่าว 
 สวทช. โดย ศช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการวิจัยค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย
พบว่า Lentinus connatus BCC 8996 สามารถผลิตสาร panepoxydone ที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิดใน
ระดับหลอดทดลอง เช่น เซลล์ KB และ NCI-H187  ซึ่งเป็นตัวแทนของเซลล์มะเร็งปอด และเซลล์มะเร็งช่องปาก 
ผลงานการวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Natural Product volume 69 (2005) และจากฐานข้อมูล 
PubMed  พบว่า panepoxydone ที่ผลิตได้จาก Lentinus sp. หลากหลายสกุลสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลาย
ชนิด และยังยับยั้งการท างานของโปรตีน NF-kappaB ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการอักเสบได้  
 ผลงานจากการตีพิมพ์ดังกล่าวท าให้บริษัท Sigma Aldrich จ ากัด ขอรับถ่ายทอดสิทธิการใช้เชื้อและวิธีการ
ผลติ panepoxydone จาก Lentinus connatus BCC 8996 เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ 

 
 

 
สาร panepoxydone  



       ๑๕๖ 

ชื่อผลงาน: อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของผงจากการเคาะ 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวผกามาศ แซ่หว่อง 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั ไทยแลนด์สเมลติง้ แอนด์ รีไฟนิ่ง จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  อนุสิทธบิัตรเลขที่ค าขอ ๐๔๐๓๐๐๐๗๗๕  เร่ือง “อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของผง
จากการเคาะ (Tap density)” 

 
ค่าความหนาแน่นของผงวัตถุดิบมีความส าคัญส าหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงเป็นชิ้นงานโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ 

โดยผงวัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าในแม่พิมพ์โดยท าให้ผงอยู่ชิดกันมากขึ้น ถ้าผงวัตถุดิบแต่ละชุดมีขนาดเม็ดอยู่ในช่วงที่
แตกต่างกันน้ าหนักผงที่เติมเข้าในแม่พิมพ์ก็จะต่างกัน ซึ่งหลังจากการอัดก็จะได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นต่างกัน เมื่อ
ผ่านการเผาชิ้นงานก็จะหดตัวไม่เท่ากัน ท าให้ไม่สามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานให้มีความสม่ าเสมอได้ ดังนั้น การ
ตรวจสอบความหนาแน่นของผงจึงมีความจ าเป็นต้องท าก่อนที่ผงจะเข้าสู่กระบวนการอัด ปัจจุบันเครื่องวัดความ
หนาแน่นของผงจากการเคาะที่ใช้ในประเทศไทยเป็นเครื่องวัดความหนาแน่นของผงที่จะน าไปอัดเป็นเม็ดยาซึ่งต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์เครื่องวัดความหนาแน่นของผงส าหรับใช้ในกลุ่มวัสดุโลหะและเซรามิกซ์ผง 
ซึ่งเน้นการใช้งานในห้องปฏิบัติการและใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางตาม ASTM B527–06 Standard 
Test Method for Determination of Tap Density of Metallic Powders and Compounds เป็นข้อก าหนดใน
การประดิษฐ์ 

เครื่องวัดความหนาแน่นของผงพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของผงวัตถุดิบที่
จะน าไปอัดขึ้นรูปด้วยเคร่ืองอัดอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการวัดเป็นวิธีการตาม ASTM B527–06 เครื่องวัดความหนาแน่นของผงนี้
สามารถใช้ได้กับผงโลหะและผงเซรามิกส์ เคร่ืองถูกออกแบบให้สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ในการเคาะท าได้ง่าย อะไหล่
ในการซ่อมบ ารุงสามารถหาได้ทั่วไป เสียงจากการเคาะในขณะที่อุปกรณ์ท างานต่ ากว่า ๘๐ เดซิเบล (dB) สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์นี้ในห้องวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุทั่วไปได้ และเครื่องได้ผ่านการใช้งานให้ผลทดสอบได้ตามต้องการ 

 
 
 



       ๑๕๗ 

ชื่อผลงาน: กรรมวิธีการควบคุมความชื้นในภาชนะเพาะเลี้ยงพืชใช้สารละลายเพื่อควบคุมความชื้นร่วมกับการ
แลกเปลี่ยนอากาศภายใต้สภาพแวดล้อมควบคุม และกระบวนการตรวจสอบความต้านทานของต้นกล้าข้าวต่อเชื้อโรค
ไหม้ภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมในสภาพปลอดเชื้อปนเปื้อน 
ผู้รับผิดชอบ: นายเฉลิมพล เกิดมณี 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธวุิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ าตาล จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  สิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๐๖๐๑๐๐๕๙๗๓ เร่ือง “กรรมวิธีการควบคุมความชืน้ภายใน
ภาชนะเพาะเลี้ยงพืชโดยใชส้ารละลาย” และ ๐๙๐๑๐๐๔๔๓๒ เร่ือง “กระบวนการตรวจสอบความตา้นทานของตน้
กล้าข้าวต่อเชื้อโรคไหม้ภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมในสภาพปลอดเชื้อปนเปื้อน” 
 

สวทช. โดย ศช. ได้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมความชื้นภายในภาชนะให้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติมโตของพืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสามารถลดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ภายในภาชนะได้ต่ า
ถึงร้อยละ ๔๕ - ๖๕ พืชที่ถูกเพาะเลี้ยงในภาชนะภายใต้สภาพดังกล่าวจะมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมควบคุมที่
ก าหนดให้ ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติมโตรวดเร็ว แข็งแรง และมีการพัฒนาลักษณะทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของ
พืช ท าให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงและสามารถเจริญเติมโตได้ดีหลังจากการย้ายปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ 
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ าตาล จ ากัด ได้ขออนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี กรรมวิธีการควบคุมความชื้นใน
ภาชนะเพาะเลี้ยงโดยใช้สารละลายเพื่อควบคุมความชื้น ร่วมกับการแลกเปลี่ยนอากาศภายใต้สภาวะแวดล้อมควบคุม 
และกระบวนการตรวจสอบความต้านทานของต้นกล้าข้าวต่อเชื้อโรคไหม้ภายใต้ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในสภาพ
ปลอดเชื้อ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๕๘ 

ชื่อผลงาน: พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวาน พริก และมะเขือเทศ ให้แก่เกษตกรผลิตเพื่อบริโภค
และจ าหน่าย 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 
หน่วยงานสังกัด: ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:  กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย อยุธยา และ สกลนคร 

 
สวทช. โดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ได้มีการด าเนินงานถ่ายทอดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว 

ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จากการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน ๘ สายพันธุ์ ได้แก่ 
หวานนวลทอง หวานสลับสี เทียนขาว เทียนลาย เทียนสลับสี เทียนเหลือง ข้าวเหนียวหวาน และหวานดอกคูน ให้แก่
เกษตรเพื่อทดสอบความพึงพอใจในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวน ๑๓ 
จังหวัด เป็นพื้นที่ ๑๓๑ ไร่ คิดเป็นรายได้จากการที่เกษตรกรขายในรูปของฝักสด ประมาณ ๖.๖ ล้านบาท บางสายพันธุ์ 
เช่น พันธุ์หวานสลับสี (หวานนวลทอง) มีการทดสอบตลาดประเทศไต้หวัน ซึ่งพบว่ามีศักยภาพที่จะไปได้ในด้าน
การตลาด 

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานโรคใบหงิกเหลือง และโรคเห่ียวเขียว 
พันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กต้านทานโรคใบหงิกเหลือง โรคเห่ียวเขียว และโรครากปม รวมถึงพันธุ์พริกที่
พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีสมบัติความเผ็ดสูง ได้แก่ พันธุ์อัคนีพิโรธ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา โดยในปี ๒๕๕๖ สวทช. ได้ลงพื้นที่
เพื่อการถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน เลย อยุธยา และ สกลนคร 
 

 
 
 



       ๑๕๙ 

ชื่อผลงาน: การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดลูกหมาก 
ผู้รับผิดชอบ: นายธนกร ตันธนวัฒน์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาต ิ(ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั อุตสาหกรรมอะไหล่ (๑๙๙๙) จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  สิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๑๒๐๑๐๐๒๖๘๖  เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัด
ลูกหมาก” 

 
ลูกหมากหูร้อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเครื่องจักรระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ขั้นตอนของการขัดเงาผิวของชิ้นงาน ปัจจุบันการขัดเงาผิวของชิ้นงานจะใช้แรงงานถือชิ้นงานในมือและน าไปขัดกับหัว  
ขัดโดยตรง ซึ่งจะมีก าลังการผลิตสูงสุดต่อหัวขัดอยู่ที่ ๑๕๐ ชิ้นต่อวัน (ข้อมูลจาก บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (๑๙๙๙) 
จ ากัด ที่เป็นสองหัวขัดส าหรับขั้นตอนการขัดเงา) ด้วยวิธีการดังกล่าว จะมีก าลังการผลิตที่จ ากัด และบริษัทฯ ยังประสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานมาทดแทนหรือเพิ่มเติม เนื่องจากการท างานดังกล่าวเป็นงานที่ต้องใช้ความช านาญและท าให้
เกิดความเม่ือยล้าได้ง่าย นอกจากนั้น การถือชิ้นงานโดยตรงระหว่างการขัดเช่นนี้อาจท าให้เกิดอันตรายกับร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ สวทช. โดย ศว. ร่วมกับ ศอ. ได้ท าการออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดลูกหมาก ให้ได้ลักษณะของเครื่อง
ขัดลูกหมากเป็นไปตามที่ต้องการ โดยการท างานของเครื่องจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนระบบกลไกของเครื่องขัด
ลูกหมาก รับผิดชอบโดย ศว. และส่วนของระบบไฟฟ้าและควบคุม รับผิดชอบโดย ศอ.  

เครื่องขัดลูกหมากรถบรรทุกอัตโนมัติที่ สวทช. พัฒนาขึ้น ทางบริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (๑๙๙๙) จ ากัด ได้
น าไปใช้งาน พบว่า สามารถใช้เครื่องขัดลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองคุณลักษณะที่ต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน เครื่องขัดที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถปรับใช้ได้กับลูกหมาก ๒ ขนาด และใช้ระยะเวลาการท างาน
เพียง ๔๕ วินาทีต่อชิ้นงาน ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดชิ้นงานจาก ๓๐๐ ชิ้นต่อวัน เป็น ๖๐๐ ชิ้นต่อวัน 
ค านวณจากการท างานวันละ ๘ ชั่วโมง จากเดิมที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงาน ๒ คนต่อวัน นอกจากจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิตใน
ขั้นตอนการขัดลูกหมากแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดก าลังคนที่เหลือไปใช้ปฏิบัติงานในขั้นตอนอ่ืนๆที่จ าเป็นได้อีก
ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยแก้ปัญหาการจัดหาและฝึกแรงงานที่จะมาท างานในขั้นตอนการขัดลูกหมาก ซึ่งการขัดด้วยมือต้อง
อาศัยทักษะความช านาญค่อนข้างมาก ที่ส าคัญที่สุด คือ ช่วยลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจาก
การขัดด้วยมือ โดย บริษัทฯ ได้ขออนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีดังกล่าวจาก สวทช. เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๖๐ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์ (VAJA Android) 
ผู้รับผิดชอบ: ดร.ชัย วุฒิวิวฒันช์ัย  
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท กูรูสแควร์ จ ากัด 
 

สวทช. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี Text-to-Speech Synthesis ที่ช่วยแปลงข้อความจากตัวหนังสือ
ภาษาไทยให้มาเป็นเสียงพูดภาษาไทย โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิเช่น อุปกรณ์
ช่วยเหลือคนพิการ ที่ช่วยในการอ่านข้อความบนเว็บไซต์ หรือพัฒนาเพื่อใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ ในการรั บฟังอีเมล์
และข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) เพื่อ
ช่วยให้ความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่รถยนต์ 

นอกจากนี้ ศอ. ยังได้พัฒนาวาจา แอนดรอยด์ (VAJA Android) เพื่อใช้งานกับโทรศัพท์มือถือใน
ระบบปฏิบัติการ Android ส าหรับคนตาบอด (โดยเฉพาะในประเทศไทย) เนื่องจากปัจจุบันนี้ระบบปฏิบัติการบนมือถือ
เกือบทุกค่ายล้วนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอ (screen reader) ซึ่งมักจะถูกใส่ไว้ในส่วนช่วยเหลือผู้พิการ (accessibility) 
ตัวอย่างเช่น VoiceOver บน iOS แต่มีเพียง screen reader บน Symbian (3RD party software) และ VoiceOver 
ของ iOS เท่านั้นที่มีเสียงอ่าน TTS ในภาษาไทย ดังนั้นตัวเลือกของคนตาบอดในประเทศไทยในการซื้อสมาร์ทโฟนจึงมี
อยู่ค่อนข้างจ ากัด การพัฒนาวาจา Androi จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาใช้งานมือถือ Android ได้สมบูรณ์
มากข้ึน 

 

 



       ๑๖๑ 

ชื่อผลงาน: นาโนอิมัลชัน่ส าหรับไล่ยงุที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ ามนัตะไคร้หอมน้ ามนัแมงลักและน้ ามันหญา้แฝก 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอรอนงค์ หนูชูเชื้อ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั ศรีจันทร์สหโอสถ จ ากัด 
 

ยุงเป็นพาหะส าคัญของการเกิดโรคที่ส าคัญ ได้แก่ มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ซึ่งล้วนแต่
เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศในเขตร้อน การป้องกันยุงกัดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยป้องกันการ ติด
โรคจากยุงซึ่งเป็นพาหะน าโรค ปัจจุบันในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรชนิดน้ ามันหอมระเหย (essential 
/volatile oil) มาใช้เป็นสารกันยุงจากธรรมชาติ ซึ่งมีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ในแง่ของการไม่สะสมในร่างกายและไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและบางชนิดมีความจ าเพาะต่อชนิดของยุงอีกด้วย 

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชั่นไล่ยุงซึ่งเก็บกักสารสมุนไพรไล่ยุง เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีผลต่อการเพิ่ม
ระยะเวลาในการออกฤทธิ์และความความคงตัวของน้ ามันในการสัมผัสอากาศ แสงแดด และมีผลต่อความคงตัวในระยะ
ยาว นอกจากนี้ การเตรียมในรูปแบบนี้จะสามารถควบคุมการปลดปล่ อยสารสมุนไพรให้ออกฤทธิ์ อย่างช้าๆได้
เช่นเดียวกับส่วนประกอบในการเตรียมอนุภาคที่ใช้ในการเตรียมมีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังต่ า จึงมีประโยชน์ในแง่
ของธุรกิจเครื่องส าอางและทางการเกษตร 

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ ากัด รับอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ โดย สวทช. จะได้รับ 
(๑) ค่าตอบแทนการอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยส าหรับการเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee) เป็นเงิน
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และ (๒) ค่าตอบแทนการอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยส าหรับการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Royalty fee) ระยะเวลา ๔ ปี ร้อยละ ๓ จากยอดขายต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๖๒ 

ชื่อผลงาน: ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่ใช้เพลิงคู่ 
ผู้รับผิดชอบ: ดร. ธีระ ภัทราพรนันท ์
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท ทีโอ จ ากัด 
 

โดยปรกติแล้วการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่สามารถท าได้ เนื่องจากระบบการเผา
ไหม้ในห้องเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้ใช้หัวเทียนในการสร้างประจุไฟเพื่อเผาไหม้ แต่แก๊สมีความจ าเป็นต้องใช้
ตัวสร้างประกายไฟในการจุดระเบิด ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลใช้การอัดในห้องเชื้อเพลิงท าให้เกิดความหนาแน่นและเกิดความ
ร้อนในห้องเผาไหม้จนเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง  

สวทช. โดย ศอ. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีในการท ากล่องควบคุมและประเมินผลแก๊ส (Electronic Control 
Unit: ECU) และ sensor ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็ว และความเร่ง เพื่อควบคุมการฉีดแก๊สและน้ ามันดีเซลผสมกัน โดย 
ECU จะควบคุมปริมาณแก๊สและน้ ามันให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและรอบเครื่องยนต์ กล่าวคือ ควบคุมการ
ท างานร่วมกันระหว่างแก๊สและน้ ามัน กรณีที่ใช้แก๊ส NGV จะจ่ายแก๊สร้อยละ ๙๐ ร่วมกับน้ ามันร้อยละ ๑๐ ส่วนกรณีที่
ใช้แก๊ส LPG จะจ่ายแก๊สร้อยละ ๗๐ ร่วมกับน้ ามันร้อยละ ๓๐ เพื่อรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้สึกหรอในระยะยาว และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ภาคเอกชนแล้ว 

 

 

 

 

 

 
 



       ๑๖๓ 

ชื่อผลงาน: แบบอุปกรณ์แบบพบัได้ส าหรับเอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย และผลงานวิจัยอุปกรณ์
แบบพับได้ส าหรับเอนผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย 
ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล ชโยพทิักษ์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 

ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาหนึ่งที่พบค่อนข้างสูงในกลุ่มคนพิการ ซึ่งปัจจุบันสถานบริการด้าน  
ทันตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความตระหนักถึงอุปสรรคของการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ
ของคนพิการ ประกอบกับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ จึงเป็นส่วนผลักดันให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางทันตกรรม เพื่อสนับสนุนให้คนที่มีความพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ได้มากขึ้น คณะผู้วิจัย สวทช. ได้พัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) ซึ่งเป็นชุดต้นแบบเพื่อให้บริการ
ทางด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งเก้าอ้ีโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายจากเก้าอ้ีล้อเลื่อนไปยัง
เก้าอ้ีท าฟัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยให้ผู้รับบริการ โดยปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดเทคเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน เพื่อผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๖๔ 

 
ชื่อผลงาน: เครื่องท าความสะอาดเมล็ดงา 
ผู้รับผิดชอบ: ผศ.กาญจนา บนัสิทธิ ์
หน่วยงานสังกัด: ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จ ากัด 

 
เครื่องท าความสะอาดเมล็ดงามีลักษณะเด่น คือ เป็นเครื่องที่สามารถท าความสะอาดเมล็ดงาลาน (หมายถึง

เมล็ดงาที่ได้ภายหลังจากการกะเทาะออกจากฝัก ซึ่งจะมีส่วนของเศษใบ กิ่ง และเปลือกฝักติดมาด้วย) ให้สะอาด โดยได้
เมล็ดงาที่สะอาดเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๙๘.๙ ท าให้ประหยัดแรงงานและเวลาในการท าความสะอาดเมล็ดงา เครื่องนี้มี
คุณสมบัติสามารถแยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่จากเมล็ดงาลาน โดยใช้ขนาดตะแกรงต่างกัน และแยกส่วนปนเปื้อนขนาดเล็ก
ที่เบากว่าเมล็ดโดยใช้แรงลม และสามารถลดความชื้นได้เพียงเล็กน้อยโดยใช้ไฟส่อง 

การใช้งานเร่ิมจากน าเมล็ดงาที่เคาะได้จากต้นงา อาจแยกหรือไม่แยกเอาเศษฝักและใบแห้งออก หรือที่เรียกว่างา
ลาน เทลงในกรวยที่มีลิ้นชักเลื่อนปิด-เปิด เพื่อควบคุมปริมาณการไหลของเมล็ดงาที่ยังมีสิ่งปนเปื้อนโดยปิดลิ้นชักไว้ก่อน 
จากนั้นจึงเปิดสวิตซ์ที่กล่องควบคุมเพื่อให้แรงจากมอเตอร์หมุนพูเล่เขย่าตะแกรงร่อน และท าให้ระบบเป่าฝุ่นท างาน 
จากนั้นจึงเปิดลิ้นชักให้เมล็ดงาไหลผ่านตะแกรงชั้นแรก เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่ออก ท าให้เมล็ดงาที่คละขนาด ไหล
ผ่านตะแกรงชั้นที่ ๒ เพื่อร่อนแยกเมล็ดงาขนาดเล็ก เศษก้อนหินและเศษโลหะออก ส าหรับเศษโลหะ(ถ้ามี) จะถูกแยกออก
ได้จากการไหลผ่านแม่เหล็ก ก่อนไหลออกสู่กระบะรองรับ เมล็ดงาที่ได้จะมีขนาดสม่ าเสมอและสะอาด น าเมล็ดงาที่แยกสิ่ง
ปนเปื้อนขนาดใหญ่ออกแล้ว เทใส่กรวยรับที่มีแผ่นเหล็กเป็นลิ้นชักปิด - เปิด ที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลได้ เมื่อเปิดลิ้นชัก
ปล่อยลงเมล็ดงาจะไหลผ่านตะแกรงเขย่าร่อนชั้นแรก เพื่อแยกส่วนปนเปื้อนขนาดใหญ่กว่าเมล็ดงาออก เมล็ดงาส่วนที่เล็ก
จะผ่านลงตะแกรงร่อนละเอียด เพื่อแยกส่วนฝุ่นผงที่เล็กและเบาออก เมล็ดที่แยกได้จะไหลผ่านแผ่นโลหะร้อน จากการ
ส่องไฟสปอตไลต์ ที่ท าไว้เป็นชั้นๆ ให้ช่วยเพิ่มความร้อนกับเมล็ด พร้อมกับท าให้ฝุ่นผงที่เบาและเมล็ดลีบถูกดูดออกก่อนจะ
ผ่านลงสู่ภาชนะรองรับ เมื่อมีการปรับอัตราการไหลให้เหมาสม จะท าให้ได้เมล็ดงาที่มีความสะอาดและขนาดสม่ าเสมอ 
และท าให้เมล็ดงามีความร้อนในเมล็ดสูงกว่าเมล็ดงาก่อนเข้าเครื่องท าความสะอาดพร้อมอบ 



       ๑๖๕ 

ชื่อผลงาน: เม็ดพลาสติกเข้มข้น (Masterbatch หรือ Compound) และกระบวนการขึ้นรปูเพื่อการผลิตและจ าหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด Active ที่มีคุณสมบัติในการยืดอายผุกัสดและผลไม้สดเพื่อการขยายผลในเชิงพาณชิย์ 
ผู้รับผิดชอบ: นายนพดล เกิดดอนแฝก 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั นารายณ์แพค จ ากัด 
 
 

สวทช. โดย ศว. ได้ท าการพัฒนาวิธีการเตรียมเม็ดพลาสติกเข้มข้นหรือมาสเตอร์แบช (Masterbatch) โดยใช้
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ และการออกแบบสกรูด้วยหลักการเชิงวิศวกรรม เพื่อออกแบบสกรูที่เหมาะสมในการเตรียมเม็ด
พลาสติก นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังมีการทดสอบสมบัติของเม็ดพลาสติกเข้มข้นที่เตรียมได้ ตามมาตรฐาน FDA เป็นเม็ด
พลาสติกที่ใช้ในการเตรียมบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด มีการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ในระหว่างกระบวนการการน าเม็ดพลาสติกเข้มข้นไปใช้งาน และการสนับสนุนฟิล์มตัวอย่างให้แก่เครือข่าย
นักวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ใช้งานเพื่อการส่งออกผลิตผลสด และผู้ใช้งานบรรจุผลิตผลสดภายในประเทศ  
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจ าหน่ายฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด
ดังกล่าว จ านวน ๓ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ ากัด (๒) บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) และ (๓) บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ ากัด และมีบริษัทที่ได้รับสิทธิการผลิตและจ าหน่ายใหม่ในปี 
๒๕๕๖ คือ บริษัท นารายณ์แพค จ ากัด จากการประเมินผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ
ผลิตผลสดที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ใช้ฟิล์มฯ มากกว่า ๑๐๐ ราย โดยเป็นสัดส่วนผู้ส่งออกประมาณ
ร้อยละ ๖๐ และผู้จ าหน่ายผลิตผลสดในตลาดซุปเปอร์มาเก็ตไทยประมาณร้อยละ ๔๐ ผลงานนี้สร้างรายได้สู่บริษัทผู้รับ
สิทธิฯ มากกว่า ๘ ล้านบาท เกิดรายได้สู่ สวทช. มากกว่า ๔ ล้านบาทและส่งผลต่อการน าเข้าฟิล์มพลาสติกยืดอายุผลิต 
ผลสดราคาแพงได้มากกว่า ๒๒ ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๖๖ 

ชื่อผลงาน : ต้นแบบเตาผลิตความร้อนและระบบลมร้อนส าหรับอบยางพาราแผ่นที่มีประสิทธิภาพ และ 
ความปลอดภัยสูง 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุนทรีย์ โฆษิตชัยยงค ์
หน่วยงานสังกัด: ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: กลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านเขาหมาก อ.เมือง จ.ตราด 
 

ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก โดยผลิตในรูปของยางแท่ง ๑.๒ ล้านตัน ยางแผ่น
รมควัน ๐.๘ ล้านตัน และน้ ายางข้น ๐.๕ ล้านตัน แม้ว่าสัดส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 
แต่ยางแผ่นรมควันยังเป็นรูปแบบของยางพาราที่ส าคัญที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ผลิตโดยเกษตรกร
รายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตยางพารากลุ่มใหญ่ของประเทศ ปัญหาของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย คือ การ
แห้งของแผ่นยางที่ไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากความร้อนที่เข้าสู่ห้องอบกระจายตัวไม่สม่ าเสมอ มีการร้อนมากเป็นจุดๆ ท าให้
ยางแผ่นรมควันที่ได้มีคุณภาพต่ า และใช้เวลามากในการอบยางแต่ละครั้ง ท าให้สูญเสียไม้ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจ านวน
มาก ในขณะที่ราคาไม้ฟืนสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเตาอบยางให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  สามารถควบคุม
อุณหภูมิในห้องอบยางได้ดีขึ้น เพื่อให้ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

สวทช. โดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด าเนินการส่งเสริมการใช้เตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน 
ในปี ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการขยายผลการใช้งานเตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงานกับเกษตรกรสวนยาง กลุ่มสัจจะ
พัฒนายางบ้านท้ายวัง อ.เมือง จ.ตราด เพื่อปรับปรุงระบบ โดยใช้เตาผลิตความร้อน ๑ เตา ให้รองรับการใช้งานได้กับ
ห้องอบรมควันแบบสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) (สร้างปี ๒๕๓๘) จ านวน ๒ ห้อง บรรจุยางแผ่นได้ทั้งหมด ๑๒ เก๊ะ
ยางหรือคิดเป็นน้ าหนักยางแห้งประมาณ ๗ ตัน ท าให้ยางแผ่นที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิงร้อยละ ๓๐ คิดเป็น
มูลค่า ๑๐๕,๐๐๐ บาทต่อเตาต่อปี (ค านวณจากราคาไม้ฟืน ๑.๒ บาทต่อกิโลกรัม) ผลิตยางแผ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ ๗๐ จาก
เดิม ๔๒ เป็น ๗๒ ตันยางแห้งต่อเดือน และลดระยะเวลาในการอบยางแผน่ร้อยละ ๒๐ จากเดิม ๔ วัน ๓ คืน เป็น ๓ วัน 
๒ คืน จากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นท าให้กลุ่มเกษตรกรลงทุนสร้างเตาผลิตความร้อนอีก ๑ เตา โดยเปลี่ยนรูปทรงกลมเป็น
ทรงสี่เหลี่ยมท าให้ใส่ฟืนได้ง่ายขึ้น เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท าให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ ายางสด ๘.๔ ล้าน
บาทต่อปี  

ในปี ๒๕๕๖ มีการขยายงานไปในกลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านเขาหมาก อ.เมือง จ.ตราด อีก ๒ เตา และมี
แผนการขยายผลไปยังชุมชนใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.น่าน และภาคเอกชน ใน จ.
นครพนม จ.ร้อยเอ็ด 

   
 



       ๑๖๗ 

ชื่อผลงาน: เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตผลสด พริก มะเขือเทศ 
ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศเ์สถียร 
หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนา่น เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์ 
 

สวทช. โดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ได้มีการด าเนินงานร่วมกับ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ 
ผู้ อ านวยการศูนย์ปรับปรุ งพันธุ์ พื ช เพื่ อการเกษตรที่ ยั่ งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ .ดร .สุ ชี ลา  
เตชะวงศ์ เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  ผลิตผลสด พริก  
มะเขือเทศ โดยการแจกพันธุ์พริกห้วยสีทนกัลปพฤกษ์ มะเขือเทศพันธุ์โกลเด้นปริ้นเซส และพันธุ์แบล็คเชอรี่ 
ขามแก่น ให้กับเกษตรกรกลุ่มละ ๕๐๐ เมล็ด เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัย
ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเกษตรกรที่เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เครือข่าย สวทช. ในจังหวัดน่าน เลย สกลนคร อุบลราชธานี และ
สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ คน 
 
 
 
 
 
ชื่อผลงาน: เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพด ข้าวเหนียว ข้าวก่ า 
ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศเ์สถียร 
หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:  เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนา่น เลย สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์ 

 
สวทช. โดย ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ได้มีการด าเนินงานร่วมกับ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ 

ผู้ อ านวยการศูนย์ปรับปรุ งพันธุ์ พื ช เพื่ อการเกษตรที่ ยั่ งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ .ดร .สุ ชี ลา  
เตชะวงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพด ข้าวเหนียว ข้าวก่ า เป็นผลิตภันฑ์
ต่างๆ ได้แก่ คอร์นนัทคุกกี้ คอร์นนัท น้ าข้าวโพดสีม่วง นมข้าวโพด เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัย
ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่
เครือข่าย สวทช. ใน จังหวัดน่าน เลย สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ คน 
 

พันธุ์พริกห้วยสีทนกัลปพฤกษ ์



       ๑๖๘ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทยจากข้อความวาจา รุ่นที่ ๖.๐ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รู้จ า
เสียงพูด ไอสปีช รุ่นที่ ๑.๕ 
ผู้รับผิดชอบ: ห้องปฏิบัติการวิจยัเทคโนโลยีเสียง 
หน่วยงานสังกัด : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

สวทช. โดย ศอ. ลงนามสัญญาร่วมทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทยจากข้อความ วาจา 
รุ่นที่ ๖.๐ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รู้จ าเสียงพูด ไอสปีช รุ่นที่ ๑.๕ เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเสียงพูด
ให้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะห์เสียงภาษาไทยจากข้อความ วาจา รุ่นที่ ๖.๐ เป็น
ซอฟแวร์ที่แปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด สามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วน
วิเคราะห์ค าอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รู้จ าเสียงพูด 
ไอสปีช รุ่นที่ ๑.๕ เป็นซอฟต์แวร์รู้จ าเสียงพูดที่เป็นค าโดด (Isolated word recognition: IWR) ใช้แปลงเสียงพูดเป็น
ข้อความ พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการสร้างชุดค าที่จะรู้จ า  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
ส าหรับให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการท าวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือ ศอ. จะได้จัดอบรม
การใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูด ทั้งเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงและเทคโนโลยีรู้จ าเสียงพูด และการประยุกต์ใช้งาน ให้ แก่
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ การพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเสียงพูด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและ
สถาบันการศึกษาในการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม ภาคการศึกษา และภาค
ธุรกิจในวงกว้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๖๙ 

ชื่อผลงาน: กระบวนการเตรียมน้ ายางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกที่ปราศจากสารเททระเมทิลไทยูแรมได
ซัลไฟด์ และผลงานวิจัยสูตรการเตรียมน้ ายางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑจ์ุกนมหลอกที่ปราศจากสารเททระเมทิลไทยูแรม
ไดซัลไฟด์ 
หัวหน้าโครงการ: นายสุรพิชญ  ลอยกุลนันท์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ความลับทางการค้าเลขที่ค าขอ ลค.๖๗๔๓ 
 

ปัจจุบัน ระบบการรักษาสภาพน้ ายางสดและน้ ายางข้นจะใช้แอมโมเนียรวมกับ Tetramethyl Thiuram 
Disulphide (TMTD) และ Zinc Oxide (ZnO) โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติประเภทจุกนมและจุกนมหลอกมี
ความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสุขอนามัยและความสะอาด เพราะต้องใช้โดยตรงกับทารก และมีข้อก าหนดในเรื่อง
ปริมาณของโลหะที่เป็นพิษต่างๆ อาทิ ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู และปรอท รวมทั้ง ZnO ที่อยู่ในกระบวนการรักษา
สภาพน้ ายาง นอกจากนี้ สาร TMTD ยังมีข้อมูลทางการแพทย์ว่าเป็นสารที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง สวทช. โดย 
ศว. ได้ท าการศึกษาวิธีการเตรียมน้ ายางข้นชนิดไร้แอมโมเนียขึ้น เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจุกนมยาง ด้วยวิธีการแบบ
ใหม่โดยใช้สารรักษาสภาพน้ ายางสดที่เรียกว่า TAPS (Thai Advanced Preservative System) แทนการใช้สารเดิมที่
เป็นปัญหา ได้แก่ แอมโมเนีย TMTD และ ZnO ส าหรับ TAPS เป็นสารพิเศษใช้ผสมน้ ายางสดในอัตราส่วนร้อยละ ๐.๔ 
เท่ากันกับแบบเดิม แต่จะส่งผลให้น้ ายางข้นที่ได้ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไม่มีโลหะหนักเป็น
ส่วนประกอบ ประหยัดเวลาและแรงงาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ รวมทั้งไม่เกิดกากตะกอนขี้แป้งและลดปัญหา
การบ าบัดน้ าเสีย เพราะไม่มีการใช้กรดซัลฟิวริก และเป็นน้ ายางที่มีความปลอดภัยสูงเหมาะส าหรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทจุกนมยางส าหรับเด็กทารก 

 

 



       ๑๗๐ 

ชื่อผลงาน: ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอ้อยใจ ทองเฌอ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท กรีน พลัส พลังงาน จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๐๗๐๓๐๐๐๘๙๖ เรื่อง “ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอ
ดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน” 
 
 

น้ ามันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่ งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ ามันพืช ไขมันสัตว์ หรือ
สาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ 
เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้ คุณสมบัติส าคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลาย
ได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องด้วยค่าความเป็นกรดของน้ ามันไบโอ
ดีเซลเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องท าการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน้ ามันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่
ในน้ ามันไบโอดีเซลนั้นส่วนใหญ่มาจากการไฮโดรไลซ์ของน้ ามันเกิดเป็นกรดไขมันอิสระ สวทช. โดย ศว. จึงได้คิดค้นและ
พัฒนาชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของกรดไขมันขึ้น ซึ่งชุดทดสอบดังกล่าวสามารถ
ทดสอบคุณภาพของน้ ามันไบโอดีเซลได้รวดเร็วเหมาะส าหรับการใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก 

 

 



       ๑๗๑ 

ชื่อผลงาน: เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและกลิ่นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม และเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
ผู้รับผิดชอบ: นายสิรพัฒน์ ประโทนเทพ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เพอร์เฟค คอมพา
เนียน กรุ๊ป จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  สิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๐๘๐๑๐๐๔๒๓๘ เรื่อง “วิธีการตรวจจับกลิ่นและเครื่อง
ตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีการดังกล่าว” 
 

ด้วยคุณสมบัติการจดจ าและแยกแยะกลิ่นต่างๆ แทนหรือเสริมการท างานของมนุษย์หรือสัตว์ได้ จมูก
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) จึงกลายเป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่เริ่มน าไปใช้งานอย่างแพร่หลายในแวดวงต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น สวทช. โดย ศน. และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนางานวิจัยจมูก
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ อาทิ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การปนเปื้อน
และการเสื่อมสภาพ หรือใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับสารเจือปนในอากาศที่อาจเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ และด้วยความสามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย ท าให้ผลงานวิจัยจมูก
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชน เช่น งานตรวจวัดกลิ่นในฟาร์มเพาะเลี้ยงสุกร และการตรวจวัดกลิ่น
ข้าวในการผลิตอาหาร  

ปัจจุบัน ศน. และพันธมิตรได้จ าหน่ายต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ระดับอุตสาหกรรมให้กับบริษัทเอกชนเพื่อน า
ผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและกลิ่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๗๒ 

ชื่อผลงาน: เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค LFD โดยใช้ไพรเมอร์ 
๖ ตัว ที่จ าเพาะต่อจึโนมของไวรัส IHHNV ๘ ต าแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ: นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๑๒๐๓๐๐๐๕๑๘ เร่ือง “กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสไอเอ็ช
เอ็ชเอ็นวีในกุ้ง” 
 

การเพาะเลี้ยงกุ้งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย แต่ผลกระทบส าคัญต่อยอดการ
ผลิตสาเหตุหนึ่งคือ โรคระบาดของกุ้ง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เป็นสาเหตุส าคัญที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัส
ในกุ้งมีหลายชนิด ชนิดหนึ่งที่ส าคัญคือ โรคตัวพิการ ซึ่งเกิดจากเชื้อไววรัส IHHNV (Infectious Hypodermal and 
Hematopoietic Necrosis Virus) เป็นโรคไวรัสที่พบได้ทั่วไปในระหว่างการเลี้ยงในบ่อ ซึ่งท าให้กุ้งที่ติดเชื้อดังกล่าวไม่
โต มีขนาดแคระแกรน ได้ผลผลิตที่ต่ า ท าให้เกษตรกรเสียหายจากค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยโรคใน
กุ้งในช่วงต่างๆ ของการผลิตกุ้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สวทช. โดย ศช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV 
โดยใช้เทคนิค Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค Lateral Flow 
Dipstick (LFD) ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจากเชื้อไวรัส IHHNV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นย า และมีกระบวนการตรวจที่ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผลได้ง่าย ชุดตรวจไวรัส IHHNV เป็นการพัฒนาเทคนิค LAMP 
และตรวจสอบด้วยเทคนิค LFD ใช้ส าหรับตรวจการติดเชื้อไวรัส IHHNV ในตัวอย่างกุ้ง รวมทั้งสัตว์พาหะ โดยใช้เวลาใน
การตรวจเพียง ๔๕ นาที เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัส IHHNV   
 
 

 
 



       ๑๗๓ 

ชื่อผลงาน: เทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส YHV โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอนอนุภาค
ทองค าโดยใช้ไพรเมอร์ ๓ คู่ ที่จ าเพาะต่อจีโนมของไวรัส YHV ๘ ต าแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ: นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย   
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตรเลขที่ค าขอ ๑๒๐๓๐๐๐๗๗๒ เร่ือง “กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรค
หัวเหลืองในกุ้ง” 
 

การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยสามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้การติดเชื้อ
ไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow-head virus : YHV) ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการ
วินิจฉัยและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสในกุ้งจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง สวทช. โดย ศช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจไวรัส YHV 
ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้ง โดยการเพิ่มสารพันธุกรรมของไวรัสในหลอดทดลอง
โดยใช้เทคนิค Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอน
อนุภาคทองค า  ซึ่งใช้เวลาในการอ่านผลไม่เกิน ๑ นาที  วิธีการนี้ใช้เวลารวมเพียง ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที และไม่ต้องใช้
เครื่อง Thermal Cycler และเครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า จึงเหมาะกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม  

 



       ๑๗๔ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech Assessment: TSA) 
ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิป์ระเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

ปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารจ านวนมากที่สื่อสารออกมาไม่ได้และนับวันผู้มีปัญหาดังกล่าวจะมีจ านวน
เพิ่มข้ึนทุกปี สวทช. โดย ศอ. จึงได้พัฒนาโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech Assessment : TSA) 
ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร สามารถแสดงความต้องการหรือความรู้สึกให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ โปรแกรมการประเมิน
เสียงพูดภาษาไทย หรือ TSA เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมช่วยการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ๓ โปรแกรม ได้แก่ (๑) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินเสียงพูดภาษาไทย โปรแกรมนี้เหมาะส าหรับผู้พิการที่ไม่สามารถควบคุมเสียงและ
จังหวะการพูดได้ ซี่งโปรแกรม TSA จะช่วยให้ผู้พิการได้ฝึกการออกเสียง โดยเน้นที่ความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูด
และการหายใจ (๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสื่อสารส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร (โปรแกรมปราศรัย) 
โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูด เช่น คนใบ้ ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ โดยผ่านรูปภาพ 
ข้อความ และเสียงที่บันทึกไว้ในโปรแกรม และ (๓) ระบบช่วยสื่อสารในห้องไอซียูและผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น หรือระบบ
ไอซียูทอล์ก (ICU Talk) ระบบนี้จะคล้ายคลึงกับโปรแกรมปราศรัย แต่ออกแบบให้มีการรับค าสั่งจากผู้ป่วยได้หลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น กดปุ่มสวิทซ์ ระบบทัชสกรีน หรือ
ประมวลผลแบบอิมเมจจากการเคลื่อนไหวต่างๆ จึงเหมาะส าหรับใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุ มการ
ท างานของร่างกายได้อย่างปกติ 
   

 



       ๑๗๕ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา รุ่นที่ ๖.๐ ส าหรับติดตั้งบน Linux เซิร์ฟเวอร์ 
ผู้รับผิดชอบ: นายชัย วฒุิวิวฒัน์ชัย 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)  
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท เทลวอยซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิป์ระเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

สวทช. โดย ศอ. ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่แปลง
ข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด “วาจา”สามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์
ค าอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ยังมีส่วนท านายสัทสัมพันธ์ (Prosody 
prediction) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และการท านายความยาวของหน่วยเสียง ท าให้เสียงสังเคราะห์มี
ความเป็นธรรมชาติดังเช่นเสียงพูดของคน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทั้งในรูปแบบที่ผ่านเว็บบริการ และ
รูปแบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป  

ปัจจุบัน ศอ. ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) ถึงเวอร์ชั่นล่าสุด คือ วาจา ๖.๐ 
และสามารถติดตั้งบน Linux เซิร์ฟเวอร์  ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบใหม่ ซึ่งอาศัยแบบจ าลองทางสถิติ 
Hidden Markov Model ในการผลิตเสียง เทคนิคนี้ช่วยแก้ปัญหาการสะดุดของเสียงที่เคยเกิดขึ้นในวาจาเวอร์ชั่น
ก่อนๆ เมื่อประกอบเข้ากับส่วนท านายสัทสัมพันธ์ ที่ช่วยวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และท านายความยาวของหน่วยเสียง 
ท าให้ได้เสียงสังเคราะห์ที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วาจา ๖.๐ ยังสามารถสร้าง
เสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค าอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม 

 



       ๑๗๖ 

ชื่อผลงาน: หนังสือ "การเดินทางของเมล็ดต้อยติ่ง" 
ผู้รับผิดชอบ: นางฤทัย จงสฤษดิ์ 
หน่วยงานสังกัด: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ทะเบียนลิขสิทธิ์เลขที่ ว.๘๓๕๖ 
 

“การเดินทางของเมล็ดต้อยติ่ง” เป็นหนังสือนิทานที่บอกเล่าเรื่องราวทางธรรมชาติรอบตัวและสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดต้อยติ่งให้กับเด็กๆ ด้วยภาษาที่สละสลวย เข้าใจง่าย และมุมมองที่มองธรรมชาติที่งดงาม สะท้อน
ให้เห็นถึงความช่างสังเกตแบบนักวิทยาศาสตร์ และความรักในธรรมชาติของผู้เขียนอย่างชัดเจน เด็กๆ จะได้รับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับเรื่องราวของเมล็ดต้อยติ่ง ตั้งแต่ก าเนิด เติบโต จนถึงการแพร่พันธุ์ รวมถึงช่วงชีวิตส าคัญของ
เมล็ดต้อยติ่งกับการแตกตัวของฝักต้อยติ่งที่คล้ายดังระเบิดเมื่อถูกโยนลงน้ า เกิดจินตนาการ มีความรักและเข้าใจ
ธรรมชาติรอบตัวอย่างสนุกสนาน 
 

 
 



       ๑๗๗ 

ผลงาน: “พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ” เพาะปลูกเพื่อสกัดสาร capsaicin เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อ
การจ าหน่าย 
ผู้รับผิดชอบ: นางสุชีลา เตชะวงค์เสถียร 
หน่วยงานสังกัด:  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เลขที่ค าขอ ๑๒๓/๒๕๕๔ 
 

พริกเป็นพืชที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ทางเภสัชวิทยา เนื่องจาก ความเผ็ดร้อนของพริกมีสรรพคุณช่วยลด
อาการปวดบวม ฟกช้ า เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จากคุณสมบัติดังกล่าว รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง ภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช . 
เพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัว จากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ได้เป็น พริกพันธุ์อัคนี
พิโรธ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความเผ็ดที่สุดในโลก 

พริกลูกผสมอัคนีพิโรธ เป็นพืชกึ่งยืนต้น สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายฤดู ปรับตัวได้ดี ทนทานต่อโรคแอนแทรก
โนส มีความเผ็ดสูงมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ สโคว์วิลล์ ผลผลิตพริกสดสูงประมาณ ๓,๖๐๐ กิโลกรัม/ไร่ (เก็บเก่ียวได้ ๔ ครั้ง) 
หรือพริกแห้งของพันธุ์อัคนีพิโรธประมาณ ๓๒ กิโลกรัม ให้ผลผลิตสารเผ็ด (capsaicin) ประมาณ ๑ กิโลกรัม โดยสาร 
capsaicin สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมส าคัญในผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการจ าหน่ายได้ 
 
 
 

 



       ๑๗๘ 

ชื่อผลงาน: พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม ๘๐ 
ผู้รับผิดชอบ: นางสุชีลา เตชะวงค์เสถียร 
หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท เจียไต๋ จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: คุ้มครองพันธุ์พืชเลขที่ค าขอ ๓๙๒/๒๕๕๑ 
 

ประเทศไทยส่งออกพริกทั้งในรูปผลสด ซอสพริก พริกแห้ง เครื่องแกงส าเร็จรูป และพริกบดหรือป่น นอกจาก
การใช้พริกในการประกอบอาหารแล้วยังมีการน าสารเผ็ดของพริก ที่ท าให้เกิดรสเผ็ดร้อนที่อยู่ในไส้ของผลพริกไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยามากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พริก ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ในรูปแคปซูล และ
ผลิตภัณฑ์ในรูปโลชั่นและครีม ใช้เป็นยาทาภายนอกบรรเทาปวดเมื่อย ปวดตามข้อ เป็นต้น สวทช. จึงให้การสนับสนุน 
รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการท าวิจัย พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์พริก
ยอดสน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีปริมาณสารเผ็ดสูง จนได้สายพันธุ์พริกที่มีคุณภาพความเผ็ดสูง ภายใต้ชื่อ
พริกพันธุ์ "ยอดสนเข็ม ๘๐" พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม ๘๐ แตกต่างจากพริกพันธุ์ยอดสนทั่วไป โดยเป็นพริกที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากให้ปริมาณสารส าคัญหลักในพริก คือ capsaicin ปริมาณสูงและมีความคงตัว พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม ๘๐ มีทรง
ต้นสูงแข็งแรง ทรงพุ่มขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์ยอดสนทั่วไป ๑ เท่า หรือประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลดิบจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อผลสุกจะมีสีแดงสด และเมื่อแห้งจะมีสีแดงเข้ม เหมาะแก่การผลิตเป็นพริกแห้ง ซึ่ง พริกพันธุ์
ยอดสนเข็ม ๘๐ มีความเผ็ดประมาณ ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ สโคว์วิลล์  
  

 
 



       ๑๗๙ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา รุ่นที่ ๖.๐ 
ผู้รับผิดชอบ: นายชัย วฒุิวิวฒัน์ชัย 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิป์ระเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

สวทช. โดย ศอ. ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่แปลง
ข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด “วาจา”สามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์
ค าอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ยังมีส่วนท านายสัทสัมพันธ์ (Prosody 
prediction) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และการท านายความยาวของหน่วยเสียง ท าให้เสียงสังเคราะห์มี
ความเป็นธรรมชาติดังเช่นเสียงพูดของคน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทั้งในรูปแบบที่ผ่านเว็บบริการ และ
รูปแบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป  

ปัจจุบัน ศอ. ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) ถึงเวอร์ชั่นล่าสุด คือ วาจา ๖.๐ ที่
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบใหม่ ซึ่งอาศัยแบบจ าลองทางสถิติ Hidden Markov Model ในการผลิต
เสียง เทคนิคนี้ช่วยแก้ปัญหาการสะดุดของเสียงที่เคยเกิดขึ้นในวาจาเวอร์ชั่นก่อนๆ เมื่อประกอบเข้ากับส่วนท านายสัท
สัมพันธ์ที่ช่วยวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และท านายความยาวของหน่วยเสียง ท าให้ได้เสียงสังเคราะห์ที่มีความเป็น
ธรรมชาติ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วาจา ๖.๐ ยังสามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมค าในภาษาไทย 
เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค าอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



       ๑๘๐ 

ชื่อผลงาน: โปรแกรม Secret-Letter (Mobile Application) 
หัวหน้าโครงการ: นายวสันต์ ภัทรอธิคม 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: ประชาชนทั่วไป 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงท าให้มีการส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพิ่มมาก
ขึ้น อาทิเช่น อีเมล (E-mail) ข้อความสั้น (SMS) และ Multimedia Messaging Service (MMS) เป็นต้น การจะท าให้
ข้อมูลเป็นความลับ (Confidentiality) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นั้นจึงเป็น
เร่ืองส าคัญ สวทช. โดย ศอ. จึงได้พัฒนาโปรแกรม Secret-Letter ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลโดยการเข้ารหัสข้อมูล 
โปรแกรม Secret-Letter ใช้ส าหรับเข้ารหัสข้อความ โดยใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ AES-256 (Advance Encryption 
Standard) และ Base-64 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อความ โดยข้อความที่เข้ารหัสแล้วจะสามารถส่งเป็นอีเมลหรือ
ข้อความสั้นจากโปรแกรม รหัสที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อความจะต้องมีความยาวอย่างน้อย ๑๐ ตัวอักษร โปรแกรม 
Secret-Letter สามารถรองรับข้อความและรหัสได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้ (๑) ป้อน
ข้อความ ความยาวไม่เกิน ๕๕ ตัวอักษร ต่อ ๑ SMS  (๒) ป้อนรหัสขนาด ๑๐ ตัวขึ้นไป (๓) กดปุ่ม Encrypt (รูปแม่กุญ
เเจ) กลางหน้าจอ และ (๔) ข้อความที่เข้ารหัสแล้วจะแสดงอยู่ในกล่องข้อความด้านล่าง 
 

   
 
 
 



       ๑๘๑ 

ชื่อผลงาน: Traffy Application Programming Interface (Traffy API) 
ผู้รับผิดชอบ: นายวสันต์ ภัทรอธิคม 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: ประชาชนทั่วไป 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

Traffy API เป็นบริการให้ข้อมูลการจราจรแก่นักพัฒนาจาก Traffy และผู้สนับสนุนข้อมูล โดยนักพัฒนา
สามารถขอข้อมูลจราจรโดยใช้ REST API (Representational State Transfer Application Programming 
Interface) เพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ Traffy โดย Traffy API เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร ซึ่งมีบริการต่างๆ ได้แก่  (๑) ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด เช่น รายชื่อและต าแหน่ง
ของกล้อง (getCCTV) ภาพจากกล้องวงจรปิด (getCCTVimg) (๒) ข้อมูลสภาพการจราร เช่น รายงานข่าวจราจร 
(getIncident) ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (getVMSimg) ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS) รายงานสภาพจราจร
ของถนน (getTrafficCongestion) การใส่เส้นสีลงบนแผนที่ (getTile) การ
พยากรณ์ฝน (getRainForecast) (๓) ข้อมูลถนน เช่น ค้นหาข้อมูลโดยระบุ
ชื่ อ ถ น น  ( getLinkInfo) ข้ อ มู ล ถ น น ใ น ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล 
(getLinkAllInfo) (๔) การแบ่งปันข้อมูลจราจร เช่น การส่งข้อมูลข่าว 
(postIncident Alpha Test) การส่งข้อมูล GPS  (postGPSData) และ (๕) 
ข้อมูลระยะเวลาเดินทาง  เช่น ความเร็วและเวลาในการเดินทาง 
(getTravelTime Beta Test) เป็นต้น 
 
ชื่อผลงาน: Ya &You บน iPhone และ Android 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวปณิตา ล่ าซ า 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รบัถ่ายทอด: ประชาชนทั่วไป 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลยา “ยากับคุณ” (Ya & You) เป็น application ผ่าน
ระบบโทรศัพท์แบบ Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  ส าหรับ
สืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งร่วมกัน
พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.) และ สวทช. โดย ศอ. 
ด้วย application นี้ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพได้สะดวก 
รวดเร็ว และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้บุคลากรทางการ
แพทย์ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย 



       ๑๘๒ 

ชื่อผลงาน: การป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟ 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวปิยะฉัตร ใคร้วานิช 
หน่วยงานสังกัด: ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: เกษตรกรโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย เกษตรกรในพื้นที่ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นที่ บ้านปลาหลด ต าบลด่านแม่ละเมา 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นที่ บ้านเลาสู ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง และเกษตรกรใน
พื้นที่ บ้านห้วยตาด ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มอดเจาะผลกาแฟ นับเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญต่อการปลูกกาแฟในพื้นที่ปลูกกาแฟ 
อาราบิก้าในเขตภาคเหนือ ซึ่งท าความเสียหายให้กับผลผลิตกาแฟในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟลดลง โดยผล
กาแฟที่มอดเจาะท าลายท าให้เมล็ดกาแฟไม่มีคุณภาพ สวทช. โดย สวทช. ภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุนคณะนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยอย่างช้าๆ มี
อายุการใช้งานถึง ๔๕ วัน โดยสามารถล่อแมลงให้เข้าหาและตกมาตายในกับดักได้เป็นจ านวนมาก และมีต้นทุนในการ
ผลิตต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ด าเนินงานขยายผลโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงในชุมชน
ต่างๆ ที่มีความต้องการ ได้แก่ เกษตรกรในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย เกษตรกรในพื้นที่ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เกษตรกรบ้านห้วยปลาหลด ต าบลด่านแม่ละ
เมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก บ้านเลาสู ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง และเกษตรกรบ้านห้วยตาด ต าบล
อินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

    
             ผลกาแฟสีเขียวและผลสีแดง (ทุกผล) ท่ีถูกเจาะด้วยมอดเจาะผลกาแฟ                            กับดักมอดเจาะผลกาแฟ 



       ๑๘๓ 

ชื่อผลงาน: การปรับสภาพน้ าในแหล่งน้ าท้องถิ่นหรือชุมชนให้ ใส สะอาด และออกซิเจนสูง (ด้วยระบบเอ็น-ค่า หรือการ
ใช้สารจับตะกอนร่วมกับเครื่องเติมอากาศ) 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาววรรณี ฉินศิริกุล  
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์: เทศบาลเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแพร่ 
 

สวทช. โดย ศว. ได้พัฒนาสารจับตะกอนในน้ าที่มีประสิทธิภาพสูง เรียกว่า สารน้ าใส (nCLEAR) ผลิตจากสาร
ธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่ สามารถจับตะกอนในน้ าได้อย่างรวดเร็ว ภายใน ๓๐ นาที 
และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยในการน าไปใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม น้ าภายหลังจากการใช้สาร nCLEAR ตกตะกอน และกรองตะกอนออก จะได้น้ าใส กลิ่นไม่เหม็น นอกจากนี้ 
สาร nCLEAR ยังสามารถใช้ร่วมกับการเติมออกซิเจนในน้ า ด้วยเครื่องเติมอากาศหรือปั๊มที่ออกแบบอย่างง่ าย ราคา
ประหยัด (nAir) โดยระบบการใช้สาร nCLEAR ร่วมกับการเติมอากาศหรือการเติมออกซิเจนเรียกว่า ระบบเอ็น -ค่า 
(nCA) สามารถช่วยปรับคุณภาพน้ าให้ใส และมีออกซิเจนในน้ ามากข้ึน 

ดังนั้น สวทช. จึงได้น าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มต้นจากการปรับสภาพน้ าในเขตคู
เมืองเชียงใหม่ ให้ใส สะอาด ปลอดภัย ส าหรับเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ในปี ๒๕๕๖ และเพื่อเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการด าเนินงานลงพื้นที่เพิ่มเติมในการปรับสภาพน้ า
บริเวณคูเมืองจังหวัดแพร่ให้ใสสะอาด 
 

 
 

 
 
 



       ๑๘๔ 

ชื่อผลงาน: เครือข่ายเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยรถสาธารณะ (Traffy bSafe) 
ผู้รับผิดชอบ: นายวสันต์ ภัทรอธิคม  
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

สวทช. โดย ศอ. ได้พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยจากรถสาธารณะ (Traffy bSafe) ใน
รูปแบบของ application ที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถดาว์โหลด  application ผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ android และ iOS ส าหรับใช้บันทึกรูปภาพ และวัด
ความเร็วของรถในขณะที่นั่งในรถเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งเรื่องร้องเรียน หากมีการขับเร็วเกินความเร็วที่ก าหนดไว้ 
โดยเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนจะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน 
ในความร่วมมือกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
๑๕๘๔ และกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น โดยขณะนี้มีประชาชนทั่วไปดาวน์โหลด application เพื่อการใช้งานแล้ว
จ านวน ๒๔,๔๔๓ ครั้ง โดยเป็นระบบ iOS จ านวน ๑๑,๓๐๙ ครั้ง (๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖) และ
ระบบ android จ านวน ๑๓,๑๓๔ คร้ัง (๑ กันยายน ๒๕๕๔ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๘๕ 

ชื่อผลงาน: การพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมส าหรับเส้นใยเฮมพ์หรือกัญชง 
ผู้รับผิดชอบ: นายมณฑล นาคปฐม 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: โครงการหลวงปางแดง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการหลวงถ้ าเวียงแก 
อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

สวทช โดย ศว. ได้พัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นใยเฮมพ์หรือกัญชง ด้วยสีธรรมชาติจากครั่ง ดอกดาวเรือง 
เปลือกต้นมะพูด เมล็ดค าแสด และคราม โดยพัฒนากระบวนการย้อมเส้นใยเฮมพ์ด้วยสีเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้
ได้เส้นใยเฮมพ์ที่ติดสีสม่ าเสมอ สีไม่ตก และมีสีสันที่หลากหลายมากข้ึน เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใย
เฮมพ์ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และกระเป๋า เป็นต้น นอกจากนี้ สวทช. มีการจัดฝึกอบรมและสาธิตกระบวนการย้อม
ดังกล่าว ให้แก่กลุ่มชาวเขาสมาชิกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวงปางแดง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ และโครงการหลวงถ้ าเวียงแก อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ที่เป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
ตลอดจนจัดท าคู่มือและวิดิทัศน์ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในอนาคต 

    

 
 
 
 



       ๑๘๖ 

ชื่อผลงาน: ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch) 
ผู้รับผิดชอบ: นางสุปิยา เจริญศิริวัฒน์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: โรงเรียนในพื้นที่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ขอนแก่น และสงขลา 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

จากปัญหาการขาดสารอาหารที่ส าคัญ เป็นสาเหตุให้เด็กโตช้า เจ็บป่วยบ่อย ความสามารถในการเรียนรู้ช้า 
หรือเด็กบางคนได้รับสารอาหารไขมันมากเกินไป ท าให้เกิดโรคอ้วน การจัดอาหารให้เด็กๆ รับประทานไม่ใช่เรื่องง่าย 
เพราะแต่ละโรงเรียนมีเด็กๆ อยู่หลายช่วงอายุ และวัตถุดิบในการจัดท าอาหารก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาค สวทช. โดย ศอ. 
ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบนี้จะจัดบริการอาหารให้ครบคน ครบวัน และให้คุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสมตามแต่ละวัย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงมัธยม ท าให้ผู้ดูแลด้านโภชนาการของโรงเรียนสามารถจัดการอาหาร
ให้เด็กๆ ได้ง่าย เพียงแค่คลิ๊กเลือกช่วงอายุ ก็จะได้เมนูที่ต้องการ สะดวกสบาย การใช้งานผู้ใช้งานสามารถเลือกส าหรับ
อาหารได้ ๒ รูปแบบ คือเลือกแนะน าทั้งส ารับ หรือแนะน าอาหารเพิ่มในส ารับที่ผู้ใช้ง านคิดเองเพื่อให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการตามเกณฑ์ ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนอัตโนมัติจะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ 
จึงเชื่อมโยงและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถติดตามการใช้งานของแต่ละโรงเรียนได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งาน
สามารถวางแผนจัดการส ารับอาหารกลางวันล่วงหน้าและเผยแพร่ส ารับอาหารต่างๆ ที่ได้จัดไว้แล้วให้โรงเรียนอ่ืนๆ 
สามารถน าไปปรับใช้ได้ทนัที เป็นการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบัน
ได้มีการน าไปใช้งานในโรงเรียนต่างๆ แล้ว ได้แก่ โรงเรียนท่าปลา ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์  โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพ
ที่ ๑๔๙ จังหวัดสงขลา โรงเรียนวัดคลองโมง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา จังหวัดขอนแก่น และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
 

 

 



       ๑๘๗ 

ชื่อผลงาน: ระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ (Traffic Voice Information Service: TVIS) 
ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: สถานีจราจรเพื่อสังคม FM ๙๙.๕ และประชาชนทั่วไป 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

ระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ หรือ TVIS เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียง
อัตโนมัติออนไลน์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถดึงภาพจาก
กล้อง CCTV เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจราจรในกรุงเทพฯ เพียงโทรเข้ามาใช้บริการได้ที่ ๐๒-๕๖๕-๗๐๐๗ TVIS ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถพูดสอบถามข้อมูลการจราจรกับคอมพิวเตอร์ ระบบ TVIS ใช้เทคโนโลยีรู้จ าเสียงพูด (Automatic Speech 
Recognition: ASR) เปลี่ยนเสียงค าพูดของผู้ใช้เป็นข้อความ โดยระบบจะน าข้อมูลที่รู้จ าได้ เช่น ชื่อถนน มาดึงข้อมูล
สภาพจราจรจากฐานข้อมูลจราจรของ http://www.traffy.in.th หลังจากนั้นระบบจะน าข้อมูลดิบที่ได้จากฐานข้อมูล
มาสรุป และสร้างเป็นประโยคภาษาไทยที่สั้นและกระชับเพื่อง่ายต่อการรับฟัง และใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด
ภาษาไทย (Text-to-speech Synthesis: TTS) มาสร้างเสียงพูด ตอบกลับไปยังผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ บริการของ 
TVIS สามารถรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงพูด เพิ่มความสะดวกสบายในการรับฟังสภาพจราจร สามารถค้นหาสภาพ
จราจรด้วยการ “พูด” ชื่อถนน ที่ต้องการทราบ สามารถดูกล้อง cctv ที่อยู่บริเวณใกล้ตัวคุณได้ อัพเดทข้อมูลแบบ 
real-time ตามสภาพการจราจรจริง สามารถค้นหาเหตุการณ์รอบตัว โดยอ้างอิงจากต าแหน่งของผู้ใช้ ( location-
based) ได้ มี Shot key ส าหรับโทรออกไปยังสถานีวิทยุ FM ๙๙.๕ เพื่อฟังข้อมูลจราจร และมีภาพเคลื่อนไหวเรดาห์
ฝนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 
 

 
 
 



       ๑๘๘ 

ชื่อผลงาน: การคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์แลคติคเพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว 
ผู้รับผิดชอบ: นายเวทชัย เปล่งวทิยา 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ศช.)  
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั สันติภาพ (ฮัว่เพ้ง ๑๙๕๐) จ ากัด 

สวทช. โดย ศช. ด าเนินงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผักกาดดองเปรี้ยวในระดับอุตสาหกรรม 
อันเนื่องมาจาก ความไม่สม่ าเสมอของการหมักผักกาดดองเปรี้ยว ที่เมื่อหมักผ่านไประยะหนึ่งน้ า ดองจะมีกลิ่นหอมไม่
คงที่ จากปัญหาดังกล่าว ศช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง ๑๙๕๐) จ ากัด เพื่อคัดเลือกต้นเชื้อที่มีศักยภาพที่
จะใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรมขนาด ๔,๕๐๐ กิโลกรัมวัตถุดิบ/บ่อได้ เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งลักษณะที่ปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงกว่าผักกาดที่หมักแบบธรรมชาติที่
ไม่ได้มีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง ๑๙๕๐) จ ากัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและ
จัดสรรประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญากับ ศช. ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และบริษัทฯ จะเริ่มรายการผลิต
ใหม่โดยใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผลกระทบที่คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะได้รับในปี ๒๕๕๖ 
คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลดการสูญเสียผลผลิต ๘๐๐,๐๐๐ บาท และลดต้นทุนการผลิต
ได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) และสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นรวม ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ลดระยะเวลาการผลิตท าให้
ผลิตได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าส่วนต่างที่
เพิ่มข้ึน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

 

 



       ๑๘๙ 

ชื่อผลงาน: Platform Lexidriod เพื่อค้นหาค าศัพท ์
ผู้รับผิดชอบ: นายเทพชัย ทรัพย์นิธ ิ
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั ไทยเวย์ โปรดักส์ จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิป์ระเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

 
พจนานุกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในแบบรูปเล่ม หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างก็สร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง

ผู้ใช้ที่ไม่รู้ความหมายของศัพท์  พจนานุกรมจึงมีประโยชน์ในการใช้บอกความหมาย รวมทั้งการสะกดค า และบาง
พจนานุกรมจะบอกการออกเสียงและชนิดของค าด้วย แต่พบว่าบางครั้งเมื่อเปิดหาความหมายออกมาแล้ว ค าแปลที่ได้
ไม่สามารถท าให้เกิดความกระจ่างได้ รวมทั้งอุปสรรคส าคัญที่มีต่อการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนคลังข้อมูลภาษาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไม่เพียงแต่เฉพาะค าศัพท์พื้นฐานในภาษา แต่
ยังให้ข้อมูลทางวากยสัมพันธ์ ความหมาย และสถิติการปรากฏค าอีกด้วย วิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การ
ออกแบบให้พจนานุกรมใช้ภาพเล่าเรื่องโดยก าหนดฉากสถานการณ์ (scene) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานพจนานุกรมเข้าใจ
ค าศัพท์และเลือกใช้ค าได้ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ สวทช. โดย ศอ. จึงพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เ ล็กซิตรอน ให้เป็น
พจนานุกรมฉากสถานการณ์ (scenario-based dictionary) โดยผสานเข้ากับองค์ความรู้ของเครือข่ายกรอบ
ความหมายภาษาไทย (Thai FrameNet: TFN) รวมทั้งการพัฒนา Platform Lexidriod เพื่อการท าซ้ าส าหรับผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 

 
 



       ๑๙๐ 

ผลงาน: มุ้งนาโนดว้ยกระบวนการเคลือบ 
ผู้รับผิดชอบ: นายวรล อนิทะสนัตา 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: บริษทั เน็ทโต ้แมนูแฟคเชอริ่ง จ ากัด 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธบิัตรเลขที่ค าขอ ๑๒๐๓๐๐๐๙๖๖ เรื่อง “น้ ายาเคลือบสิ่งทอส าหรับก าจัด
แมลง” 
 

ผลกระทบจากวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ส าหรับ
ผู้ประสบภัยแล้ว นอกจากจะต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ าท่วมขังแล้ว ยังต้องทนกับการรบกวนของฝูงยุงที่หิวโหย ซึ่งแพร่
ระบาดในพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้อพยพจากอุทกภัยซึ่งไม่มีที่อยู่ ไม่มีไฟฟ้าใช้และต้องจ าทนอยู่ในพื้นที่  
น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคที่มียุ งเป็นพาหะหลังน้ าท่วมได้อีกด้วย สวทช. 
โดย ศน. จึงได้วิจัยและพัฒนา “มุ้งนาโนกันยุง – NNET NANO Bed-net” ที่มีสมบัติฆ่ายุงประสิทธิภาพสูง โดยใช้
สารเคมีสังเคราะห์ (Deltamethrin) เลียนแบบจากสารสกัดดอกดาวเรือง และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 
ว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจากการประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยี โดยพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษร่วมอ่ืนๆ อีกหลายชนิด (Multifunction) ได้แก่ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียท าให้
ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลิ่นอับชื้น ป้องกันรังสียูวีท าให้มุ้งและสารก าจัดยุงมีความทนทานต่อแสงแดด และป้องกันน้ าท าให้
ลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกลดความจ าเป็นในการท าความ สะอาด คุณสมบัติแบบผสมดังกล่าวเหมาะส าหรับการ
ใช้งานทั่วไป หรือในช่วงที่มีอุทกภัย ซึ่งมีการแพร่ระบาดของยุงจ านวนมาก 
 

 



       ๑๙๑ 

ชื่อผลงาน: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนแบบครบวงจร กรณีข้าวหอมชลสทิธิ์ 
ผู้รับผิดชอบ: นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: สหกรณ์การเกษตรผักไห่ 
 

 สวทช. โดย ศช. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้แก่เกษตรกร อ. ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา ผ่านสหกรณ์การเกษตรผักไห่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ าท่วม
ในทุกๆ ปี ให้สามารถด าเนินธุรกิจการปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่มีลักษณะเด่น คือ ทนน้ าท่วมแบบฉับพลนัและไม่ไวต่อช่วง
แสง มีคุณภาพในการหุงต้มดี และมีกลิ่นหอม ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ เพื่อเก็บไว้
ส าหรับขยายพันธุ์ และจ าหน่าย ตลอดจนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตราบิวเวอร์เรีย ส าหรับใช้เป็นสาร
ชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว รวมถึงการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจัดจ าหน่าย สามารถ
บริหารจัดการโรงงานอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และแก้ปัญหาการเกิดมอดข้าวสารในผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้พัฒนา
จัดท าบรรจุภัณฑ์ข้าวสารพันธุ์หอมชลสิทธิ์ขึ้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน” โดยมีคุณสมบัติเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวน้ าตาลน้อยเหมาะส าหรับผู้รักษาสุขภาพ 

 

   
 

 



       ๑๙๒ 

ชื่อผลงาน: เครื่องยกผู้ป่วย (Patient Lift) 
ผู้รับผิดชอบ:  นายพสุ สิริสาลี 
หน่วยงานสังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด:  นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎรผู้พิการในอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา:  สิทธิบตัรเลขที่ค าขอ ๗๐๒๐๐๓๑๐๒ เรื่อง “เครื่องยกผู้ปว่ย” 
 

ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลงเตียง หรือ 
เก้าอ้ี เพื่อไปท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจท าให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กัน
แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในไทยมีค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยมีราคาสูง และแรงงานใน
ประเทศยังมีราคาถูก แต่แนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เครื่องยกผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรง
ผู้ดูแลที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย ดังนั้นจึงคาดว่าเครื่องยกผู้ป่วย
ที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่สูงจนเกินไปนักจะเป็นที่ต้องการส าหรับตลาดในประเทศไทยมากข้ึนในอนาคต 

สวทช. โดย ศว. จึงได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วยขึ้น ต้นแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีคุณสมบัติที่
ใกล้เคียงผลิตภัณฑ์เคร่ืองยกผู้ป่วยจากต่างประเทศ สามารถยกผู้ป่วยที่มีน้ าหนักได้สงูถึง ๑๒๐ กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัย 
ใช้ระบบไฟฟ้าในการยก ท าให้มีการยกที่นุ่มนวลกว่าระบบไฮโดรลิก สามารถถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนส่ง มี
หน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ มีสัญญาณเตือน เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด มีปลั๊กสามารถต่อใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้ 
มีปุ่มหยุดการท างานฉุกเฉิน เป็นต้น ชิ้นส่วนส่วนใหญ่สามารถหาได้ภายในประเทศสะดวกต่อการสร้างและซ่อมแซม 
ต้นแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นผ่านการทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบ าบัด จากภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศว. ได้มอบเครื่องยกผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือ นายอาคม พุ่มประดับ ราษฎรผู้พิการ
ในอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากที่นายอาคมฯ เป็นผู้พิการที่มีร่างกายเป็นอัมพาตทั้งตัวไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนได้ ประกอบ ด้วยน้ าหนักตัวของผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม  ท าให้ยากล าบากต่อการเคลื่อนย้ายเวลา
เดินทางไปพบแพทย์ หรือท าภารกิจประจ าวัน ซึ่งมักจะพบปัญหาบ่อยครั้งจากการตกเตียงและรถเข็นเวลาเคลื่อนย้าย 
ท าให้มีอาการบาดเจ็บซ้ าเติมเป็นประจ า นายอาคมฯ จึงได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มายัง ศว. เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้
เครื่องยกผู้ป่วยดังกล่าว 
 

 

 

 

 

 



       ๑๙๓ 

ชื่อผลงาน: เทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ ายางไร้แอมโมเนีย (TAPS)  
ผู้รับผิดชอบ: นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: สหกรณ์สวนยาง จังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม ่
 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับ ๑ 
ของโลก มีการผลิตประมาณปีละ ๓ ล้านตันหรือร้อยละ ๓๒ ของปริมาณการผลิตของโลก แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยัง
พบปัญหาน้ ายางสดบูดเน่าท าให้เกิดความเสียหาย ซึ่งน้ ายางสดหลังกรีดจากต้นคงสภาพเป็นน้ ายางอยู่ได้เพียงระยะเวลา
สั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ผิวของอนุภาคยางและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียที่ใช้สารอาหารใน
น้ ายาง ท าให้อนุภาคยางรวมตัวเป็นก้อน บูดเน่ามีกลิ่นเหม็น การผลิตน้ ายางข้นจึงต้องใช้สารรักษาสภาพทั้งในส่วนของ
น้ ายางสดก่อนการแปรรูป และน้ ายางข้นหลังการแปรรูป สารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ ายาง คือ แอมโมเนีย ซึ่ง
ระเหยง่ายและมีกลิ่นรุนแรงมาก เมื่อระเหยสู่บรรยากาศเกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม น้ ายางที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษามี
คุณสมบัติไม่คงที่ การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพ ต้องใช้แอมโมเนียปริมาณมาก ก่อให้เกิด
ปัญหาในการแปรรูปน้ ายาง และต้องใช้ร่วมกับสารซิงก์ออกไซด์ (ZnO) และสารเททระเมทีลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD) 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็ง การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ ายางใหม่ทดแทนแอมโมเนียจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  

สวทช. โดย ศว. พัฒนาวิธีการรักษาสภาพน้ ายางยุคใหม่ เพื่อการผลิตน้ ายางข้นเป็นการใช้สาร TAPS (Thai 
Advanced Preservative System) แทนแอมโมเนีย ในการรักษาสภาพน้ ายางสดและน้ ายางข้นท าให้ได้น้ ายางข้นที่มี
คุณภาพมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการใช้เทคโนโลยีรักษาสภาพน้ ายางไร้แอมโมเนีย 
(TAPS) กับน้ ายางของสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์สวนยาง จังหวัดตรัง พบว่าท าให้ได้น้ ายางข้นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ ายางข้นที่ผลิตโดยใช้ระบบ TAPS มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่เป็นพิษ 
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ น าเทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ ายางไร้
แอมโมเนี (TAPS) ไปใช้ในการรักษาสภาพน้ ายางส าหรับผลิตถุงมือยาง สามารถขึ้นรูปบนฟอร์มเมอร์ถุงมือยางได้ ท าให้
กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ถุงมือยางที่ไม่เป็นพิษ และสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้  
น้ ายางธรรมชาติ  
 



       ๑๙๔ 

ชื่อผลงาน: โรงเรือนคัดเลือกแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตติ์พร เครือเนตร 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการ
หลวงห้วยลึก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ และ
เกษรกรในพื้นที่ภาคอีกสาร ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนศรีษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สวทช. โดย ศว. ได้พัฒนาพลาสติกส าหรับใช้คลุมโรงเรือนเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง ให้มีสมบัติในการคัดเลือก
ช่วงแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติมโตของพืช และลดการส่องผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เพื่อลดความร้อนสะสม
ในโรงเรือน พลาสติกที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเหนียว และทนทานต่อการใช้งาน โดยได้มีการทดลองการใช้งานจริงในพื้นที่
สถานีวิจัยเกษตรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการหลวงห้วยลึก 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์  โดยทดลอง
ปลูกพริกหวาน เมลอน และผักสลัดแดงเรดโครอล ในโรงเรือนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งพบว่า พืชจะมีลักษณะสีเข้มสด และให้ผล
ผลิตที่สูงกว่าพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้โรงเรือนพลาสติกเลือกแสง นอกจากนี้ มีเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่ภาคอีสารเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนคัดเลือกแสง จ านวน ๕๐ คน จากหมู่บ้านเกษตรกรอินทรีย์ บ้านหนองมัง ชุมชนราชธานี
อโศก จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนศรีษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับประกอบการตัดสินในการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีพลาสติกคัดกรองแสงส าหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก และเพื่อขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยให้ผู้
ที่สนใจได้น าไปแพร่สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

 

 

 พลาสติกทั่วไป พลาสติกคัดเลือกแสง 



       ๑๙๕ 

ชื่อผลงาน: สารจับตัวน้ าลา้งเครื่องปั่นน้ ายางประสทิธิภาพสูง (GRASS 2) 
ผู้รับผิดชอบ:  นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท ์
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: สหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง 
 

กระบวนการแปรรูปน้ ายางโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง เพื่อให้ได้น้ ายางข้นและน้ ายางสกิมท าให้มีน้ ายางติดอยู่ที่  
ชิ้นส่วนในเคร่ืองปั่นเหวี่ยงโดยเฉพาะบริเวณจานแยก เมื่อล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าว น้ าล้างมีน้ ายางปะปนอยู่
ร้อยละ ๐.๓-๐.๕ โดยน้ าหนัก ขนาดของอนุภาคยางในน้ าล้างอยู่ในช่วง ๐.๔-๑.๐ ไมครอน ท าให้ยากต่อการจับตัวเนื้อ
ยางออกจากน้ าล้างก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ 

ปัจจุบันโรงงานผลิตน้ ายางข้นมีวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากน้ าล้างโดยใช้กรดซัลฟิวริก หรือสารเคมีอ่ืน อาทิ 
พอลิเอมีนประจุบวกร่วมกับกระบวนการทางเทคนิคเฉพาะ แต่ข้อเสียของวิธีเหล่านี้ คือ มีประสิทธิภาพต่ า ใช้เวลานาน
ในการจับตัวเนื้อยาง การใช้พอลิเอมีนประจุบวกเสียค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากสารมีราคาแพง การใช้กรดซัลฟิวริกร่วมกับ
การเติมอากาศ ท าให้น้ าทิ้งมีปริมาณซัลเฟตสูง ยากต่อการบ าบัด มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่าส่งกลิ่นเหม็น
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวิธีการจับตัวเนื้อยางจากน้ าล้างที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีใหม่ช่วยลด
ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิต 

สวทช. โดย ศว. พัฒนาการจับตัวน้ าล้างเครื่องปั่นน้ ายางโดยใช้สารจับตัวน้ าล้างเครื่องปั่นน้ ายาง (GRASS 2) 
จับตัวเนื้อยางในน้ าล้าง ท าให้อนุภาคยางรวมตัวเป็นก้อนยางขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ได้เนื้อยางแห้งที่มีคุณภาพสูง ลด
ต้นทุนการผลิต ลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ าทิ้ ง น้ าทิ้งมีคุณภาพดีขึ้นไม่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารจับตัวเนื้อยางจาก น้ าล้างเครื่องปั่นน้ ายางร่วมกับ
โรงงานผลิตน้ ายางข้น ๒ แห่ง พบว่า การจับตัวเนื้อยางโดยใช้สาร GRASS 2 มีต้นทุน ๕๐ สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแห้ง 
เมื่อเทียบกับการใช้สารพอลิเอมีนประจุบวกที่มีต้นทุน ๑.๐๐-๑.๕๐ บาทต่อกิโลกรัมยางแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๙๖ 

ผลงาน: สูตรและกระบวนการผลิตใบพัดยาง ยางแท่นเครื่อง ยางโอริง และยางกันกระแทกทา่เรือ 
ผู้รับผิดชอบ: นายพงษ์ธร แซ่อุย 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: กรมอู่ทหารเรือ 
 
 

ปัจจุบัน กรมอู่ทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง ทดสอบ 
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ ยานรบ และอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดตั้งโรงงานยางเพื่อผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ยาง
ที่จ าเป็น ส าหรับการใช้งานภายในกองทัพเรือ มีเป้าหมายหลักเพื่อลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากต่างประเทศ และเพื่อ
ความสะดวก และรวดเร็วในการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือ และยานรบ ซึ่งจากการด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากร 
และการขาดแคลนเครื่องมือ เครือ่งทดสอบ ที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านยาง ท าให้ผลิตภัณฑ์ยางบางชนิดที่
ทางกรมอู่ทหารเรือผลิตได้ ยังคงมีคุณภาพหรือมีอายุการใช้งานต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ สวทช. 
โดย ศว. ร่วมกับ กองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งพัฒนาสูตรเคมีและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานภายในกรมอู่ทหารเรือ ได้แก่ ใบพัดยาง ยางแท่นเครื่อง ยางโอริง และยางกัน
กระแทกท่าเรือ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลจากการร่วมวิจัยดังกล่าวท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ( มอก.) ช่วยลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางและเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการซ่อมบ ารุงรักษาเรืออีกด้วย 
 
 

     



       ๑๙๗ 

ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ช่วยพ่นยาส าหรับการรักษาโรคหืดที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer) 
ผู้รับผิดชอบ: นายปริญญา จันทร์หุณีย์ 
หน่วยงานสังกัด: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) 
หน่วยงานผู้รับถ่ายทอด: ชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์และบริษัท ปนูซีเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธบิัตร เลขที่ ๕๔๗๙ เร่ือง “อุปกรณ์ช่วยในการพน่ยา” 
 

โรคหืด มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม และหลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ เมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีอาการหืดก าเริบ จะทุกข์ทรมานและอาจไม่สามารถเรียนหรือท างานได้
ตามปกติ การรักษาโรคนี้ส่วนใหญ่ใช้ยาพ่นสูด เนื่องจากยาเข้าสู่ต าแหน่งที่เหมาะสมในทางเดินหายใจโดยตรง ท าให้มี
ประสิทธิผลเฉพาะ มีผลข้างเคียงน้อย และการออกฤทธิ์ของยาเร็วกว่าการบริหารยาโดยวิธีอ่ืน อุปกรณ์พ่นยาที่นิยมใช้ใน
การพ่นยามากที่สุดคือ pMDI (pressurized meter dose inhaler) ซึ่งขั้นตอนส าคัญในการใช้ pMDI คือต้องมีการ
ประสานกันระหว่างการกดยาและการหายใจ (hand-lung coordination) และระยะห่างจากปลายทางออกของยากับ
ปากต้องเหมาะสม ร้อยละ ๕๐ ของผู้ป่วยที่พ่นยา pMDI จะพ่นยาผิดวิธี จึงมีการน ากระบอกพ่นยา (spacer) มาใช้
ร่วมกับ pMDI ซึ่งพบว่าสามารถลดการสะสมของยาที่คอหอยส่วนปาก และไม่ต้องอาศัยการประสานกันระหว่างการกด
ยากับการหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดการกลั้นหายใจชั่วขณะของผู้ป่วยจากการที่ละอองยากระทบเพดานอ่อนด้วย
ความเร็วได้ แต่ปัจจุบันยังต้องน าเข้า 

สวทช. โดย ศว. จึงได้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (spacer) ที่มีลิ้นวาล์วและหน้ากากโค้งนิ่มและแนบ
ไปกับใบหน้า สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ ซึ่งท าให้ง่ายต่อการพกพา การปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามช่วงอายุผู้ป่วย และ
การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช ารุด ในการออกแบบใช้หลักการทางกลศาสตร์ โดยเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป สามารถประดิษฐ์เอง
ได้ง่าย และมีราคาถูก คือมีราคาเพียงชุดละ ๕๐ บาท ถูกกว่าน าเข้าจากต่างประเทศกว่า ๒๔ เท่า อุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้น 
สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ สามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการควบคุมโรคไม่แตกต่าง
จากอุปกรณ์น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อว่า “DIY Space” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



       ๑๙๘ 

ฑ. ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ เรื่อง ผลการปฏบิัติงานที่ส าคัญ การด าเนินงานระยะถัดไป 

๑ ผลปฏิบัติงานของระบบการควบคุม
ภายใน 

สวทช .  น า เสนอผลปฏิบัติ งานของระบบการควบคุมภาย ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการ ดังนี้ 
(๑) การก าหนดเป้าหมายการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง

ภายในและภายนอก และสรุปเป้าหมายระดับความพึงพอใจลูกค้า
ภายในและภายนอก ปี ๒๕๕๖ ของ สวทช. ที่ร้อยละ ๘๕ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  

(๒) ความก้าวหน้า มอก. ๑๘๐๐๑ และสรุปอุบัติการณ์ และรายงาน 
Work Flow การบังคับคดีแพ่ง ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 

๒ ผลการปฏิบัติงานของระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

สวทช. น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของระบบการตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงท า
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. จ านวน ๕ 
ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖, การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖, 
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖, การ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 

ประชุมครั้ งต่อไปวันที่  ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ 

๓ ผลการปฏิบัติงานของระบบการ
บริหารความเส่ียง 

สวทช. น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของระบบการบริหารความ
เส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 
สวทช. ซ่ึงก ากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. นอกจากนี้ 
คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซ่ึงท า
หน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการบริหารความเส่ียง โดยมีการประชุมคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง จ านวน ๖ ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖, การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖, การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖, 
การประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖, การประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

๔ ผลการปฏิบัติงานของระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

สวทช. น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซ่ึงท าหน้าที่จัดท าแผนแม่บท บริหาร
จัดการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ สวทช. โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน รวมประชุม
แล้วทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง  

ประชุมครั้งต่อไปที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๕ ผลการปฏิบัติงานของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สวทช. น าเสนอผลการปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงท า
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการออก การ
ปรับปรุงแก้ไข หรือการยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานด้าน
บุคคล รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ

ประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 



       ๑๙๙ 

ล าดับ เรื่อง ผลการปฏบิัติงานที่ส าคัญ การด าเนินงานระยะถัดไป 

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาผลการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สวทช. และ
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเป็น
การพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการพิจารณาวงเงิน
งบประมาณส าหรับการจัดสวัสดิการเลือกได้ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

๖ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน สวทช. น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึงท าหน้าที่ก ากับดูแลการใช้จ่ายและการบริหารกองทุนเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการประชุมแล้ว จ านวน ๓ 
ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
และการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

๗ ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ
ทุนหมุนเวียน 

สวทช. น าเสนอผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์
แ ล ะ ภ า รกิ จ ข อ งทุ น ห มุ น เ วี ย น  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๕ ๖  ต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึงท าหน้าที่ก ากับดูแลการใช้จ่ายและการบริหารกองทุนเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการประชุมแล้ว จ านวน ๓ 
ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
และการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 
ฒ. รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

ไตรมาส ๑ 

รางวัลระดบันานาชาต ิ

๑ ดร. จารุณี วานิชธนันกูล / การศึกษาการดื้อยาแอนติโฟเลตของเชื้อ 

Trypanosoma brucei / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์

และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศช.  

รางวัลผู้น าเสนอยอดเยี่ยม ในการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Outstanding 

Poster Presentation) จากการประชุม 13th FAOBMB International 

Congress of Biochemistry and Molecular Biology จัดโดย Federation of 

Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB) 

วันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

กรุงเทพฯ 

๒ นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นายณรงค์ อรัญรุตม์ และคณะนักวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ชุดตรวจ DNA-

dipstick ส าหรับตรวจเชื้อวัณโรค / หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ศช. 

รางวัลเหรียญทอง จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 

โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion 

Association; KIPA) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

๓ ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ ร่วมกับบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอน

เมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จ ากัด / ผลิตแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลาย

รางวัลเหรียญทอง และ รางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Semi Grand 

Prize จาก KIPA และรางวัล Special Prize จาก Association Russian House 



       ๒๐๐ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

น้ ามันปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า ส าหรับการก าจัด

คราบน้ ามันทางชีวภาพ / ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการ

จัดการและ ใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร ศช. 

for International Scientific and Technological Cooperation ในงาน 

Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – 

๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

๔ ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ นางฉวีวรรณ คงแก้ว นายภูริพงศ์  วรรณ

วิไล และนางสาววีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ / นวัตกรรมการน ากลับเนื้อ

ยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ า

ยางพารา / ศว. 

รางวัลเหรียญทอง จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 

โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion 

Association; KIPA) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

๕ นายปริญญา จันทร์หุณีย์ , ดร. ดนุ พรหมมินทร์, ดร. พสุ สิริสาลี 

และ รศ.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล / “DIY SPACER” อุปกรณ์ช่วยพ่น

ยาส าหรับผู้ป่วยโรคหืด / ศว. 

รางวัลเหรียญเงิน จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 

โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion 

Association; KIPA) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

๖ ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, นางฉวีวรรณ คงแก้ว, น.ส. นันทินา มูล

ประสิทธิ์, น.ส. ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, น.ส. โสภิตา จิตบุญ และ

นายธงศักดิ์ แก้วประกอบ / การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ ายาง

ไร้แอมโมเนียส าหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง / หน่วยเฉพาะทางด้านยาง

ธรรมชาติ ศว. 

รางวัล SPECIAL PRIZE จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 

2012 โดยสมาคมส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion 

Association; KIPA) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี 

๗ ดร. อัมพร โพธิ์ใย / เซ็นเซอร์ อัจฉริยะวัดความชื้นและอุณหภูมิใน

อากาศและบนดินที่ มี คว ามไวสู ง  /  ศูนย์ เทคโนโลยี ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์ศอ. 

รางวัลเหรียญทอง จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 

โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion 

Association; KIPA) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

๘ นายพีรเชษฐ ปอแก้ว, นายธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ และ ดร. เทพชัย 

ทรัพย์นิธิ ร่วมกับ นายประเสริฐ ลือโขง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา และ ผศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / A 

Comparative Study on Applying Hierarchical Phrase-based 

and Phrase-based on Thai-Chinese Translation / 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วย

วิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศอ. 

รางวัล Fourth Best Paper Award จากการประชุม The 7th International 

Conference on Knowledge, Information and Creativity Support 

Systems (KICSS2012) เมื่อวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ Melbourne, 

Australia 

๙ ดร .  มารุ ต  บู รณรั ช  และ  ดร .  เทพชั ย  ทรัพย์ นิ ธิ  ร่ วมกั บ  

นายกลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Prof. 

Mitsuru Ikeda, Assoc.Prof. Azman Osman Lim and Prof. 

Yasuo Tan, Japan Advance Institute of Science and 

Technology / Location-based Concept in Activity Log 

Ontology for Activity Recognition in Smart Home Domain 

/ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย 

หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศอ. 

รางวัล Best In-Use Track Paper Award จากการประชุม The 2nd Joint 

International Semantic Technology Conference (JIST2012) เมื่อวันที่ ๒-

๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เมือง Nara ประเทศญี่ปุ่น 

๑๐ ดร. มารุต บูรณรัช, ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ และ ดร. ภาสกร ประถม รางวัล Best Special Session Paper Award จากการประชุม The 1st Asian 



       ๒๐๑ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

บุตร / An Ontology-based Knowledge as a Service 

Framework: A Case Study of Developing a User-centered 

Portal for Home Recovery / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี

ภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศอ. 

Conference on Information Systems Special Session on Service 

Sciences (ACIS-SS2012) เมื่อวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เมือง Siem Reap 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

๑๑ ดร.ชาลี  ว รกุลพิพัฒน์  /  ข้ อมูลความมั่ นคงและนวัตกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (WISRU) / 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ศอ.  

นักวิจัย ศอ. สอบผ่านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Information Security (CISSP) 

ประกาศนียบัตร CISSP - Certified Information Systems Security 

Professional ซ่ึงเป็นการทดสอบการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย

ของสารสนเทศ เป็นประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับเงินเดือน

สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญ CISSP อยู่น้อย

มากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และโดยมากจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเสียเป็นส่วน

ใหญ่ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมด้าน Information Security ทั้ง ๑๐ Domain 

ได้แก่ Access control, Telecommunications and network security, 

Information security governance and risk management, Software 

development security, Cryptography, Security architecture and 

design, Operations security, Business continuity and disaster 

recovery planning, Legal, regulations, investigations and compliance 

และ Physical (environmental) security เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

รางวัลระดบัชาต ิ

๑๒ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชร

คล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนาย

นครินทร์ มูลรินทร์ / เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพของอะลูมิเนียม

เหลวส าหรับการผลิตงานหล่อคุณภาพสูง / หน่วยวิจัยการออกแบบ

และวิศวกรรม ศว. 

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประเภททีม ประจ าปี ๒๕๕๕ จากมูลนิธิส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

๑๓ รศ.นพ. นพพร สิทธิสมบัติ / การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการสร้าง

วัคซีนลูกผสม 4 ชนิดเพื่อป้องกันไข้เลือดออก / รองผู้อ านวยการ

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศช. 

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๕ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกมลทิพย์

บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ  

๑๔ ดร. สาทินี ซ่ือตรง / ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล

ของราทะเลกลุ่ม โดทิดิ โอไมซีส (Dothideomycetes) / 

ห้องปฏิบัติการราวิทยา หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศช. 

รางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจ าปี ๒๕๕๕ จาก

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๑๕ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากพิธีมอบรางวัล 

“Thailand Energy Awards 2012” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง The 

Synergy Hall อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) กรุงทพฯ 

๑๖ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม จาก

พิธีมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2012” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๕ ณ ห้อง The Synergy Hall อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

(EnCo) กรุงทพฯ 



       ๒๐๒ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

๑๗ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๕ ระดับเขต จากส านักงานสาธารณสุข จังหวัด

ปทุมธานี  

๑๘ นางสาวศิริวรรณ อ่วมปาน นายสยาม แก้วค าไสย์ และดร.ณมุรธา สถิร

จินดา พอลสัน / Failure Analysis of AISI 304 H Cross - Over Pipe 

for Cracking Heater /  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและ

การกัดกร่อนของวัสดุ หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ ศว.  

รางวัล The Best Oral Presentation Award ผลงาน Failure Analysis of 

Superheated Steam Tube และรางวัล Poster Presentation Award (1st 

Prize) ในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ 

๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๑๙ นางธัญพร ยอดแก้ว, นางนาตยา ต่อแสงธรรม และ ดร.เรืองเดช  

ธงศรี / Chemical Composition Change during Processing of 

Injection-Moulded W Base Composite / ห้องปฏิบัติการ 

ยานยนต์ หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วย ศว. 

รางวัล The Best Oral Presentation Award for Structure and Properties 

Session (Researcher Level) ในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๒๐ ดร. ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม / Evaluation of Antihyperlipidemic and 

Antioxidative effects of Phyllanthus emblica and Alpinia 

galanga Extract for using in Dietary Supplement Product / 

ห้องปฏิบัติการนาโนเวชส าอาง หน่วยพัฒนานาโนเทคโนโลยี ศน. 

ทุนวิจัย Cerebos Award 2012 จากงาน Cerebos Award Conference 2012 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๒๑ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประเภทองค์กรภาครัฐ ด้านนาโน

เทคโนโลยี เพื่ อสุ ขภาพการแพทย์ และสั งคม  ประจ าปี  ๒๕๕๕ จาก

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม 

วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๒๒ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. ๑๗๐๒๕: ๒๕๔๘ จาก

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ไตรมาส ๒ 

รางวัลระดบันานาชาต ิ

๑ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) รางวัล Special Award ในการจัดแสดงผลงานภายใต้  Theme 

“Nanotechnology in Thailand: Benefiting Society’s Needs” จาก The 

12th International Nanotechnology Exhibition and Conference, 

“nanotech 2013″ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ 

กรงุโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

รางวัลระดบัชาต ิ

๒ ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ นางละอองดาว 

กางแก้ว น.ส. ศิริพร ข าต้นวงษ์ และ น.ส. วราภรณ์ ปานจันทร์ / 

The Solvent Effect on Electronic Absorption and 

Photoluminescence Behavior of a Novel [5]helicene 

Derivative / ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ 

ศว. 

รางวัล The most popular poster presentation ในงาน Pure and Applied 

Chemistry International Conference 2013 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม 

๒๕๕๖ ณ The Tide Resort จังหวัดชลบุรี  

๓ ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ / the development of eggshell-

based super basic catalysts for biodiesel production and 

รางวัล Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry ประจ าปี 

๒๕๕๕ ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2013 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 



       ๒๐๓ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

nanostructured metal phosphates for lignocellulosic 

biomass conversion / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและ

การเร่งปฏิกิริยา หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน.  

ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

๔ น .ส .  นพวรรณ ว รมงคลชั ย  น .ส .  สุ ทิ พ า  ธนพง ศ์พิพัฒน์  

นายนิรันดร์ รุ่งสว่าง ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย และ ดร. ณัฎฐิกา 

แสงกฤช / Enhancement of Yeast Survival under High 

Temperature by Alginate-gellan Immobilization / 

ห้องปฏิบัติการระบบน าส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัล Poster Presentation Award in Biological Science Third prize 

จากการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๐ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

๕ น.ส. สุดารัตน์ พุกบุญมี ดร. วิยงค์ กังวานศุภมงคล ดร. กิตติวุฒิ 

เกษมวงศ์ และ ดร. กฤตภาส เลาหสุรโยธิน / Preparation of Poly 

(e-caprolactone)- Grafted-Cassava Starch Granules / 

ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริคและนาโนคอมพอสิท หน่วย

วิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัล Poster Presentation Award in Material Science Honorable prize 

จากการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๐ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

๖ ด ร .  ว ร ร ณ พ  วิ เ ศ ษ ส ง ว น  ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ นั ก วิ จั ย จ า ก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / การ

ลดฮิสทามีนในน้ าปลาโดยวิธีการทางชีวภาพด้วยเซลล์จุลินทรีย์

อาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ฮีสตามีนดีไฮโดรจีเนส / 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศช. 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๕๖ และพิธี

มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ

วันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

๗ นายสมบัติ รักประทานพร / การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส

ในกุ้งด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร ศช. 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๕๖ และพิธี

มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ

วันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

๘ ดร. พรกมล อุ่นเรือน / วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเซลล์ที่มี

ประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือทางชีววิทยาระบบ” / หน่วยปฏิบัติการ

วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ศช. 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๕๖ และ

พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เมื่อวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศนูย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

๙ ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และทีมวิจัย / นวัตกรรมการผลิตยาง 

สกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร / หน่วยเฉพาะทางด้านยาง

ธรรมชาติ ศว. 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม

การเกษตร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๕๖ และพิธีมอบรางวัลสภา

วิจัยแห่งชาติ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒-๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

๑๐ ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข / วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนา

สังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม

ปฏิกิริยาทางเคมีแบบใหม่” / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทาง

และโครงสร้างพื้นผิว หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประเภทดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีเภสัช ในงาน “วันนัก

ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๕๖ และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การ

ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

๑๑ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา และคณะ / สื่อการการเรียนการสอน : หนังสือ

กิจกรรมการทดลองนาโนเทคโนโลยี / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับ

นาโน หน่วยพัฒนานาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา 

ด้านสังคมศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๕๖ และพิธีมอบรางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒-๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 



       ๒๐๔ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

ไตรมาส ๓ 

รางวัลระดบันานาชาต ิ

๑ ดร. มนฤดี เลี้ยงรักษา / ห้องปฏิบัติการค านวณระดับนาโน หน่วย

วิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัล Poster Award จาก 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit เมื่อวันที่ 

๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ San Francisco, California สหรัฐอเมริกา 

๒ ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ / เอนไซม์ทนด่างจากปลวกส าหรับฟอกเยื่อ

กระดาษ (ENZbleach) / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ และ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากร

ชีวภาพ ศช. 

รางวัลเหรียญทอง ในสาขาพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม จากงาน “The 41st 

International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

๓ ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และนายณรงค์ อรัญรุตม์ / ชุด

ตรวจหาเชื้อวัณโรค TB DNAsensor Kit I / หน่วยวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ศช. 

รางวัลเหรียญเงิน ในสาขาสุขภาพ จากงาน “The 41st International 

Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

๔ ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, นางฉวีวรรณ คงแก้ว, น.ส. นันทินา มูล

ประสิทธิ์, น.ส. ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, น.ส. โสภิตา จิตบุญ และ

นายธงศักดิ์ แก้วประกอบ / การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ ายาง

ไร้แอมโมเนียส าหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง / หน่วยเฉพาะทางด้านยาง

ธรรมชาติ ศว. 

รางวัลเหรียญทอง ในสาขาพืชสวนและเกษตรกรรม จากงาน “The 41st 

International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

๕ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, นางฉวีวรรณ คงแก้ว, น.ส. นันทินา มูล

ประสิทธิ์,นายสุริยกมล มณฑา และ ดร. ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต / การ

พัฒนาระบบการจัดการน้ ายางสกิมและของเสียจากกระบวนการ

ผลิตน้ ายางข้น / หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศว. 

รางวัลเหรียญทอง ในสาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากงาน “The 

41st International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

๖ ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล, นายด ารงค์ ถนอมจิตร และนางสาวณัชชา 

ประกายมรมาศ / ฝาจุกส าหรับภาชนะบรรจุของเหลว เพื่อช่วย

ป้องกันการส าลักในระหว่างริน / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก 

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศว. 

รางวัลเหรียญทอง ในสาขาสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากงาน “The 41st 

International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ 

เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

๗ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีว

การแพทย์ ศว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อุปกรณ์ช่วยพ่นยา

ชนิดท าได้ด้วยตนเอง / ศว. 

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากงาน “The 41st International Exhibition of 

Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

รางวัลระดบัชาต ิ

๘ ดร.ศรชล โยริยะ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี / ฟิล์มท่อนาโนไททาเนียและการทดสอบ

ประยุกต์ใช้งานด้านความเข้ากันได้กับเลือด /  ห้องปฏิบัติการผลิต

เซรามิกส ์หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศว. 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ จากงาน

ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “นวัตกรรมนาโน

เทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน” เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

๙ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ และ NSTDA Channel / รายการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ / สก. 

รางวัลมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม สาขาแอนิเมชั่นดีเด่นยอดนิยม โดยสมาคม

ผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ไตรมาส ๔ 

รางวัลระดบันานาชาต ิ



       ๒๐๕ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

๑ ดร. วรายุทธ สะโจมแสง / Development of pH Responsive 

Polymeric Self-Assembly System for Curcumin Delivery  / 

ห้องปฏิบัติการระบบน าส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัล Rising Suns in Asia จากงาน “the 40th Annual Meeting & 

Exposition of the Controlled Release Society” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เมือง Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา 

๒ ดร. พรรณร าเพย นามพระจันทร์ / Reverse Genetics of Porcine 

Epidemic Diarrhea Virus / ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์

เทคโนโลยี หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ศช. 

รางวัลชนะเลิศ การน าเสนองานวิจัยผ่านวีดีโอ ความยาว ๓ นาที ในโครงการ 

EURAXESS Science Slam ASEAN 2013 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ 

ประเทศสิงคโปร์ และได้รับทุนเดินทางไปยุโรปเพื่อร่วมงานประชุม EURAXESS 

Voice of the Researchers Conference วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ 

เมือง Brussels ราชอาณาจักรเบลเยียม 

รางวัลระดบัชาต ิ

๓ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ในงานสัปดาห์ความ

ปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ ครั้งที่  ๒๗ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบ

เทคบางนา  

๔ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศแห่งปี ๒๕๕๕ ในงานประชุมวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จากส านักอนามัย

สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปลอด

ประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 

๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี 

๕ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) รางวัลดีเด่น ประเภททีมงานด้านพลังงาน จากการประกวด Thailand Energy 

Awards 2013 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่

ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ

รัฐบาล 

๖ ดร.พันธ์ ศั กดิ์  ศิ ริ รั ชตพงษ์   /  ผู้ อ านวยการศูนย์ เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)  

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหาร อาคารควบคุม จากการ

ประกวด Thailand Energy Awards 2013 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ตึก

สันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

๗ นายธีระศักดิ์ ประค าเวช / หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่ ศอ. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน อาคาร

ควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2013 ของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

๘ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ / งานวิจัยพัฒนาสารต้านมาเลเรีย / หน่วยวิจัย

ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศช. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 



       ๒๐๖ 

ล าดับ นักวิจัย/โครงการ/สังกัด รางวัล 

การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคาร

รัฐสภา 

๙ ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา นาย

พิษณุ ปิ่นมณี และนายนกุล รัตนพันธ์ / เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ 

และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก หน่วยวิจัยเทคโนโลยี

ทรัพยากรชีวภาพ ศช. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กร

ภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 

๑๐ คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้

ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร  ศช. ร่ วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก๊าซชีวภาพและใช้ประโยชน์จากของเสียของอุตสาหกรรมการเกษตร / 

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของ

เสียอุตสาหกรรมการเกษตร ศช. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กร

ภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 

๑๑ ดร. จามร เชวงกิจวณิช และ ดร. ณัฏพร พิมพะ / เครื่องผลิตน้ าดื่ม

พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน / ห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างนาโนไฮบริคและนาโนคอมพอสิท  หน่วยวิจัยนาโน

เทคโนโลยี ศน. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กร

ภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 

๑๒ ดร. นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล / ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล จากเปลือกไข่

เปลือกหอยเหลือทิ้ง / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการ

เร่งปฏิกิริยา หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศน. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กร

ภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมือ่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 

๑๓ คณะวิจัยห้องปฏิบัติการระบบน าส่ง / แผ่นแปะสารสกัดจากเปลือก

มังคุด ใช้เทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต / ศน. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กร

ภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 

๑๔ คณะวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา 

/ วัสดุเพาะเมล็ดพืชคุณภาพสูงจากผักตบชวา / ศน. 

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทองค์กร

ภาครัฐ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐสภา 

๑๕ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร / ผู้อ านวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและ

ใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน / 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วม ศช. 

รางวัลนักเทคโนโลยีชีวภาพ ประจ าปี ๒๕๕๖ จากบริษัท ไบโอจีเมด จ ากัด  

 



       ๒๐๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 



       ๒๐๘ 

 สวทช. ได้จัดท ารายงานงบการเงิน ส าหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสดุ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี ้
 

๑. รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 



       ๒๐๙ 

หน่วย : ลา้นบาท

ส.ค. ๕๖ ก.ย. ๕๖

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มุนเวียน

           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓.๖,๔.๑ ๓๙๖.๘๘ ๑,๑๐๔.๔๕

เงินลงทุนระยะส้ัน ๔.๒ ๓,๙๒๔.๑๔ ๓,๐๖๑.๖๘

ลูกหนี้การค้า(สุทธ)ิ ๓.๗,๔.๓ ๕๒.๑๙ ๖๗.๙๔

เงินทดรองจ่าย ๓.๘,๔.๔ ๑๔.๙๕ ๑๐.๔๐

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ ๔.๕ ๑๒๙.๖๘ ๑๕๓.๕๑

รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน ๔,๕๑๗.๘๓ ๔,๓๙๗.๙๙

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว ๓.๑๐,๔.๖ ๑๖๕.๓๓ ๒๙๕.๓๘

เงินอดุหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ ๔.๗ ๐.๔๕ ๑๑๒.๐๖

ลูกหนี้เงินกูด้อกเบีย้ต่ า ๔.๘ ๔๕๗.๓๖ ๔๕๑.๔๐

เงินมดัจ าและเงินค้ าประกนัจ่าย ๔.๙ ๕.๒๓ ๗.๔๖

อาคารเพือ่การลงทุน-สุทธิ ๑๙๓.๒๗ ๒,๙๙๒.๖๕

สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ ๓.๑๑,๔.๑๐ ๕,๕๐๙.๓๙ ๒,๘๓๓.๖๓

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ ๔.๑๑ a ๑๒.๙๘ ๑๐.๒๖

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ๖,๓๔๔.๐๑ ๖,๗๐๒.๘๕

รวมสนิทรัพย์ ๑๐,๘๖๑.๘๔ ๑๑,๑๐๐.๘๓

หน้ีสนิและสว่นของกองทนุ

หน้ีสนิหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า ๕๒.๓๐ ๑๕๐.๒๓

หนี้สินหมนุเวยีนอืน่ ๔.๑๒ ๑๑๔.๔๐ ๒๐๗.๙๙

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน ๑๖๖.๗๐ ๓๕๘.๒๒

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว ๔.๑๓ ๒.๖๕ ๒.๖๕

เงินอดุหนุนกนัไวเ้บิก ๔.๑๔ ๐.๔๕ ๑๑๒.๔๑

เงินบ าเหน็จ/เงินสมนาคุณสวทช. รอจ่าย ๔.๑๕ b ๒๗๗.๐๑ ๖๑๑.๕๙

หนี้สินไมห่มนุเวยีนอืน่ ๔.๑๖ ๓๓.๕๘ ๓๐.๓๓

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน ๓๑๓.๗๐ ๗๕๖.๙๙

รวมหน้ีสนิ ๔๘๐.๔๐ ๑,๑๑๕.๒๑

สว่นของกองทนุ

ทุนสวทช. ๘๘๗.๒๑ ๘๘๗.๒๑

รายได้สูง(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด ๘,๗๙๖.๘๘ ๘,๔๘๐.๙๖

บวก รายได้สูง(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายในงวดนี้ ๖๙๗.๓๕ ๔๘๗.๔๐

บวก ก าไร/ขาดทุน ทีย่ังไมเ่กดิขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย c ๐.๐๐ ๑๓๐.๐๕

รายได้สูง(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด ๙,๔๙๔.๒๓ ๙,๐๙๘.๔๑

รวมสว่นของกองทนุ ๑๐,๓๘๑.๔๔ ๙,๙๘๕.๖๓

รวมหน้ีสนิและสว่นของกองทนุ ๑๐,๘๖๑.๘๔ ๑๑,๑๐๐.๘๓

หมายเหต ุ: a สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ คือ เงินยืมพนักงานสวทช. ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๔

            : b รายการปรับรุง สตง. ปี ๒๕๕๕ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่๑๙  เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน

            : C รายการปรับรุง สตง. ปี ๒๕๕๕  โอนเงินลงทุนระยะยาว บ.อนิเทอร์เน็ต(ประเทศไทย) ไปเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย

              และบันทึกก าไรทีย่ังไมเ่กดิขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย

รายการ หมายเหตุ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

 



       ๒๑๐ 

หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหตุ ส.ค. ๕๖ ก.ย. ๕๖

รายได ้

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล ๓,๑๐๘.๖๕ ๓,๒๖๑.๕๓

เงินอดุหนุนอืน่ ๖๓๕.๖๐ ๗๒๘.๑๙

รายได้ค่าบริการและขายสินค้า ๔๓๘.๙๓ ๕๑๙.๐๕

รายได้อืน่ๆ ๗๕.๔๒ ๑๓๖.๕๗

รวมรายได้ ๔,๒๕๘.๖๐ ๔,๖๔๕.๓๓

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๑,๔๓๔.๗๙ ๑,๕๘๕.๐๐

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑,๖๖๖.๑๕ ๒,๐๒๐.๓๘

ค่าเส่ือมราคา ๔๖๐.๓๒ ๕๕๒.๕๕

รวมค่าใช้จา่ย ๓,๕๖๑.๒๕ ๔,๑๕๗.๙๔

รายไดส้งู(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ย ๖๙๗.๓๕ ๔๘๗.๔๐

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

งบรายไดค่้าใช้จา่ย

ส าหรับงวด ๑๒   เดอืน สิ้นสุด วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

 
 



       ๒๑๑ 

๒. รายงานทางการเงินจ าแนกตามศูนย์ 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

งบรายไดค่้าใช้จา่ย

ส าหรับงวด ๑๒  เดอืน สิ้นสุด วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

หน่วย : ลา้นบาท

สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. ทนุประเดมิ รวม

รายได ้:-

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล ๓,๒๖๑.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๒๖๑.๕๓

เงินอดุหนุนอืน่ ๑๘๔.๒๖ ๒๗.๑๙ ๓๗.๒๑ ๔๓.๐๓ ๔๒๙.๐๘ ๗.๔๒ ๐.๐๐ ๗๒๘.๑๙

รายได้ค่าบริการและขายสินค้า ๓๓.๙๙ ๕๐.๔๒ ๑๐๐.๙๖ ๑๐๑.๓๒ ๑๙๙.๑๖ ๑๗.๐๕ ๑๖.๑๖ ๕๑๙.๐๕

รายได้อืน่ๆ ๑๓๓.๑๖ ๐.๗๕ ๑.๒๗ ๑.๘๘ ๒.๒๐ ๐.๐๘ (๒.๗๗) ๑๓๖.๕๗

รวมรายได้ ๓,๖๑๒.๙๓ ๗๘.๓๖ ๑๓๙.๔๓ ๑๔๖.๒๔ ๖๓๐.๔๔ ๒๔.๕๔ ๑๓.๓๙ ๔,๖๔๕.๓๓

ค่าใช้จา่ย :-

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒๙๖.๑๓ ๓๔๕.๕๐ ๓๐๔.๘๓ ๔๐๑.๗๑ ๑๓๒.๓๕ ๙๗.๕๕ ๖.๙๑ ๑,๕๘๕.๐๐

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๘๒๑.๒๘ ๓๒๐.๖๓ ๒๒๐.๙๒ ๒๗๓.๒๗ ๒๗๓.๑๙ ๑๐๔.๔๘ ๖.๖๒ ๒,๐๒๐.๓๘

ค่าเส่ือมราคา ๑๔๔.๐๒ ๖๘.๓๗ ๗๖.๐๖ ๘๓.๑๗ ๑๒๓.๔๐ ๕๖.๖๘ ๐.๘๖ ๕๕๒.๕๕

รวมค่าใช้จา่ย ๑,๒๖๑.๔๒ ๗๓๔.๕๑ ๖๐๑.๘๑ ๗๕๘.๑๕ ๕๒๘.๙๕ ๒๕๘.๗๐ ๑๔.๓๙ ๔,๑๕๗.๙๔

๒,๓๕๑.๕๑ (๖๕๖.๑๕) (๔๖๒.๓๘) (๖๑๑.๙๒) ๑๐๑.๔๙ (๒๓๔.๑๖) (๑.๐๐) ๔๘๗.๔๐

รายไดแ้ละค่าใช้จา่ยระหว่างกัน :-

รายได้ระหวา่งกนั ๖.๓๒ ๒.๔๔ ๒๐.๔๔ ๒.๕๕ ๑๔.๓๓ ๐.๖๑ ๐.๐๐ ๔๖.๗๐

ค่าใช้จ่ายระหวา่งกนั ๑๐.๙๘ ๒.๙๕ ๑๘.๓๓ ๔.๖๖ ๓.๗๒ ๖.๐๕ ๐.๐๐ ๔๖.๗๐

รวมรายไดแ้ละค่าใช้จา่ยระหว่างกัน (๔.๖๖) (๐.๕๑) ๒.๑๑ (๒.๑๑) ๑๐.๖๑ (๕.๔๔) ๐.๐๐ ๐.๐๐

รายไดส้งู(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ยสทุธิ ๒,๓๔๖.๘๕ (๖๕๖.๖๕) (๔๖๐.๒๘) (๖๑๔.๐๓) ๑๑๒.๑๐ (๒๓๙.๖๐) (๑.๐๐) ๔๘๗.๔๐

รายไดส้งู(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ยก่อนรายไดแ้ละ

ค่าใช้จา่ยระหว่างกัน

 
 



       ๒๑๒ 

๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
๑. การจัดตั้ง 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑.๒ ส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบายและจัดท า
แผน โครงการและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แล้วน าเสนอต่อรัฐมนตรี 
 ๑.๓ ด าเนินการวิจัย พัฒนาและด าเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๑.๔ ด าเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบ
มาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยี และสนับสนุนการ
ให้บริการอ่ืนๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑.๕ สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการ
ลงทุน และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการสร้างเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ 
 ๑.๖ ด าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  รวมทั้ง
การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
 ๑.๗ กระท าการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ สวทช. และตามที่คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมอบหมาย 
 
๒. ที่มาของกองทุน 
 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นกองทุนในส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 ๒.๒ เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ได้รับโอนจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 ๒.๓ เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลังงาน ในส่วนที่เก่ียวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 ๒.๔ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
 ๒.๕ เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๒.๖ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุนฯ 



       ๒๑๓ 

 ๒.๗ ดอกผลหรือรายได้ของกองทุนฯ รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทนการให้ใช้
หรือการโอนสิทธิบัตร 
 ๒.๘ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุนฯ 
  ในกรณีกองทุนมีจ านวนเงินไม่พอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สวทช. และค่าภาระต่างๆ ที่
เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนฯ เท่าจ านวนที่จ าเป็น         
  ทั้งนี้  รายได้ของกองทุนฯ ให้น าเข้าสมทบกองทุนฯ โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย  
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
๓.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้ 

๓.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน  
งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. ๒๕๔๓  

ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ งบการเงิน 
ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่กล่าวไว้  
ในนโยบายการบัญชีข้างล่างนี้  

๓.๒ การประมาณการ 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สวทช. ต้องใช้การประมาณการ และตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ ทั้งนี้ จะมี
การระบุแนวทางการประมาณการ หรือข้อสมมติฐานที่ใช้ในแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง 

การประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ การปรับ
ประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต 

๓.๓ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการที ่เป็น เงินตราต่างประเทศที ่เกิดขึ ้นระหว่างปีได้ แปลงค่า ให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่  
ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบ
รายได้ค่าใช้จ่ายทันที 

 

 

 



       ๒๑๔ 

๓.๔ เงินได้ที่รับรู้เป็นเงินกองทุน ประกอบด้วย 

 เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 
 เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ได้รับโอนจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   

และการพลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุนฯ และมีวัตถุประสงค์ให้ใช้เฉพาะดอกผล 
 เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุนฯ 

๓.๕ การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่าย 
 รายได้เงินอุดหนุน รับรู้เป็นรายได้ในงวด เม่ือได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณ 
 รายได้จากการขาย รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบของให้กับลูกค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้นแล้ว 
 รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางวิชาการ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์

คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เก่ียวข้องในสัญญา 
 รายได้ดอกเบี้ยรับ  รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ

สินทรัพย์ 
 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

รายจ่ายนั้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

๓.๖ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสด เงินฝากธนาคาร  เงินฝากสถาบันการเงิน และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ โดยมีก าหนดช าระคืนใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน และปราศจากภาระผูกพัน และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มี
นัยส าคัญ 

๓.๗ ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากอัตราร้อยละของยอด
ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์อายุ
หนี้ ฐานะการเงินของลูกหนี้ และแนวโน้มที่จะได้รับช าระเงินโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป และประมาณจากจ านวนหนี้ที่
คงเหลืออยู่ตามประวัติการช าระเงิน และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้ 

ลูกหนี้การค้าซึ่งค้างช าระเกิน ๖ เดือน ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก าหนดช าระ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
อัตราดังนี้ 



       ๒๑๕ 

ระยะเวลาที่คา้งช าระ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

เกินกว่า ๖ เดือน – ๑ ปี ๕๐ 

เกินกว่า ๑ ปี – ๒ ปี ๗๕ 

เกินกว่า ๒ ป ี ๑๐๐ 

๓.๘ เงินยืมทดรองจ่าย 

เงินยืมทดรองจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่ สวทช. จ่ายให้กับพนักงานและพนักงานโครงการ เพื่อน าไป  
ทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เพื่อจัดซื้อหรือจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินสด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับ
ช าระคืนหรือรอการส่งใบส าคัญชดใช้  โดยมีระยะเวลาก าหนดการสะสางเงินยืม ดังนี้ 

 ระยะเวลา ๗ วันนับจากวันได้รับเงิน  กรณียืมจากเงินสดย่อย  
 ระยะเวลา ๓๐ วันนับจากวันได้รับเงิน  กรณียืมเพื่อปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
 ระยะเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่กลับจากเดินทาง  กรณียืมเพื่อใช้ในการเดินทาง  
ถ้าส่งคืนเงินยืมบางส่วนแล้ว แต่เอกสารประกอบยังมีการแก้ไข หรือยังไม่ครบถ้วน สถานภาพก็ยังคงเป็น

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และยังคงมีการติดตามอยู่ 

๓.๙ พัสดุคงเหลือ 

พัสดุ หมายถึง สิ่งของที่จัดซื้อ จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้ 
๓.๙.๑ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป 
๓.๙.๒ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน ๑ ป ี
๓.๙.๓ สิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม 
พัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ซึ่งค านวณตามเกณฑ์วิธีเข้า

ก่อนออกก่อน  

๓.๑๐ เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนและเงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือของ 
สวทช. ในบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (บริษัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์) และไม่ใช่ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดย สวทช. คาดว่าจะถือไว้เกินกว่า ๑๒ 
เดือน  เงินลงทุนแสดงในงบดุลด้วยราคาทุน ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบรายรับ-ค่าใช้จ่ายเงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการ
ความร่วมมือ หมายถึงโครงการพิเศษที่ สวทช. จัดตั้งหรือร่วมกับสถาบันจัดตั้งขึ้น โดยการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ได้รับความเห็นชอบจาก กวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการวิจัยพัฒนา การด าเนินการด้านวิศวกรรม
การให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ รวมทั้ง
การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยี เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ แสดงในงบดุลด้วยราคามูลค่า
สุทธิ 



       ๒๑๖ 

จ านวนเงินลงทุนที่ สวทช. ลงทนุในโครงการพิเศษ ประกอบดว้ย 
ชื่อโครงการ หน่วย : ล้านบาท 

 โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC)  ๕๐.๕๐ 
 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ๙.๐๐ 

รวม ๕๙.๕๐ 

 

๓.๑๐.๑ โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC) 
 โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ หรือเรียกว่า “PCBTEC” ด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
แผ่นวงจรพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตและให้บริการด้านแผ่นวงจรพิมพ์โดยเน้นการพัฒนาต้นแบบชนิด
หลายชั้น ในการผลิตและให้บริการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ให้บริการออกแบบลายวงจร , ยิงแผ่นฟิล์มต้นแบบ ,  
เจาะแผ่นวงจรพิมพ์, ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ และฝึกอบรมด้านการผลิต โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 
๒๕๔๖ – มีนาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีมติอนุมัติใน
หลักการแนวทางด าเนินการเมื่อครบก าหนดอายุโครงการฯ โดยแปรรูปโครงการฯ เป็นบริษัทจ ากัด และให้ขยาย
ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และต่อมาที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินงานของโครงการฯ ออกไปอีก ๑๒ เดือน คือ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อปรับปรุงโครงการฯ และแปรรูปเป็นบริษัท (spin-off) ให้แล้วเสร็จ 
จากการด าเนินการในช่วงต่อมาพบว่าไม่มีบริษัทใดให้ความสนใจอย่างจริงจัง รวมทั้งโครงการฯ เกิดปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง และคาดว่าจะประสบปัญหาดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเห็นชอบให้เสนอยุติโครงการฯ ในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม กวทช.  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  มีมติอนุมัติให้ยุติโครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ตามที่เสนอ โดย
ขณะนี้โครงการฯ ได้ยุติการด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช าระบัญชีโครงการฯ 

๓.๑๐.๒ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) 

 ศูนย์จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางส าหรับงานวิเคราะห์
และแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินงานของโครงการออกไป ๑ ปี คือ ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อด าเนินการแปรรูปโครงการเป็นบริษัท (spin-off) ให้แล้ว
เสร็จ และที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติการแปรรูปโครงการศูนย์บริการ
ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นบริษัทจ ากัด ปัจจุบัน มีมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ อนุมัติให้ขยาย
โครงการถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
 
 



       ๒๑๗ 

๓.๑๑ สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ) 

สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ) หมายถึง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ได้มาเพื่อการด าเนินงานของ สวทช. หลังจาก
การหักค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดย 
๓.๑๑.๑ ที่ดิน บันทึกรับรู้ตามราคาประเมินของกรมที่ดิน ณ วันที่ได้มา 
๓.๑๑.๒ อาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค จะรับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มา

ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมจะใช้งาน 
๓.๑๑.๓ ครุภัณฑ์หมายถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ขึ้นไป 

ให้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ และ
ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน รวมถึงค่าสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อด าเนินการเอง โดย 
 วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อหน่วยหรือต่อชุด รับรู้เป็นครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ โดยในทาง

บัญชี บันทึกเป็นค่าวัสดุทั้งจ านวน 
 วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อหน่วยหรือต่อชุด บันทึกเป็นครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์ที่ได้มาโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาว วิธีการรับรู้และการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้นก่อนที่สินทรัพย์จะมาถึงหรือพร้อมใช้งาน ให้

บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในชื่อบัญชีรอโอนก่อนจนกว่าสินทรัพย์จะพร้อมใช้งาน จึงโอนเข้าเป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าอากร 

๓.๑๑.๔ ครุภัณฑ์ที่ได้รับโอนจากหน่วยงานอ่ืน ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ของ สวทช.  โดยค านวณมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่ได้รับโอนและค านวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานคงเหลือของครุภัณฑ์นั้นๆ 

๓.๑๑.๕ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์กรณีที่รายจ่ายนั้นท าให้ได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมที่ เคยประเมินไว้ กล่าวคือ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

๓.๑๑.๖ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีวงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะบันทึกเป็นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-SOFTWARE  ส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง
จ านวน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมตาม
อัตราที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก าหนดค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท าให้ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สามารถให้ประโยชน์ในอนาคตตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมที่เคยประเมินไว้ จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนใน
ระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ต้นทุนของการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นอย่างส าคัญ และท าให้สินทรัพย์นั้นมีอายุการ
ใช้งานยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะได้รับมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์นั้น 
การปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส าคัญจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  



       ๒๑๘ 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายตัดบัญชี ค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงในอัตราที่ใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และก าหนดให้ราคาซากเป็น ๐ บาท ในปีสุดท้ายที่
คิดค่าเสื่อมราคาให้คงเหลือราคาตามบัญชีไว้ ๑ บาท เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ โดยมีอายุการใช้งาน
และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ดังนี้ 

ประเภทของสินทรัพย์ อายุการใช้งาน (ป)ี อัตราค่าเสื่อมราคา/ปี (ร้อยละ) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ๑๐-๒๐ ๕-๑๐ 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๒๐ ๕ 
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้งส านักงาน ๕ ๒๐ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ ๓ ๓๓.๓๓ 
อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๕ ๒๐ 
ยานพาหนะ  ๕ ๒๐ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕ ๒๐ 
รายจ่ายรอตัดบัญชีจะตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลาห้า (๕) ปี 
 

๓.๑๒ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สวทช. ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของ สวทช. ภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้  
๓.๑๒.๑ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

ก าหนดให้ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ ทั้งนี้ก าหนดให้พนักงานที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ และพนักงานโครงการที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ สมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดย
ความสมัครใจ เว้นแต่พนักงานที่มีอายุครบเกษียณ ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 

๓.๑๒.๒ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ก าหนดให้
ลงทุนในนโยบายผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้ก าหนดให้พนักงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ และพนักงานโครงการที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ สมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดย
ความสมัครใจ เว้นแต่พนักงานที่มีอายุครบเกษียณ ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 

๓.๑๒.๓ “กองทุนเกษียณมั่งคั่ง” เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยก าหนดให้พนักงานที่สังกัดส านักส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (CCP) ที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ ได้ยุติโครงการตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๓.๑๒.๔ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เปลี่ยนชื่อเป็น“กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี้” โดยมีผล ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๓.๑๒.๕ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เปลี่ยนชื่อเป็น“กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ ๒๕” โดยมีผล ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



       ๒๑๙ 

๓.๑๒.๖ "กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" เพิ่มนโยบายการลงทุน คือ 
"นโยบายตราสารทุน" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
ส่วนพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ให้สิทธิเลือกที่จะรับบ าเหน็จพนักงานหรือกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ โดย สวทช. จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ ๘ ของเงินเดือนพนักงาน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ 

เงินสมทบและเงินผลประโยชน์นี้จะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตาย หรือออกจากงาน โดยไม่
มีความผิด ตามอายุการท างานดังต่อไปนี้ 

  ระยะเวลาการเป็นพนักงาน % ของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ 

  น้อยกว่า ๐.๕ ปี  ๐ 
  ตั้งแต่ ๐.๕ ปี ถึง ๓ ปี  ๕๐ 
  มากกว่า ๓ ปี ถึง ๔ ปี  ๖๐ 
  มากกว่า ๔ ปี ถึง ๕ ปี  ๘๐ 
  มากกว่า ๕ ปี ขึ้นไป  ๑๐๐ 
 
กรณีสมาชิกถูกไล่ออก หรือถูกเลิกสัญญาเนื่องจากประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อระเบียบข้อบังคับการ

ท างานของ สวทช. หรือฝ่าฝืนข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิกกองทุนผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบทั้งหมด 

 

๓.๑๓ กองทุนเงินบ าเหน็จ 

เงินบ าเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ สวทช. จ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยจ่ายให้
ครั้งเดียว เงินบ าเหน็จนี้จะจ่ายให้กับพนักงานของ สวทช. ตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงินบ าเหน็จพนักงานของ 
สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงินบ าเหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงินบ าเหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สวทช. ได้บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายเงินบ าเหน็จและบัญชีส ารองเงินบ าเหน็จทุกปี ซึ่ง
เป็นการประมาณการเงินบ าเหน็จ ที่เป็นภาระผูกพันของ สวทช. ตามข้อบังคับฯ ข้างต้น ทั้งนี้ ในการค านวณเงินบ าเหน็จ
จะเท่ากับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณระยะเวลาท างาน (ปี) คูณอัตราแปรผัน 
 

อัตราแปรผัน ก าหนดดังนี้ 
 ระยะเวลาการท างาน ๐.๕ ปี – ๕ ปี   อัตราแปรผันเท่ากับ ๐.๕ 
 ระยะเวลาการท างาน เกินกว่า ๕ ปีขึ้นไป   อัตราแปรผันเท่ากับ ๑.๐ 

 
 



       ๒๒๐ 

๔. ข้อมูลเพ่ิมเติม 
๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จ านวน ๑,๑๐๔.๔๕ ล้านบาท 

 หน่วย : ล้านบาท 
เงินสด                                ๒.๓๘   
เงินฝากออมทรัพย์                               ๔๒๐.๒๗ 
เงินฝากประจ า ๓ เดือน                             ๖๘๑.๘๐ 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                            ๑,๑๐๔.๔๕ 

๔.๒ เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๐๖๑.๖๘ ล้านบาท 
 หน่วย : ล้านบาท 

เงินฝากประจ า ๖ เดือน         อัตราดอกเบี้ย ๓.๓๘% ต่อปี                      ๑,๐๓๖.๑๑ 
เงินฝากประจ า ๗ เดือน         อัตราดอกเบี้ย ๓.๒๕% ต่อปี                         ๖๔๘.๑๙ 
เงินฝากประจ า ๑๐ เดือน       อัตราดอกเบี้ย ๓.๕๐% ต่อปี ๑,๑๑๙.๒๖ 
เงินฝากประจ า ๑๒ เดือน       อัตราดอกเบี้ย ๒.๕๐% ต่อปี                         ๒๕๘.๑๓ 
                 รวมเงินลงทุนระยะสั้น                       ๓,๐๖๑.๖๘ 

๔.๓ ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๖๗.๙๔ ล้านบาท มีรายละเอียด ดงันี้ 
 หน่วย : ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้า                              
ลูกหนี้การค้า – ต่างประเทศ                                ๑.๓๘ 
ลูกหนี้การค้า - ในประเทศ หน่วยงานภาครัฐ                               ๑๔.๐๕ 
ลูกหนี้การค้า - ในประเทศ หน่วยงานเอกชน                               ๕๗.๒๐ 
รวมลูกหนี้การค้า                               ๗๒.๖๓ 
ลูกหนี้อยู่ระหว่างด าเนนิคดี (ศจ.)                               ๘.๗๙ 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (ประมาณการ)                              (๑๓.๔๘) 
รวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ)                           ๖๗.๙๔ 

๔.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑๐.๔๐ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ 
พิเศษฯ 

รวม 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบัติงาน)         
ยังไม่ครบก าหนดสะสาง ๒.๘๓ ๒.๓๓ ๐.๕๔ ๑.๕๒ ๑.๖๐ ๐.๙๘ ๐.๐๑ ๙.๘๑ 
เกินก าหนดสะสาง ๐.๐๙       ๐.๐๙ 

 เกินก าหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๐๙       ๐.๐๙ 
 เกินก าหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน        ๐.๐๐ 
 เกินก าหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน        ๐.๐๐ 



       ๒๒๑ 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ 
พิเศษฯ 

รวม 

 เกินก าหนดสะสางมากกว่า ๖๐ วัน        ๐.๐๐ 
รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๒.๙๒ ๒.๓๓ ๐.๕๔ ๑.๕๒ ๑.๖๐ ๐.๙๘ ๐.๐๑ ๙.๙๐ 
เงินยืมทดรองจ่าย - รอเคลียร์ ๐.๔๓   ๐.๐๗    ๐.๕๐ 
รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๓.๓๕ ๒.๓๓ ๐.๕๔ ๑.๕๙ ๑.๖๐ ๐.๙๘ ๐.๐๑ ๑๐.๔๐ 

 

๔.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๑๕๓.๕๑ ล้านบาท มีรายละเอียด 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ 
พิเศษฯ 

รวม 

๑. วัสดุคงเหลือ ๔.๘๐ ๐.๑๘ ๐.๑๗ ๐.๑๘ ๐.๐๐   ๐.๑๔ ๕.๔๗ 
  ๑.๑. วัสดุส านักงาน ๐.๓๔ ๐.๐๙ ๐.๐๖ ๐.๑๓ ๐.๐๐     ๐.๖๒ 
  ๑.๒. วัสดุงานบ้านและงานครัว   ๐.๐๑   ๐.๐๐       ๐.๐๑ 

๑.๓. วัสดุหนังสือ วารสาร และ ต ารา ๔.๐๑             ๔.๐๑ 
  ๑.๔. วัสดุวิทยาศาสตร์   ๐.๐๐ ๐.๐๒         ๐.๐๒ 
  ๑.๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๐.๐๕ ๐.๐๘ ๐.๐๘ ๐.๐๕ ๐.๐๐     ๐.๒๗ 
  ๑.๖. วัสดุคงเหลือ ๐.๓๙ (๐.๐๐) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐   ๐.๑๔ ๐.๕๔ 
๒. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๙.๒๘ ๐.๒๓ ๐.๖๓ ๑.๐๑ ๐.๕๖ ๐.๑๔ ๐.๐๕ ๑๑.๙๑ 
  ๒.๑. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๘ ๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๑๐ ๐.๒๖ ๐.๐๑   ๐.๕๓ 
  ๒.๒. ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๑ ๐.๐๙ ๐.๐๑ ๐.๐๐   ๐.๑๒ 

๒.๓. ค่าสมาชิก/หนังสือและ 
      วารสารจา่ยล่วงหน้า ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๑๘ ๐.๒๔ ๐.๑๕ ๐.๐๒   ๐.๗๐ 

  ๒.๔. ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหนา้ ๓.๘๖ ๐.๑๘ ๐.๐๘ ๐.๕๒ ๐.๐๓ ๐.๐๘   ๔.๗๖ 
  ๒.๕. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืนๆ ๕.๒๓ ๐.๐๓ ๐.๓๔ ๐.๐๖ ๐.๑๑ ๐.๐๓ ๐.๐๕ ๕.๗๙ 
๓. เงินจ่ายล่วงหน้า ๐.๑๐ ๐.๑๔ ๑.๙๑ ๓.๖๐ ๐.๑๔ ๐.๒๒   ๖.๑๑ 
๔. ดอกเบี้ยค้างรับ ๓๔.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๑ ๐.๐๐ ๓๔.๙๓ 
๕. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗๘.๙๘ ๒.๓๐ ๑.๘๘ ๑.๒๓ ๐.๘๐ ๒.๑๕ ๐.๐๐ ๘๗.๓๕ 
  ๕.๑. ภาษีมูลค่าเพิ่ม* ๗๗.๓๐ ๒.๐๓ ๑.๒๙ ๐.๖๕ (๐.๑๔) ๒.๐๑ ๐.๐๐ ๘๓.๑๓ 
  ๕.๒. พักภาษีซื้อ ๑.๖๘ ๐.๒๖ ๐.๖๐ ๐.๕๙ ๐.๙๔ ๐.๑๕   ๔.๒๒ 
๖. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๓.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๒ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๔๐ ๗.๗๓ 

๖.๑. ลูกหนี้โครงการพิเศษทุนประเดิม* ๐.๕๙     ๓.๙๒ ๐.๐๘     ๔.๖๐ 
  ๖.๒. ลูกหนี้อื่นๆ ๒.๖๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๑ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๔๐ ๓.๑๓ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๓๑.๓๗ ๒.๘๖ ๔.๕๙ ๙.๙๔ ๑.๖๓ ๒.๕๒ ๐.๖๐ ๑๕๓.๕๑ 



       ๒๒๒ 

หมายเหตุ:  * สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มเติม 

     :  ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน ๘๓.๑๓ ล้านบาท รอขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากสรรพากร 

   :  ๖.๑ ลูกหนี้โครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิม จ านวน ๔.๖๐ ล้านบาท 
   สก. จ านวน ๐.๕๙ ล้านบาท ประกอบด้วย 

-DECC ๐.๕๗ ล้านบาท เงินเดือนพนักงาน เดือน ก.ย. ๒๕๕๖ 
-DECC ๐.๐๒ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน ก.ย. ๒๕๕๖ 

ศอ. จ านวน ๓.๙๒ ล้านบาท ประกอบด้วย 
- PCB  ๓.๙๒ ล้านบาท  แบ่งออกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓ 
- สวัสดิการพนักงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓ 
* ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้เรยีกเก็บ 

ศจ. จ านวน ๐.๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย 
- ค่าเช่า, ค่าบริการพ้ืนที่ เดือน ก.ย. ๒๕๕๖ 

๔.๖ เงินลงทุนระยะยาว  คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุน
ในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑๒๒.๘๓ ล้านบาท และเงินลงทุนเพื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑๗๒.๕๕ ล้านบาท รวมเป็น ๒๙๕.๓๘ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 
หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

ช าระค่าหุ้น 
ร้อยละ 

เงนิลงทนุสุทธ ิ
(ราคาทนุ)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จ ากัด ๒๕๔๐ ๑๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖.๕๐ 
๒ บริษัท อินโนวาไบโอเทคโนโลยี จ ากัด ๒๕๔๕ ๑๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๕๐ 
๓ บริษัท พัฒนาโคนมไทย จ ากัด ๒๕๔๗ ๔๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒.๔๐ 
๔ บริษัท ท-ีเน็ต จ ากัด ๒๕๕๑ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๔๙ 
๕ บริษัท ศูนย์วิจยันวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากัด ๒๕๕๑ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๔๙ 
๖ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากัด ๒๕๕๒ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๑.๒๕ 
๗ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จ ากัด (ชื่อเก่า) 

บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด (ชื่อใหม่) 
๒๕๕๒ ๔๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๐๐ 

๘ บริษัท เลิร์นเทค จ ากัด ๒๕๕๓ ๔๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๑.๒๐ 
 รวม    ๑๒๒.๘๓ 

หมายเหตุ : บริษัทเอทีเซรามิกส์ จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ช าระบัญชี 



       ๒๒๓ 

๔.๖.๒  เงินลงทุนเผื่อขาย : บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด  ซึ่ง สวทช. ถือหุ้นจ านวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ 
หุ้น ราคาทุน หุ้นละ ๑ บาท  

 หน่วย : ล้านบาท 
๑. ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บันทึกราคาทุน หุ้นละ ๑ บาท  ๔๒.๕๐ 
๒. ณ วันสิ้นงวด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บันทึกก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นใน 
    หลักทรัพย์เผื่อขายด้วยราคาทุนราคายตุิธรรมหุ้นละ ๔.๐๖ บาท 

๑๓๐.๐๕ 
 

              รวมเงินลงทุนเผื่อขาย ๑๗๒.๕๕ 
 

๔.๗  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  จ านวน ๑๑๒.๐๖ ล้านบาท เป็นค่า
ก่อสร้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ส่วนประกอบพื้นที่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 

๔.๘   ลูกหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๔๕๑.๔๐ ล้านบาท เป็นเงินที่ให้เอกชนกู้ยืมตาม
โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความต้องการของบริษัท (COMPANY-DIRECTED 
RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING PROJECT) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
แก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการท าการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมขึ้น
ภายในองค์กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในการท าโครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยวงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท 
ต่อโครงการและไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั้งโครงการ ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอด
เงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้นๆ  ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

 

อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ๑ ปี + ๒.๒๕ 
      ๒ 
 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ  

ผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นจากการให้กู้ เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่  
เข้าร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการจะเป็นผู้ค้ าประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช . เงินต้นที่ สวทช. ได้รับคืนจะสามารถน าไปใช้ในการให้กู้
เพิ่มเติมภายใต้โครงการนี้ได้  

 



       ๒๒๔ 

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพ่ือการวิจัย พัฒนาฯ ภาคเอกชน 

หน่วย : ล้านบาท 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   ๑๓๔.๕๔ 
๒ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ๙.๘๘ 
๓ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ๑๓๓.๔๕ 
๔ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ๐.๔๖ 
๕ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ๑๓.๕๕ 
๖ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ๑.๘๐ 
๗ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ๔๙.๔๖ 
๘ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ๑๐.๘๘ 
๙ ธนาคารเพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทย ๔.๔๕ 

๑๐ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ๙๒.๙๓ 
 รวม ๔๕๑.๔๐ 

 

๔.๙  เงินมัดจ าและเงินค้ าประกันจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๗.๔๖  ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๓.๘๔ ๐.๐๗ ๐.๓๗ ๑.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๒๔ ๐.๐๐ ๖.๒๘ 
๒. เงินมัดจ าค่าเชา่อาคาร       ๐.๑๒ ๐.๙๓     ๑.๐๔ 
๓. เงินมัดจ าอ่ืน ๆ ๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๐๓ ๐.๐๒ ๐.๐๕   ๐.๐๐ ๐.๑๔ 
    รวม ๓.๘๕ ๐.๐๙ ๐.๔๑ ๑.๙๐ ๐.๙๘ ๐.๒๔ ๐.๐๐ ๗.๔๖ 

 

๔.๑๐  สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๕,๘๒๖.๒๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้   

  ๔.๑๐.๑  อาคารเพ่ือการลงทุน  จ านวน ๒,๙๙๒.๖๕ ล้านบาท 
     หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ราคาทุน เพิม่ (ลด) ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐ มิ.ย ๕๖ ระหว่าง
เดือน 

ระหว่าง
เดือน 

๓๐ ก.ย. ๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๖ 

อาคารเพื่อการลงทุน ๓,๓๔๔.๒๕   ๓,๓๔๔.๒๕ (๓๗๑.๗๐) ๒,๙๗๒.๕๕ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๘๙.๐๖   ๘๙.๐๖ (๖๘.๙๖) ๒๐.๑๐ 
 รวม ๓,๔๓๓.๓๒   ๓,๔๓๓.๓๒  ๔๔๐.๖๖ ๒,๙๙๒.๖๕ 



       ๒๒๕ 

 ๔.๑๐.๒  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  จ านวน ๒,๘๓๓.๖๓ ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ราคาทุน เพ่ิม (ลด) ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐ มิ.ย ๕๖ ระหว่าง
เดือน 

ระหว่างเดือน ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๖ 

ที่ดิน ๑๑๑.๕๗   ๑๑๑.๕๗  ๑๑๑.๕๗ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ๑๘.๘๘   ๑๘.๘๘  ๑๘.๘๘ 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๒๒๙.๖๘ ๑.๒๘ (๖๒๑.๔๗) ๓๖๐๙.๔๙ (๑,๙๘๐.๒๗) ๑,๖๒๙.๒๒ 
      - อาคาร ๓,๒๐๓.๕๖   (๕๓๖.๑๕) ๒,๖๖๗.๔๑ (๑,๔๑๐.๘๓) ๑,๒๕๖.๕๘ 
      - อาคารชั่วคราว  ๕.๐๖ ๐.๓๓  ๕.๓๙ (๓.๔๗) ๑.๙๒ 
      - สิ่งปลูกสร้าง  ๓๓๒.๒๔ ๐.๙๕  ๓๓๓.๑๙ (๑๔๑.๖๐) ๑๙๑.๕๙ 
      - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๖๘๘.๘๑  (๘๕.๓๒) ๖๐๓.๔๙ (๔๒๔.๓๗) ๑๗๙.๑๓ 
ครุภัณฑ์ ๔,๙๐๐.๑๘ ๒๕๔.๔๐ (๗.๘๒) ๕,๑๔๖.๗๖ (๔,๔๓๕.๑๕) ๗๑๑.๖๑ 
      - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ส านักงาน   ๑๖๙.๐๓ ๑๑๒.๘๙  ๒๘๑.๙๒ (๑๖๒.๒๘) ๑๑๙.๖๕ 
      - ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๒,๘๓๑.๗๙ ๑๓๐.๔๖  ๒,๙๖๒.๒๔ (๒,๕๒๗.๘๖) ๔๓๔.๓๙ 
      - ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่       ๗๕.๗๙ ๒.๐๑  ๗๗.๘๐ (๖๖.๗๕) ๑๑.๐๕ 
      - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๘๘๐.๕๗ ๘.๖๐  ๘๘๙.๑๗ (๗๙๕.๖๗) ๙๓.๕๐ 
      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘๕๑.๙๘  (๗.๘๒) ๘๔๔.๑๕ (๘๐๓.๘๕) ๔๐.๓๑ 
      - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๖๓.๓๐ ๐.๔๕  ๖๓.๗๕ (๕๔.๗๗) ๘.๙๘ 
      - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ ๒๗.๓๔   ๒๗.๓๔ (๒๓.๗๐) ๓.๖๔ 
      - ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๓๘   ๐.๓๘ (๐.๒๙) ๐.๑๐ 
ยานพาหนะ ๓๔.๕๗ ๘๘.๔๘  ๑๒๓.๐๕ (๓๖.๙๔) ๘๖.๑๑ 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ๓,๐๖๗.๑๒  (๓,๐๑๖.๔๑) ๕๐.๗๑  ๕๐.๗๑ 
สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๓.๙๕ ๑๕๐.๕๔  ๑๖๔.๔๙  ๑๖๔.๔๙ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๓๒๖.๔๑  (๑๕.๙๕) ๓๑๐.๔๖ (๒๔๙.๔๒) ๖๑.๐๔ 
 รวม ๑๒,๗๐๒.๓๖ ๔๙๔.๗๐ (๓,๖๖๑.๖๕) ๙,๕๓๕.๔๑ (๖,๗๐๑.๗๘) ๒,๘๓๓.๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 



       ๒๒๖ 

๔.๑๑  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๑๐.๒๖ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

๑. เงินยืมพนักงานสวทช. ผูป้ระสบภัย
ธรรมชาติ ปี ๒๕๕๔ 

๑๐.๒๖             ๑๐.๒๖ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๑๐.๒๖       ๑๐.๒๖ 

หมายเหตุ : เป็นเงินกู้ยืมที่ สวทช. ให้พนักงาน สวทช. ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม) ในปี ๒๕๕๔ โดยมีก าหนดผ่อน
คืน ๒๔ เดือน จ านวนผู้กู้ ณ ปัจจุบัน ๖๗๓ คน (เงินกู้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน) 
 

๔.๑๒  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  จ านวน ๒๐๗.๙๙ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ  
พิเศษ 

รวม 

๑. เจ้าหนี้อ่ืน ๓๘.๗๔ ๒.๑๑ ๑.๐๐ ๕.๑๘ ๑๕.๘๑ ๒.๓๘ ๑๔.๐๗ ๗๙.๒๙ 
 ๑.๑.  เงินรอรับรู้ ๓.๕๔ ๐.๗๙ ๐.๒๗ ๐.๑๔ ๐.๓๓    ๕.๐๗ 
 ๑.๒.  เจ้าหนี้อ่ืน ๓๕.๒๐ ๑.๓๒ ๐.๗๓ ๕.๐๔ ๑๕.๔๘ ๒.๓๘   ๑๔.๐๗  ๗๔.๒๒ 
๒. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๑๘.๗๗ ๕.๑๒ ๒.๖๘ ๖.๗๘ ๑๐.๓๘ ๐.๑๖  ๐.๓๕ ๔๔.๒๓ 
๓. รายได้รับล่วงหน้า ๐.๑๐ ๐.๑๔ ๐.๓๓ ๐.๔๗ ๖.๔๖ (๐.๑๒) ๐.๐๘ ๗.๔๔ 
๔. ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย         - 
๕. พักภาษีขาย ๐.๑๘ ๐.๔๒ ๑.๑๓ ๐.๗๙ ๑.๔๐ ๐.๒๗  ๐.๓๙ ๔.๕๖ 
๖. หนี้สินหมนุเวียนอื่น ๗๒.๓๖ ๐.๐๔ ๐.๐๐   ๐.๐๗     ๗๒.๔๗ 
 ๖.๑.  รายได้รอการรับรู้ * ๗๒.๓๖ ๐.๐๔ ๐.๐๐   ๐.๐๗     ๗๒.๔๗ 
     รวม ๑๓๐.๑๔ ๗.๘๓ ๕.๑๓ ๑๓.๒๒ ๓๔.๑๐ ๒.๖๙ ๑๔.๘๘ ๒๐๗.๙๙ 

หมายเหตุ : * ๖.๑ รายได้รอการรับรู้ จ านวน ๗๒.๔๗ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์
ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 
 
๔.๑๓  เงินกู้ยืมระยะยาว  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๒.๖๕ ล้านบาท มีรายละเอียด 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

๑. เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (โครงการ NOLP)       ๒.๖๕ ๒.๖๕ 
     รวม       ๒.๖๕ ๒.๖๕ 



       ๒๒๗ 

๔.๑๔  เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๑๑๒.๔๑  ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

๑. เงินงบประมาณที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ๑๑๒.๐๖      ๐.๓๖ ๑๑๒.๔๑ 

     รวม        ๑๑๒.๔๑ 

 
๔.๑๕  เงินบ าเหน็จ/เงินสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน ๖๑๑.๕๙ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

1. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๐.๗๑ ๐.๐๗ ๐.๖๕ ๓.๘๕       ๕.๒๘ 
2. เงินส ารองบ าเหน็จพนักงาน ๖๐๖.๓๑          ๖๐๖.๓๑ 
     รวม ๖๐๗.๐๒ ๐.๐๗ ๐.๖๕ ๓.๘๕    ๖๑๑.๕๙ 

 
๔.๑๖  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๓๐.๓๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ สก. ศช. ศว. ศอ. ศจ. ศน. 
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

๑.  เงินมดัจ ารับ-ค่าเช่าส านักงาน         ๙.๔๑     ๙.๔๑ 
๒.  เงินมัดจ ารับ-ค่าบริการส่วนกลาง     ๗.๓๕   ๗.๓๕ 
๓.  เงินมัดจ ารับ-ค่าตกแต่งพ้ืนท่ี     ๐.๐๒   ๐.๐๒ 
๔.  เงินมัดจ ารับ-ค่าเช่าป้าย     ๐.๑๒   ๐.๑๒ 
๕.  เงินค้ าประกันรับตามสญัญา ๕.๓๓ ๐.๗๘ ๑.๗๐ ๒.๘๕ ๑.๓๖ ๑.๐๔   ๑๓.๐๖ 
๖.  เงินมัดจ ารับอ่ืน ๆ  ๐.๑๑   ๐.๒๕  ๐.๐๑ ๐.๓๗ 
     รวม ๕.๓๓ ๐.๘๙ ๑.๗๐ ๒.๘๕ ๑๘.๕๒ ๑.๐๔ ๐.๐๑ ๓๐.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



       ๒๒๘ 

๔.๑๗  ผลการด าเนินงาน 
ในงวด ๑๒ เดือน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  สวทช. มีรายได้รวมทั้งสิ้น  ๔,๖๔๕.๓๓  ล้านบาท  โดยแยก

รายละเอียดของรายได้ ดงันี ้
                               ล้านบาท ร้อยละ 
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน ๓,๒๖๑.๕๓ ๗๐.๒๑ 
เงินอุดหนุนอ่ืน ๗๒๘.๑๙ ๑๕.๖๘ 
เงินรายได้จาการด าเนินงาน ๕๑๙.๐๕ ๑๑.๑๗ 
เงินรายได้อื่น ๑๓๖.๕๗ ๒.๙๔ 
                                รวม ๔,๖๔๕.๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

 สวทช. มีค่าใช้จ่ายด าเนินงานรวมทั้งสิ้น ๔,๑๕๗.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๑ ของรายได้รวม นอกจากนั้น
ในส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มียอดคงเหลือรวม ๔,๑๖๖.๑๓ ล้านบาท 

 

 ทั้งนี้ สวทช. มีภาระผูกพันในค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ งานก่อสร้างและโครงการสนับสนนุการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒,๙๓๓.๒๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุน ว และ ท  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ภาระผูกพัน 
B1: คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ๑๗๙.๑๓  
B2: คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ๑๒๙.๐๒  
B8: คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๕๓.๐๑  
B7: คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ๕๙.๘๑  
B10: Cross-cutting Technology ๓๑.๘๖  
B11: คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ๔๒.๔๐  
เทคโนโลยฐีาน ๖๘๗.๐๙  
กลุ่มพันธกิจ ๑,๑๔๔.๕๕  
กลุ่มบริหารจัดการภายใน ๗๓.๗๙  
ก่อสร้าง ๕๓๒.๕๙  
รวม ๒,๙๓๓.๒๕  

 

  
 


